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N
ada de formatos cilíndricos, tampouco o uso
de abridores para a abertura de embalagens
metálicas. Esse tempo já era. O que mudou?
Hoje, o estilo de vida do consumidor e os
aspectos demográficos, geográficos e eco-

nômicos ditam as próximas tendências de consumo e
movimentam novos segmentos de negócios na indús-
tria brasileira de latas. Por exemplo, o crescente núme-
ro de pessoas que moram sozinhas, principalmente nas
grandes metrópoles, e a redução do tamanho da família
têm influenciado na produção de porções menores e/
ou alimentos prontos para o consumo, que vão direto
do freezer para o forno microondas. Essa metamorfose
social impacta diretamente nos projetos de desenvolvi-
mento de embalagens, com a introdução de recipientes
de menor volume e de tampas abre-fácil.

A idéia é criar embalagens que facilitem a vida dos
consumidores e que protejam o meio ambiente. Essa tam-
bém é a opinião de Luis Fernando Martinez, presidente
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da Associação Brasileira da Embalagem de Aço (Abea-
ço). "As tampas das embalagens metálicas incorporam,
cada vez mais, inovações que facilitam não só o sistema
de abertura e de fechamento como também o armazena-
mento dos alimentos. Isso permitiu a conquista de espa-
ço no segmento de atomatados, além de ter sido ampla-
mente utilizado no mercado de tintas. A indústria de pet-
food também se beneficiou desse sistema, já que man-
tém o sabor e a consistência crocante dos alimentos por
mais tempo", revela. Ele continua: "A lata de aço tem se
adequado em relação ao tamanho, penetrando com for-
ça no mercado single, de porções individuais, e na linha
foodservice, em grandes quantidades, para restaurantes
etc. As latas de atum (80 g), óleos em pequenas porções
e alimentos já prontos, com maior valor agregado, como
molhos de tomate temperados, atum e sardinha com
molhos, são bons exemplos dessa mudança." Os princi-
pais segmentos em que a lata está ganhando mercado,
segundo dados da Abeaço, é na categoria leite conden-
sado, com crescimento de 83% em 2001, para 89%, em
2004; na categoria creme de leite, de 45%, em 2001,

para 53%, em 2004; e na categoria vegetais em conserva
(frutas e legumes), de 85%, em 2001, para 94,2%, (fru-
tas) e 98,9% (vegetais), em 2004.

Hoje, o sucesso do segmento é a lata de aço expan-
dida, que mostra a força da sua estética, permitindo aos
designers serem criativos como nunca. A Nestlé lançou
o Leite Moça em lata expandida, logo na seqüência vi-
eram as latas de óleo do Pão de Açúcar. E a indústria
não pára de lançar mais novidades usando essa tecno-
logia. "O consumidor percebe imediatamente a dife-
renciação na prateleira e aprova suas vantagens em ter-
mos de formato, pega e litografia. A litografia, aliás, é
um dos pontos fortes, pois possibilita perfeita reprodu-
ção de imagens e torna o produto muito mais atrativo
na gôndola", destaca Martinez.

Na opinião de Ramon Ribeiro, diretor-comercial da
CBL-Cia Brasileira de Latas, a indústria de embalagens
metálicas vem sofrendo com a introdução de novos
materiais como PET, vidro e cartonados em nichos de
negócios antes dominados pelo aço. "Entretanto, o ma-
terial conquista o consumidor com soluções inovado-



