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Especial | S u p e r m e rc a d o s

Tendências Produto fatiado resolve demanda crescente por praticidade

Embalagens planejadas
para pequenas porções

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Luciano Almendary, da Allfood: máquinas seguem controle de qualidade

Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

Investir em produtos que pro-
porcionam ao consumidor final
uma maior segurança alimentar
é uma das preocupações dos im-
portadores nacionais e fabrican-
tes de embalagens para o merca-
do varejista nacional. A importa-
dora Allfood, que comercializa
queijos, frios, azeite, vinhos e ou-
tros produtos de mercearia apro-
veitou sua participação na feira
da Apas para lançar produtos
nessa linha, de diversos países.

São frios espanhóis Casa Basca,
manteiga e queijos franceses Pay-
san Breton, queijo dinamarquês
Emborg, molhos de tomates italia-
nos Mutti e azeites italianos Moni-
ni. “Seguimos uma tendência
mundial, reforçando a praticidade
e importância de produtos já en-
tregues fatiados e fracionados ao
consumidor ”, diz Luciano Almen-
dary, presidente da empresa.

Segundo ele, a tecnologia foi
trazida da Europa e as máquinas
fracionam e embalam os produtos
de acordo com rígidos controles
de qualidade. “As linhas de fracio-
nados e fatiados são embaladas
em uma atmosfera protetora, for-
mada a partir de uma mistura ba-
lanceada de gases atmosféricos,
que diminui a velocidade do pro-
cesso de envelhecimento do pro-
duto, preservando sua cor, odor,
sabor e ampliando a vida útil de
p r a t e l e i r a”, diz Almendary.

No mercado desde 1996, a Allfo-
od atua com mais de 300 itens no
catálogo e 40 parceiros de marcas
conhecidas, como Président, mar-

ca de queijos finos franceses, Igor,
fabricante de queijo gorgonzola, e
Negroni, produtor de salumeria
italiana. Em 2013 a empresa deve
fazer novos investimentos em tec-
nologias para fracionar produtos e
manter o ritmo de crescimento
dos últimos quatro anos, em torno
de 25% ao ano, em média, de acor-
do com o executivo. “Nosso objeti-
vo é proporcionar mais segurança,
qualidade e sabor”, destaca.

A Mack Color, empresa nacional
que atua desde 1984 no mercado
de auto-adesivos, rótulos, etique-
tas, adesivos promocionais e In
Mold Label (colocação do rótulo
diretamente no molde), também
aposta em produtos mais susten-
táveis, informa Fabiano Rossi, ge-
rente de marketing. Segundo ele,
nos últimos anos a empresa inves-
tiu forte em tecnologia para rotu-
lagem automática. “Desenvolve -
mos um avançado parque gráfico,
operado por colaboradores alta-
mente qualificados e focados em
suprir atuais e futuras necessida-
des dos clientes”, conta.

Uma das novas linhas de produ-
ção utiliza uma rotuladora desen-
volvida em parceria com a Pro La-
bel, de São Paulo, que faz a aplica-
ção automática diretamente no
produto. Pelo menos 20 desses
equipamentos estão instalados
nos clientes da área de alimentos,
bebidas, cosméticos e higiene e
limpeza, em regime de comodato.
“É uma forma de baratear os custos
das soluções de adesivos e rótulos,
com qualidade e segurança, pois
os clientes não precisam investir
em máquinas que custam em tor-
no de R$ 60 mil”, assinala Rossi.

A empresa investe por ano cer-
ca de R$ 100 mil em ações susten-
táveis, como a utilização de con-
vertedores de auto-adesivos e
participa de campanhas ambien-
tais com materiais adesivos eco-
lógicos. “Investir nesses mate-
riais com alta qualidade e dife-
renciais competitivos é muito
importante para se destacar no
m e r c a d o”, diz ele.

A tecnologia de radiofrequência
(RFID) é o diferencial competitivo
da RR Etiquetas, principal fornece-
dora de etiquetas eletrônicas para
balanças, em especial de super-
mercados, destaca Patrícia F. Sens
Lombardi, gerente de marketing.
“Trata-se de uma solução que con-
templa toda a estrutura: etiquetas,

trilhos, software e instalação da
antena e apresenta um baixíssimo
custo de instalação de infraestru-
tura, o que diminui o custo de pro-
p r i e d a d e”, diz ela.

