
uando chegou ao País, em 1983, para atender o mercado de refrigerantes, as emba-
lagens PET tiveram primeiro que enfrentar a desconfiança dos consumidores, re-
ceosos de que a novidade pudesse alterar o gosto do produto. Pura crendice. Depois
vieram os ambientalistas, chiando em virtude da dificuldade de reciclar o material.

Sem contar a tradicional indústria de embalagem, que colocou outros tantos defeitos te-
mendo o novo concorrente. O PET passou por cima de tudo isso, conquistou outros nichos

e tem hoje metade dos mer-
cados de bebidas e de óleos
comestíveis. Agora, pouco
mais de uma década depois
de ter desembarcado por
aqui, o caçula do setor de
embalagens enfrenta sua
mais dura batalha: a guerra
comercial com o aço e o vi-
dro. Em jogo, um mercado
de R$ 33 bilhões ao ano.

A primeira a partir para
o ataque contra o PET foi a
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). Nessa luta
por espaço nas gôndolas, a
CSN investiu R$ 10 milhões
para lançar na televisão a campanha "Latas de aço, prote-
ção sem comparação". O objetivo é recuperar rapidamen-
te o mercado perdido para o PET. A ação conta com 400
promotores que, num corpo a corpo travado nos princi-
pais supermercados do País, tentam convencer o consu-
midor de que a sua embalagem é melhor. O setor de vidro
também teve que buscar novos clientes quando o PET
conquistou compradores antigos, como os fabricantes de
requeijão, maionese e bebida isotônica. De uma hora para
outra viu sua participação cair de 10% para 6%. Agora,

começa a recuperar terre-
no. Recentemente, a Ferre-
ro Rocher, fabricante do
Nutella (aquele creme de
chocolate com avelã) aderiu
ao vidro. Produtores de er-
vilha e milho decidiram
acondicionar seus grãos em
potes de vidro, material
também mais procurado
pela indústria de cervejas
no ano passado. "A briga faz
parte da dinâmica do setor
e leva a inovações, mas os
ataques aos concorrentes é
desnecessário. O que vale é
a busca por espaço", diz Fá-

bio Mestriner, presidente da Associação Brasileira de
Embalagens, referindo-se à campanha da CSN.

Há 10 anos, o aço embalava 100% da produção
de óleo comestível. Agora divide de igual para
igual o espaço com o PET. Levando-se em conta
que o mercado de embalagens representa 25% da
receita da CSN, dá para entender a reação da em-
presa à ascensão do concorrente. "Não quero bri-
gar com ninguém, só quero vender lata", diz Luís Marti-
nez, diretor comercial da CSN. Não é bem assim. A em-



presa de Benjamin Stein-
bruch partiu, sim, para o confronto. O
apelo da CSN é mostrar ao consumidor que a lata de
aço não tem conservantes e por isso, segundo a empre-
sa, é mais saudável. "Saúde de verdade só na lata", diz o
marketing da CSN. A indústria de PET reagiu: "Eles
acham que o mercado pode ser mudado por de-
creto-lei", Ironiza Alfredo Sette, presidente da As-
sociação Brasileira das Indústrias de PET.

Sette fala com a segurança de quem viu a produção de
PET saltar de 80 mil para 360 mil toneladas desde 1994.
"Não é a primeira vez que o setor enfrenta o ataque da
concorrência. Em nenhum deles, porém, os rivais conse-
guiram alterar nosso market share", afirma o dirigente.
Hoje, as embalagens de papel dominam 38% do mercado.
As de plástico, incluindo aí o PET, 32%. As metálicas (aço
e alumínio), 22%. O vidro fica com 6% e a madeira, com
2%. A questão da saúde, tão explorada na campanha da
CSN, é rebatida com dureza. Segundo Sette, o aditivo
usado na embalagem PET para proteger o produto dos
raios ultravioletas está de acordo com as determinações
do Ministério da Agricultura. Nem quem corre por fora
da briga aprova o tom da CSN. "Achei a campanha agres-
siva. Tenho dúvida se o consumidor vai procurar o aço a
partir dela, até porque o brasileiro tende a ficar do lado de
quem apanha", avalia Cláudio Chaves, gerente de marke-
ting da Novellis do Brasil, fabricante de alumínio.


