
eite é uma bebida naturalmente associada à
vida. E nada mais natural que as embalagens
nas quais o produto é vendido explorem essa
ligação, com desenhos e cores vibrantes e

imagens apelativas. Um incentivo a essa noção está
sendo posto em prática pela Tetra Pak, maior fornece-
dora de embalagens para esse mercado. É que a mul-
tinacional de origem sueca acaba de anunciar um pla-
no para difundir entre sua clientela na área de leites
um sistema de decoração mais burilado para suas car-
tonadas assépticas: o Photo Process.

"Trata-se de uma alternativa à impressão flexográ-
fica tradicional que utilizamos para decorar nossas
caixinhas", explica Eduardo Eisler, diretor de desen-
volvimento de negócios da Tetra Pak. Segundo ele, o
Photo Process garante maior sofisticação gráfica às
embalagens longa vida. Abre-se a possibilidade de se
trabalhar com uma gama maior de cores, que ganham
mais vida, os tons são realçados e a superfície das cai-
xinhas apresenta maior brilho. Os benefícios mais vis-
tosos do novo processo, porém, é que são eliminados
problemas de registro de detalhes complexos, como
degrades, e a reprodução de imagens passa a ter qua-
lidade fotográfica. "É um implemento que tem tudo
para acabar com o paradigma mercadológico de que
embalagem de leite deve priorizar o branco ou cores
neutras", afirma o dirigente da Tetra Pak.

UPGRADE -
Confepar
aproveitou o lança-
mento do Photo
Process para reno-
var visual de sua
linha Polly

Anunciada em dezembro de
2003, a tecnologia de separa-
ção do alumínio e do plástico das
embalagens cartonadas assépti-
cas por plasma, totalmente na-
cional, será exportada para a Es-
panha. Desenvolvida por meio de
uma parceria entre a Tetra Pak,
a Universidade de Campinas
(Unicamp) e o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), ela
será implantada numa fábrica na
cidade de Valencia, prevista para
iniciar operações em agosto de

2005. Bancada pela fabricante
espanhola de papéis Nesa, ela
custará 6 milhões de euros e
será capaz de processar de 10
a 12 toneladas anuais de caixi-
nhas. O acordo para a transfe-
rência de tecnologia foi fechado
pela TSL Ambiental, prestadora
de serviços de engenharia am-
biental e uma das parceiras da
Tetra Pak na construção, em
andamento, da primeira planta
com tecnologia de separação por
plasma do país, em Piracicaba

(SP). Outras envolvidas nesse
negócio, de 10,5 milhões de
reais e a ser inaugurado no iní-
cio de 2005, são a Alcoa e a
Klabin. O diferencial da tecnolo-
gia de reciclagem por plasma é a
separação efetiva do alumínio e
do plástico das caixinhas longa
vida para a reciclagem, o que
não acontecia nos métodos ante-
riormente conhecidos. Assim, é
esperado que o valor de merca-
do das caixinhas pós-consumo se
valorize em até 30%.



O Photo Process resulta em impressões com 48 li-
nhas por centímetro. De acordo com a Tetra Pak, já
está em fase experimental a impressão com 54 linhas
por centímetro, que tornará possível um detalhamento
ainda maior das imagens nas embalagens. Para auxi-
liar a impressão mais nobre, o processo também utili-
za um papel diferenciado, do tipo clay coated, mais
branco e uniforme que o tradicional, fornecido pela
Klabin, parceira da Tetra Pak.

Detalhe: as impressões com qualidade fotográfica
já são utilizadas pela grande maioria dos clientes da
Tetra Pak no mercado de sucos prontos. A introdução
em leites se deu através de produtos especiais, de alto
valor agregado, como o Shefa Premium, o Batavo
Sensy e o DaMatta Zylow, entre outros. O momento,
agora, é de massificação do processo, estendendo-o a
todo o mercado. Eisler trabalha com a expectativa de
que isso ocorra em três anos. Um dos mais recentes la-
ticínios a aderir ao Photo Process é a paranaense Con-
fepar, em sua linha de leites Polly, que está chegando
ao mercado com visual reformulado - trabalho da Pla-
no Propaganda. "As novas caixinhas têm, nitidamen-
te, maior apelo vendedor", atesta Cleverson Machado,
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INÍCIO - Leites especi-
ais, como o Shefa
Premium, foram os
primeiros a receber o
Photo Process

da área de marketing da Confepar.
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