A etiqueta inteligente RFID é
composta por um chip (encapsu-
lado pela etiqueta) que responde
aos sinais de uma base transmisso-
ra ou receptora. Os códigos do pro-
duto ficam gravados no chip e um
leitor captura os dados e os envia
para um sistema central que pro-
cessa as informações. Podem ser
aplicados tanto em produtos den-
tro das lojas como nos centros de
distribuição de mercadorias. Des-
de o segundo semestre de 2011, a
RR Etiquetas contabiliza mais de
15 redes de supermercado.

Lojas precisam
medir impactos
para o ambiente
De São Paulo

Empresas, grandes ou peque-
nas, são hoje dependentes de uma
cadeia extensa de fornecedores ao
redor do mundo. Daí a importân-
cia de se ter uma visão integrada
dos impactos ambientais prove-
nientes de um ciclo produtivo, ava-
lia Carlos Rossin, diretor da PwC.
Segundo ele, valorar o impacto
ambiental de uma empresa ajuda
a responder questões vitais do ne-
gócio, bem como a reduzir riscos e
custos. “Sem a mensuração, o im-
pacto não pode ser gerido e conse-
quentemente ser reduzido”, disse
Rossin, em palestra no painel so-
bre Parcerias: Relação Indústria-
Varejo – Cadeia buscando soluções
conjuntas, no congresso da Apas.

O consultor da PwC citou o
exemplo da Puma, que projeta e
desenvolve calçados, vestuário e
acessórios esportivos, presente em
120 países, com mais de 11 mil
funcionários. A empresa contra-
tou a PwC para fazer uma avaliação
dos impactos ambientais e consta-
tou que o principal, algo em torno
de 60%, é proveniente dos fornece-
dores de recursos naturais (pecua-
ristas, produtores de algodão etc),
seguido pelos fornecedores de ma-
téria-prima, como couro e óleos
(19%). “É importante entender co-
mo opera toda a cadeia produtiva”,
diz Rossin. “A maneira de quantifi-
car os impactos ambientais aju-
dou a Puma a tomar ações decisi-
vas para mitigar os efeitos desses
impactos”, destacou.

Na avaliação da PwC, cabe às
empresas analisar os impactos am-
bientais diretos e indiretos decor-

rentes de um produto ou serviço,
desde a sua concepção mercadoló-
gica, planejamento, extração e uso
de matérias-primas, gasto de ener-
gia, transformação industrial,
transporte, consumo, até o consu-
midor final. No caso das empresas
do setor de varejo, a distribuição
de produtos deve ser o foco. “É fun-
damental a avaliação de uma edifi-
cação, de um supermercado, ao
longo do seu ciclo de vida — desde
a sua construção, período de uso e
d e m o l i ç ã o”, diz ele.

A impressão inicial, segundo
Rossin, é de que os maiores im-
pactos no setor estão na fase de
construção e demolição. Contu-
do, é na fase de utilização que es-
tão os agravantes. Por isso, é es-
sencial dar atenção especial ao
design, responsável no final de
tudo pela sustentabilidade das
edificações. Na área de energia
elétrica, um item que vem sendo
incorporado pelas empresas é o
sistema Leed (Leadership in Ener-
gy & Environmental Design),
criado pelo Green Building Cou-
cil (GBC) para definir padrões de
sustentabilidade em construções
e planejamento urbano.

Questões relativas a saneamen-
to básico e saúde, de acordo com
Rossin, também ocupam hoje um
patamar elevado na consciência
da população. “A análise do ciclo
de vida dos produtos e a política de
resíduos sólidos vão consolidar
uma distribuição responsável no
setor varejista”, diz Rossin. “Institui
a responsabilidade compartilha-
da, abrangendo fabricantes, im-
portadores, distribuidores, comer-
ciantes e os consumidores.” (GC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 maio 2013, Finanças, p. F6.