ras. Buscando sempre antecipar as tendências, a CBL
foi pioneira no lançamento da lata de aço expandida
no Brasil." Ele acrescenta: "O consumidor está cada vez
mais exigente, no caso das embalagens metálicas, es-
pecialmente no que tangem ao fechamento (tampas prá-
ticas e que impedem vazamento), manuseio (formato
ergonômico) e visibilidade (litografia nítida e com
brilho)/' Em outras regiões do País, as neces-
sidades são diferentes, e o aço tem cum-
prido um papel importante, principal-
mente nos Estados onde a logística é
um entrave, "A imagem de qualidade
do produto está muito ligada ao tipo
de embalagem utilizada e, por isso,
há uma demanda permanente de ade-
quação do design e dos formatos. Des-
sa forma, a regionalização do consu-
mo gera oportunidades para a empre-
sa, que pode oferecer embalagens me-
tálicas de diversos tamanhos, ajustan-
do-se às características de cada mer-
cado", informa Ribeiro. Para continu-
ar caminhando em ritmo de cresci-
mento, a CBL, está fazendo um apor-
te de R$ 18 milhões em 2006/2007.
"O objetivo é a racionalização indus-
trial, reforma e atualização tecnológica do
parque de máquinas, compatibilizando com o nível de
exigência do mercado, que busca embalagens mais mo-
dernas, com novos formatos, mais econômicas e com
prazo de fornecimento menor", conclui.

Lata de aço para alimentos
e investimentos em P&D
Com investimento anual perto de R$ 4 milhões em

pesquisa e desenvolvimento, a Brasilata é reconhecida
como uma empresa que se dedica ao estudo da inova-
ção. Recentemente, ocupou o sexto lugar entre as dez
empresas brasileiras que mais valorizam a inovação e o
empreendorismo, segundo pesquisa publicada na revista
Exame. A divisão de alimentos responde por 20% do fa-
turamento e desenvolve soluções para produtos alimen-
tícios secos. "Lançamos a lata Ploc Off, com lacre e tam-
pa plástica, de fáceis abertura e fechamento, que conser-
va a qual idade dos produtos de consumo progressivo, ou
seja, que são consumidos ao longo do tempo e que ne-
cessitam de embalagens abertas e fechadas repetidas ve-
zes. Para o envasador, a solução também traz vanta-
gens, porque dispensa a recravadeira", revela João Vi-
cente Tuma, diretor da divisão de alimentos da Brasi-
lata. Ele acrescenta: "A mais nova solução é a lata de
aço Ploc Off V P® - Vacuum Packaging, ideal para ali-

mentos secos, como
café torrado e moído,
que exigem embala-
gem a vácuo.

Também resultado
de uma gestão inova-
dora, a tampa de aço

Prática, da Aro, tem aplica-
ção em embalagens de vidro e latas. "Trata-se de um
avanço significativo, pois se constitui na primeira tam-
pa metálica que realmente não necessita de nenhum
utensílio doméstico para abertura, a não ser os dedos
de uma mão. Ela confere inviolabilidade ao produto
envasado, garantida pelo método de fechamento à vá-
cuo, o que significa que, se aberta, a tampa imediata-
mente se solta da lata, denunciando a sua abertura",
explica Luiz Carlos Covelo, diretor-comercial da Aro.
O valor do investimento anual em P&D é variável, se-
gundo ele, dependendo do projeto, entre R$ 1,2 mi-
lhão e R$ 2,5 milhões. O que vem por aí? Ele opina:
"A tendência é buscar embalagens seguras que prote-
jam o produto e o meio ambiente. E nenhuma tem tan-
to apelo ecológico como a lata de aço. Ela é absoluta-
mente reciclável e, se por descuido for deixada sobre
a terra, retorna como ferro, não trazendo nenhum im-
pacto à natureza."

