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FRONTEIRAS

m nossa viagem a Luxem-
burgo, encontramos em 
uma rede de rotisseries 
o serviço de entrega take 

away, ou seja, o cliente escolhe e leva 
para casa. A solução chamou nossa 
atenção pela simplicidade: bandejas 
de alumínio com tampas plásticas 
transparentes termoformadas que fe-
cham a bandeja por sobreposição. A 
vendedora explicou que era possível 
aquecer diretamente na loja ou em 
casa, no forno micro-ondas ou no for-
no convencional. Uau! Lá as pessoas 
sabem que podem colocar bandejas 
de alumínio no forno micro-ondas! 
Aqui o assunto ainda é um tabu. 
É uma solução economicamente vi-
ável e muito prática, pois os consu-
midores podem aquecer na própria 
bandeja sem ter de sujar a louça. Ain-
da ouvimos da vendedora que, após o 
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nela está destacada a opção de aque-
cer em qualquer forno e também 
como fazer o descarte correto. 
Trata-se de uma opção que atende à 
questão da conveniência do povo lu-
xemburguês, que, dessa forma, pode 
levar a embalagem primária para o 
forno sem a necessidade de desenfor-
mar e sujar outra bandeja. 
Em outra versão, como a dos salga-
dinhos prontos, é adotada a bandeja 
com abas planas (smooth wall), que 
permitem a selagem do filme de 
poliéster diretamente no alumínio. 
O filme de selagem é transparente, 
possibilitando a visualização do pro-
duto. É uma opção mais econômica
e sustentável.
Outras redes, como a Lidl (alemã), tive-
ram que adotar essa solução também, 
pois o consumidor é quem define o 
que quer. Respeitar a escolha do con-
sumidor é importante sempre.
Embalagem melhor. Mundo melhor! 
Sempre!
Se quiser mais informações e fotos dos 
produtos, é possível obtê-las no site: 
www.clubedaembalagem.com.br.

LUXEM
BURGO:

consumo, era só passar um pouco de 
água e descartar no lixo reciclável. 
Depois visitamos a principal rede de 
supermercado do país, a Cactus. A 
rede cobre todo o país e tem versões 
menores no centro da capital e, maio-
res, nas outras cidades e na periferia.
Lá adotam uma solução mais elabo-
rada, inclusive para a linha de pratos 
prontos da marca própria, como a da 
foto. O produto (normalmente mas-
sas) vem acondicionado em uma 
embalagem dupla: uma simples de 
alumínio (descartável, sem parede ou 
abas especiais) e, por cima, outra, ter-
moformada e selada. A solução é se-
melhante à que já existia com as má-
quinas seladoras, porém, em lugar de 
colocarem o produto solto sem prepa-
ro, ele vem em uma bandeja de alumí-
nio e depois na embalagem plástica. A 
sobre-embalagem é bem impressa e 


