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TETRA PAK 

 

EXPOSIÇÃO INTERACTIVA E ITINERANTE 

Proteger o que é bom 

 

EMPRESA 

 

A Tetra Pak é uma empresa de origem sueca, com mais de 50 anos de 

existência, que desenvolve, produz e comercializa equipamentos e 

sistemas integrados para o tratamento, enchimento e distribuição de 

alimentos líquidos, fabrico de queijo e gelados. 

 

Embora seja uma empresa global, a Tetra Pak opera numa base local em mais de 165 

países. Tendo como missão contribuir para a distribuição de alimentos seguros em todo o 

mundo, a companhia desenvolve a sua actividade com base em princípios de 

desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social.  

 

Fundada por Ruben Rausing no início da década de 50, a Tetra Pak foi a primeira empresa 

de embalagens a desenvolver um sistema de embalagem de cartão para alimentos 

líquidos com base num princípio de produção revolucionário – a embalagem ganha a sua 

forma final no acto de enchimento. Na década de 60, a empresa volta a revolucionar a 

indústria alimentar com o desenvolvimento da embalagem de cartão asséptica que, 

associada ao processo de ultra-pasteurização, permite a conservação dos alimentos por 

longos períodos de tempo sem recurso a conservantes. É também a única embalagem 

para alimentos líquidos que usa recursos renováveis (cartão). As embalagens assépticas 

da Tetra Pak, pela sua leveza, elevada resistência e possibilidade de conservação dos 

alimentos em segurança por longos períodos de tempo, contribuem para a distribuição de 
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alimentos sensíveis em muitas partes do mundo. O leite e os produtos lácteos líquidos, os 

sumos de fruta, os molhos, os derivados de tomate, as bebidas de chá, café ou soja, o 

vinho e a água são alguns dos alimentos habitualmente comercializados em embalagens 

de cartão da Tetra Pak. 

 

PROJECTO 

 

“Tetra Pak protege o que é bom” é uma exposição interactiva e itinerante através da qual 

a empresa procura contribuir para a promoção de valores nas áreas da saúde, nutrição e 

ambiente, ao mesmo tempo que incentiva os cidadãos a assumirem um papel activo no 

apoio a causas sociais. 

 

Através desta exposição, a Tetra Pak procura mostrar que é uma marca socialmente 

responsável e propõe-se sensibilizar e incentivar os visitantes para a adopção de 

comportamentos que contribuam para a protecção e prevenção nas áreas de actuação 

referidas, estimulando igualmente o envolvimento e apoio a instituições de interesse 

social.  

 

A importância de uma alimentação equilibrada e saudável na prevenção da saúde, a 

necessidade do exercício físico diário, as vantagens das embalagens assépticas da Tetra 

Pak na protecção dos alimentos e a importância da separação selectiva de embalagens 

com vista à sua reciclagem, são alguns dos temas que a exposição aborda numa 

linguagem didáctica e interactiva.  

 

A exposição está a percorrer, entre 2005 e 2006, dez cidades de Norte a Sul do país 

(Viana do Castelo, Guimarães, Maia, Gaia, Porto, Coimbra, Lisboa, Cascais, Albufeira e 

Portimão), utilizando como palco onze centros comerciais e de lazer da Sonae Sierra, 

empresa líder do sector em Portugal e parceira da Tetra Pak nesta iniciativa. 
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ENVOLVIMENTO 

 

A exposição conta com a colaboração de três instituições de interesse público – 

Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, a Liga para a Protecção da Natureza e a 

Associação das Aldeias SOS de Portugal – que reforçam as mensagens transmitidas em 

cada módulo temático. Os visitantes são incentivados a adquirir o livro infantil 

“Embalagem, leva-nos de viagem” e o DVD “O Capuchinho Vermelho”, cujas verbas 

revertem para o apoio a projectos destas instituições. 

 

A acção da Tetra Pak tem como grupo--alvo as crianças entre os 6 

e os 10 anos e as suas famílias. Implementa-se com este público 

uma estratégia de comunicação baseada em acções que criem laços 

de cumplicidade com as crianças e com os consumidores dos 

centros comerciais, que seduzam as crianças, garantam o apoio dos 

pais e dos professores e tornem visível e envolvam o consumidor do 

centro comercial com a exposição. 

 

A mecânica de comunicação da exposição passa por duas componentes: a comunicação 

dos três pilares – saúde, ambiente e solidariedade – mostrando o que a marca faz e a 

comunicação com as crianças, sensibilizando-as directamente para valores como a 

solidariedade e hábitos como a reciclagem. A comunicação é diferenciadora e destaca-se 

pela interactividade.  

 

ACTIVIDADES E RESULTADOS  

 

Com a informação dividida por módulos e painéis temáticos, a exposição “Tetra Pak 

protege o que é bom” valoriza a comunicação com os mais jovens através do uso da cor, 

da integração de diferentes texturas e materiais e do desenvolvimento de actividades 

lúdicas – jogos, teatro de fantoches, exibição de filmes de animação – que estimulam a 

aplicação de conceitos como a roda dos alimentos, o ciclo de vida das embalagens ou a 

importância de separar as embalagens para posterior reciclagem. 
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Das actividades propostas, destacam-se os ateliers “Desenha o que é bom para ti”, um 

quadro onde as crianças podem fazer um desenho baseado na pergunta “O que é bom 

para ti?”; “A Roda dos Alimentos”, onde as crianças colocam os alimentos, em íman 

magnético, nos locais certos; “O Jogo do Ciclo de Vida”, uma embalagem magnética na 

qual as crianças constroem as diversas etapas do ciclo de vida das embalagens de cartão; 

o “Teatro de Fantoches” e a “Hora do Conto”, onde um animador irá contar histórias, em 

horas previamente anunciadas. 

A exposição “Tetra Pak protege o que bom” pretende levar ao consumidor uma 

mensagem pedagógica, num ambiente de lazer, descontracção e divertimento, dando 

cumprimento à política de responsabilidade social da Tetra Pak e incentivando a adopção 

de comportamentos que promovam a sustentabilidade.  

 

Mais informações em: www.tetrapak.com 

 