Latas para bebidas -
sede de mercado

Os bons negócios na indústria de latas de alumínio
para bebidas (cervejas, refrigerantes, chás e sucos) cami-
nham de vento em popa. Atualmente, aproximadamente
95% das bebidas vendidas no Brasil utilizam a lata de

alumínio. "As primeiras latinhas foram produzidas na
América do Sul, no final da década de 80 e, de lá para
cá, a indústria promoveu uma série de melhorias nos pro-
dutos com o uso de alta tecnologia", diz Paulo Dias, ge-
rente de marketing da Rexam. O setor vem crescendo
ano a ano e, na América do Sul, o potencial de expansão
é evidente. "Basta lembrar que, na América do Norte, o
consumo per capita de latas de alumínio é de 157 unida-
des/ano, enquanto na América do Sul o consumo per
capita é de 35 unidades/ano. Vale ressaltar também que,
em 2005, o Brasil se tornou pentacampeão mundial de
reciclagem de latas de alumínio, segundo a Abralatas,
com 96,2% de latas recicladas. Além disso, o Brasil é o
terceiro maior mercado do mundo para latas de bebidas,
atrás apenas dos EUA e Japão, e a frente de países como
Alemanha, Inglaterra, França etc", analisa.

Esse cenário positivo é resultado da mudança de
hábito dos consumidores nos últimos anos, quando pas-
saram a enxergar as vantagens das embalagens descar-
táveis, que foi fundamental para o desenvolvimento do
mercado de latas no Brasil. "Hoje, é muito difícil ir a
uma festa ou a um evento em que a lata não esteja pre-
sente. As necessidades dos consumidores são bastante
semelhantes em todo o Brasil, ou seja, todos estão atrás
de conforto, preservação da integridade do conteúdo e
mobilidade para consumir o seu produto preferido em
qualquer lugar e a qualquer momento", explica Dias.

Buscando soluções particulares para necessidades
específicas e, ao mesmo tempo, possibilitar uma diversi-
dade de produtos que atinja o maior número de consu-
midores, a Rexam conta com centros de desenvolvimento
de produtos nos Estados Unidos e na Europa. Dentro desse
contexto, a empresa lançou dois produtos: a tampa com
anel não-vazado, que permite a impressão de números
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ou desenhos a laser; e a lata de 250 ml. "A tampa é a
nova ferramenta de comunicação e de promoções para
as latas de bebidas. Já a lata de 250 ml surgiu com a
demanda da indústria de bebidas por novos tamanhos
de embalagens, a fim de compor o portfólio de produtos
e preços, além de permitir que o produto envasado al-
cance novos canais de distribuição", revela Dias.

Os esforços não param por aí. Novos tamanhos e
formatos de latas estão em desenvolvimento e devem
entrar no mercado em 2007. "Quando uma lata está na
prateleira ou na mão do consumidor, ela funciona como
um outdoor móvel. Para aproveitar essa característica,
desenvolvemos um novo processo de impressão, cha-
mado lllustration Impact, que permite que os rótulos
sejam impressos com qualidade fotográfica. Sem falar
nas possibilidades envolvendo tampas e anéis colori-
dos", argumenta.

A lata de alumínio já é uma embalagem prática para
os consumidores, seja no transporte, armazenagem ou
consumo. "Existe, no entanto, uma contínua busca de

soluções para os
clientes e consu-

midores. Estamos desenvolvendo produtos que contem-
plam mais praticidade, como as latas que podem ser
fechadas novamente após sua abertura", conta Dias. Tan-
ta capacidade de inovar é resultado de uma gestão que
tem compromisso com o desenvolvimento do mercado
de latas de alumínio. A Rexam mantém seu escritório
central no Rio de Janeiro e sete fábricas: cinco no Brasil
- Santa Cruz (RJ), Brasília (DF), Recife (PE), Extrema (MG)
e Águas Claras (RS); uma em Santiago (Chile); e uma em
Buenos Aires, (Argentina). "Agora, estamos construindo
a oitava fábrica em Cuiabá, no Mato Grosso, com iní-
cio de operação previsto para o final de 2006", revela.

