
Tetra Pak faz campanha na TV pela primeira vez 
 
A sueca Tetra Pak, com vendas de R$ 2,1 bilhões no Brasil, decidiu pela primeira vez estrelar na 
TV um comercial de embalagens para sucos em caixinha. A estratégia da multinacional é 
estimular ainda mais o já aquecido mercado de sucos prontos para beber. Hoje, os brasileiros 
bebem mais de 300 milhões de litros de sucos prontos por ano. É um crescimento e tanto se 
comparado aos 115 milhões de litros consumidos em 1999. 
 
Apesar do avanço, Eduardo Eisler, diretor de desenvolvimento de negócios da empresa, ressalta 
que o consumo per capita no Brasil ainda é muito modesto, se comparado a outros países. "São 
apenas dois litros por ano", diz. "Em Portugal, o consumo per capita é de 24 litros", compara. 
 
Em um horizonte de dois anos, Eisler acredita que o cenário poderá mudar e aumentar de 32% 
para 50% a presença de sucos prontos para beber na mesa dos brasileiros. A questão, no Brasil, é 
que o mercado de sucos - seja pronto para beber ou não - concorre com o gigantesco setor de 
refrigerantes. 
 
O mercado de refrigerantes somou 11,5 bilhões de litros no ano passado, segundo dados 
Associação Brasileira da Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não-Alcóolicas (Abir). E estima -
se que, desse total, as marcas de bebidas mais populares, conhecidas por "tubaínas", absorvam 
30%. Além disso, o mercado de refrigerantes apresentou queda de 3,3% em 2003 em relação a 
2002. 
 
A Tetra Pak faz a ofensiva na mídia para ganhar ainda mais mercado, num segmento em que é 
líder absoluta. As embalagens em "caixinha" - cuja única fabricante no Brasil é a Tetra Pak - 
respondem por 80% dos sucos prontos para beber. O restante fica dividido entre plástico e vidro. 
 
A multinacional quer pegar carona na onda saudável dos jovens, que cada vez mais optam por 
produtos naturais. A campanha, assinada pela agência Ogilvy & Mather, tem como tema "Mandou 
bem". Usa uma linguagem jovem e popular para mostrar que suco está na moda. 
 
Eisler diz que a companhia quer atrair o jovem. Até porque, 50% do total de bebidas não-
alcóolicas são consumidos por jovens entre 17 e 32 anos. "Há espaço para que esse mercado 
continue crescendo no ritmo de dois dígitos ao ano", afirma. A estimativa é de que a expansão 
seja de 13% em 2005. 
 
Os comerciais começaram a ser veiculados neste mês e ficam no ar ao longo do verão, mas com 
uma pequena pausa durante dezembro - quando a telinha é invadida pelas ofertas de Natal, 
observa Eisler.  
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