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A tradicional embalagem de leite longa vida, que ganhou o mundo depois dos anos 60, 
está passando por uma transformação que já atingiu 20% do mercado nacional e 
promete mudar as feições de todo o segmento nos próximos cinco anos: a adoção de 
uma abertura de plástico chamada FlexiCap. 
 
Desenvolvida pela Tetra Pak, que fornece as bobinas para fabricação de embalagens 
cartonadas para a indústria de leite, a tampa tem como objetivo trazer mais 
praticidade na abertura, dispensando o uso da tesoura, além de impedir que o leite 
absorva o sabor de outros produtos que estiverem na geladeira. 
 
"A novidade será o novo padrão de embalagem do segmento, assim como a tampa 
abre-fácil se tornou padrão no requeijão", diz Ana Lúcia Tacla, gerente de produto da 
Batavo. Ela explica que em um primeiro momento a tentativa era diferenciar o leite 
longa vida, que é quase uma commodity, mas a adoção da tampa por outras empresas 
tirou essa exclusividade. 
 
Desenvolvida após oito anos de pequisa nos centros da Tetra Pak na Itália e na Suécia, 
a tampa agrega um custo adicional de apenas 2 a 3 centavos na embalagem, que 
custa cerca de 30 centavos de reais. O diretor de desenvolvimento de negócios da 
companhia, Eduardo Eisler, diz que o baixo custo era essencial para o sucesso da 
tampa, já que o leite longa vida não comportaria um grande aumento de preço. De 
acordo com o executivo, seus clientes não precisam trocar todo o equipamento de 
envase em suas fábricas, mas apenas acoplar algumas peças. 
 
A processadora de leite Shefa, com sede em Amparo (SP), foi a primeira a aderir à 
novidade. Com investimento de US$ 500 mil para equipar suas duas envasadoras de 
leite, a empresa está produzindo leite integral com a tampa FlexiCap desde março de 
2004. Hoje, 95% da produção já leva a inovação, que segundo o diretor 
administrativo, Emílio De Benedictis, está impulsionando as vendas. 
 
Apesar de simples, a abertura pode levar até um ano para ser aceita pelos 
consumidores. A Batavo, que adotou a tampa em setembro do ano passado na sua 
fábrica de Concórdia (SC), recebeu muitas críticas dos consumidores pelo sistema de 
atendimento ao consumidor, sendo que muitos continuam a cortar a borda da 
embalagem com a tesoura. 
 
Para acelerar este processo, a companhia está instruindo seus atendentes a ensinarem 
os consumidores, além de estampar instruções na embalagem. Apesar de otimista, a 
gerente de produto, Ana Lúcia Tacla, não descarta a possibilidade de retirar as tampas 
caso ela não seja bem aceita pelo público. "Estamos monitorando a aceitação", diz. 
 
A Parmalat começou a fazer testes com a tampa há mais de dois anos, antes da crise 
que se abateu sobre a empresa. O projeto só foi retomado há cinco meses e a tampa 
já está presente em 60% da sua linha longa vida. De acordo com o diretor 
superintendente de operações, Othniel Lopes, as vendas do leite com tampa tem sido 
mais aceleradas do que a embalagem tradicional. A empresa não tem planos de 
colocar tampa no leite condensado ou no creme de leite porque este tipo de produto é 
mais utilizado para cozinhar e a dosagem não é tão importante, segundo ele. 
 



Existem cerca de 150 fabricantes de leite no Brasil, que fabricam 4,5 bilhões de 
unidades de leite longa vida por ano. De acordo com a ABLV, associação dos 
fabricantes de leite longa vida, o produto foi lançado no Brasil em 1972, mas só 
ganhou força após 1992. 
 
O principal trunfo do produto, para o qual a entidade estima um crescimento de 8% 
este ano em volume de vendas, é sua grande penetração nos lares brasileiros. Estima-
se que 90% das famílias consomem este tipo de leite, segundo o diretor executivo da 
entidade, Nilson Muniz. 
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