Na outra ponta do negócio, o setor de latas de
aço para bebidas carbonatadas vem crescendo de for-

ma sustentada na região Nordeste, segundo Paulo Ro-
chet, diretor-presidente da Cia Metalic Nordeste. "Os
consumidores finais não percebem qualquer diferen-
ça visual entre a lata de duas peças para bebidas, seja
ela de aço ou alumínio. Entretanto, quando estimula-
dos a comparar as duas embalagens, conforme pes-
quisa recentemente realizada, constatam que a lata
de alumínio aparenta ser mais frágil e, da mesma for-
ma que gela mais rápido, também perde temperatura
mais rápido. No entanto, não existe, por parte do con-
sumidor, qualquer rejeição quanto à embalagem",
contemporiza. Ele continua: "A lata de aço já está
consolidada no NE sem qualquer restrição. Na reali-
dade, o consumidor, hoje, sabe o que quer. Indepen-
dente de ser no Nordeste ou no Sudeste, ele não aceita
receber embalagem danificada, por exemplo." O ape-
lo de prateleira da lata de aço, de acordo com Ro-
chet, recai na aplicação prévia de esmalte branco,
denominado base coating, que proporciona melhor
nitidez de impressão. Com relação a tamanho, o Bra-
sil adotou a lata de 350 ml. Entretanto, existe a pos-
sibilidade de produção de outros tamanhos e forma-

tos. "Nossa decisão de passar a produzir novos
formatos estará associado à demanda do mer-
cado. Mas temos projeto de expandir na re-
gião Sudeste no próximo ano", finaliza.

Chapas de alumínio
para latas -

novos desafios
O mercado brasileiro de latas de alumínio para be-

bidas já está consolidado. Agora, o desafio é abrir uma
nova fronteira de negócios: a indústria de alimen-
tos. Aqui, o desafio é conquistar espaço frente à lata
de aço, que está estabelecida há muito tempo em
vários gêneros de produtos alimentícios.

Cláudio Chaves, gerente de marketing da Nové-
is, afirma: "Nos Estados Unidos, por exemplo, 20%

das latas para alimentos são em alumínio. Na Europa,
este número já chega a 10%." A primeira ação para a
expansão do uso da lata de alumínio para alimentos se
deu com o lançamento do atum light Pescador, da Feme-
pe - tradicional indústria de pescados do sul do País -,
que chegou às prateleiras no segundo semestre do ano
passado. Agora, a empresa vai envasar a linha de sardi-
nhas das marcas Pescador e Alcyon em latas de alumí-
nio. A solução será adotada para a marca Pescador até
junho e para a marca Alcyon até dezembro. "A parceria
com a Femepe está sendo importante para introduzir a
lata de alumínio e a tampa abre-fácil no mercado naci-
onal. Aliás, esta última tem uma penetração maior. Para
se ter uma idéia, as tampas desse tipo já respondem por
60% do mercado de tampas europeu e 35% do mer-

cado americano", reforça Chaves. Ele continua: "Lá fora,
a Novelis atua no setor de alimentos há pelos menos
duas décadas."

O fato é que a evolução do processo de fabricação
das chapas para latas permitiu o desenvolvimento do
setor. "Há alguns anos, com 1 kg de alumínio eram
produzidas 49 latas; e hoje, com o mesmo volume, se
consegue fabricar 74 latas. A espessura diminuiu, vari-
ando de 0,20 a 0,27 mm entre tampa e corpo, o que
tornou a embalagem mais leve", observa Chaves. Di-
ante de um mercado tão dinâmico, resta-nos saber
quais os próximos desafios para a indústria brasileira
de embalagens metálicas. •

Informações
Abeaço

tel.: (11) 3482-9512, site: www.abeaco.org.br

Aro

tel.: (11) 6462-1700, site: www.aro.com.br

Brasilata

tel.: (11) 3611-8122, site: www.brasilata.com.br

CBL

tel.: (11) 6090-5005, site: www.cbl.ijid.br

Cia Metalic Nordeste

tel.: (85) 3299-7300, site: www.metalic.com.br

Novelis

tel.: (11) 5503-0722, site: www.novelis.com.br

Rexam

tel.: (21) 2104-3300, site: www.rexamcan.com.br
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