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De olho nas oportunidades de 
crescimento dos seus negócios, 
durante o Mundial de Futebol 
no País, a Jofer Embalagens vai 
investir R$ 12 milhões, nos pró
ximos 12 meses. Segundo Raul 
Capozzi, diretor-comercial 
da empresa, os investimentos 
serão feitos nos processos de 
T . I . , nas áreas de impressão, 
corte, acabamento, logística, 
periféricos, além de aprimorar 
os seus profissionais. 

Sem revelar números, a Poly-
vac, fabricante de embalagens 
plásticas termoformadas, tam
bém está investindo em novos 
equipamentos para a ampliação 
da sua capacidade de produção. 
De acordo com Antonio Carlos 
Júnior, diretor-comercial da 
empresa, "este investimento 
não tem foco somente na Copa 
do Mundo, mas tem a ver com 
a política de crescimento da 
companhia." Ele acrescenta: 
"Os investimentos realizados 
em novos equipamentos trarão 
melhorias, agilidade e conse
quentemente diminuição nos 
custos produtivos." 

Atuando no mercado de latas 
de alumínio para bebidas, a 
Rexam realizou investimentos 
pesados na ampliação de sua 
capacidade de produção. Hoje, 
as 11 fábricas, na América do 
Sul, produzem 14 bilhões de 
latas ao ano. Em 2010, a em
presa reinaugurou a unidade 
de Pouso Alegre (MG) e rea
lizou expansões nas fábricas 
de Recife (PE) e Jacareí (SP). 
Em 2011, foram feitos enhan-
cements em linhas das fábricas 

do Chile e de Recife, além da 
inauguração do segundo mó
dulo de tampas, também em 
Recife, e da segunda linha de 
Pouso Alegre (MG). "Atual
mente, a companhia está cons
truindo uma nova fábrica em 
Benevides (PA), na região 
Norte do país", revela Renato 
Estevão, diretor-comercial da 
Rexam. "Vamos avaliar conti
nuamente junto aos clientes 
quais são suas expectativas 
e planos para a Copa 2014 e 
para as Olimpíadas de 2016 a 
fim de suportá-los adequada
mente", acrescenta. 
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Com relação aos in
vestimentos em pro
dutos, a Rexam acaba 
de lançar a lata gigante 
(710 ml) - um novo 
formato de lata que, 
segundo Estevão, fa
vorece o compart i 
lhamento de bebida 
e será uma boa opção 
de embalagem para 
estes eventos. 

Toda a movimentação 
de milhares de con
sumidores vai criar a 
demanda por alimen
tos em embalagens 
seguras e práticas, so
luções ecologicamente 
corretas, e a diversifi
cação das opções de 
porções e aberturas. 
"A Tetra Pak aposta no 
desenvolvimento das 
embalagens menores 
para consumo on the 
go também por conta 
do aumento da urba
nização e por aten
derem a preferência 
do púb l ico jovem", 
revela Eisler. 

A Jofer Embalagens 
acredita que a Copa do 
Mundo vai permitir à 
empresa acessar novos 
mercados e consumi
dores. "Já existem pro
jetos em andamento 
com novos e promis
sores parceiros moti
vados essencialmente 
pela Copa de 2014", 
afirma Capozzi, sem 
revelar detalhes. 

L O G Í S T I C A : PONTO 
CRUCIAL PARA GARANTIR 
O ABASTECIMENTO 

A Tetra Pak trabalha para encontrar as 
soluções mais adequadas às necessidades 
dos que disponibilizam o produto 
final ao consumidor. Por isso, ela atua 
em meio aos varejistas c distribuido
res, oferecendo treinamentos sobre o 
manuseio apropriado das embalagens 
e para uma logística mais eficiente. 
Segundo Eisler, os clientes da Tetra 
Pak contam com suporte completo 
da empresa em todo o processo de 
produção, desde a formulação de no
vos produtos e o desenvolvimento de 
sistemas de processamento e envase • 
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gerar enorme volume de resí
duos de embalagens. Por isso, 
é preciso também investir em 
sustentabilidade. A Tetra Pak 
sabe bem como é esse cami
nho. Em 2011, a companhia 
estipulou globalmente a meta 
de reduzir 40% das emissões de 
C02 até 2020, mesmo com a 
estimativa de crescimento mé
dio dos negócios de 5% ao ano. 
Além disso, a taxa de recicla
gem que já atinge a marca de 
27% do total consumido deve 
aumentar para 40% até 2014. 
"No Brasil, a Tetra Pak inves
tiu entre 2010 e 2011 mais de 
R$ 20 milhões em ações para 

dos alimentos até orientações 
para otimizar o transporte do 
produto final aos canais de dis
tribuição. "Assim, a companhia 
trabalha com foco para ser uma 
parceira confiável em longo 
prazo, inclusive durante os de
safios logísticos ou quaisquer 
que sejam, durante a Copa de 
2014", garante o executivo. 

As estratégicas logísticas da 
Jofer Embalagens, segundo 
Capozzi, foram revistas recente
mente com ênfase nos seguintes 
aspectos: tecnologia alinhada às 
tendências do mercado - moni
toramento e planejamento das 
rotas, tra-jetos com uso de tec
nologia (rastreamento/controle 
de risco) para antecipar, maxi
mizar os resultados; qualidade 
nos processos de homologa
ção dos parceiros logísticos; 
agilidade e alta performance 
nos processos de dispersão; 
e sustentabilidade. 

"A logística é um fator de ex
trema impor tânc ia , mas as 
grandes cidades criaram diver
sas restrições para o transporte 
rodoviário, porém não criaram 
alternativas para o escoamento 
das cargas. Nossa empresa 
estaria apta a realizar o abaste
cimento em horários alter
nativos, porém o mercado ain
da não abriu essa possibilida
de", alerta o diretor-comercial 
da Poly-vac. 

SUSTENTABILIDADE 

A alta demanda de consumo de 
produtos, durante o Mundial 
de Futebol, é uma excelente 
oportunidade para o crescimento 
dos negócios, mas também vai 

fomento das iniciativas de co
leta seletiva, desenvolvimento 
de tecnologias de reciclagem e 
na transferência para empresas 
recicladoras, além de educação 
ambiental", revela Eisler. 

Com a eficiência ambiental 
no cerne da es t ra tégia dos 
negócios, a Tetra Pak também 
aspira ao desenvolvimento 
de embalagens produzidas 
com matér ias -pr imas 100% 
renováveis. Atualmente, as 
embalagens são compostas 
por 5% de alumínio, 20% de 
plástico e 75% de papel, uma 
fonte renovável proveniente 
de florestas certificadas. Para 
aumentar este percentual, a 
companhia lançou , no ano 
passado, as tampas de polieti
leno verde de alta densidade, 

fabricado a partir do etanol 
de cana-de-açúcar. "No início 
de 2012, a empresa anunciou 
a ampliação do fornecimento 
para todas as embalagens com 
tampas produzidas no País", 
destaca o executivo. 

Com a Copa do Mundo 2014, 
a indústria de embalagem tem 
a oportunidade de ganhar força 
mundo afora, valorizando os 
produtos genuinamente brasi
leiros. Sucesso para quem saiu 
na frente. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 26-30, nov. 2012.




