
MERCADO

Os consumidores compraram menos alimentos;
em compensação, houve explosão de compra de aparelhos
celulares. Isso se refletiu no mercado de embalagem,
causando ligeira queda, mas o clima é de otimismo no setor

Em 2005 observamos um movi-
mento diferente no mercado de

consumo. O Produto Interno
Bruto (PIB) cresceu 2,3%, mas
a produção de embalagens teve
um desempenho negativo de
1,6%, pois caiu o consumo de

alimentos e bebidas, que são
responsáveis por 60% das emba-

lagens produzidas no país. Em
vez de comprar mais bebidas

e alimentos, o brasileiro empe-
nhou sua renda nos telefones
celulares.
Essa é uma evidência clara de
mudança de hábitos.
Em contraposição, as exporta-

ções de embalagens cresceram
10%, Somente este ano foram
exportados 350 milhões de

embalagens vazias, de acor-
POR VALÉRIA SANCHEZ do com Fábio Mestriner, dire-

tor da Associação Brasileira de
Embalagens (Abre) e presidente
da agência Packing, o que tem
sido sua média anual.

Em 2005, a exportação de
embalagens apresentou um cres-
cimento de 4,3% em relação
ao ano anterior. As indústrias
do setor realizaram negócios na
ordem de US$ 305 milhões,

contra US$ 292,5 milhões de
2004.

O segmento de embalagens
movimentou no Brasil R$ 31,3
bilhões em 2005, R$ 2, 5 bilhões
a mais do que em 2004. No ano

passado, mesmo em queda,
ampliou o nível de empregos em

7.500 postos, uma expansão de
aproximadamente 5%. Ao final
do ano, de acordo com informa-
ções do Ministério do Trabalho,

o setor empregava 1 70.91 7 pes-
soas com carteira assinada.
Segundo Mestriner, dos 20 maio-
res fabricantes do mundo, 18

estão no Brasil, justamente por-
que os seus clientes estão aqui.
"O Brasil é considerado um mer-
cado expressivo; está entre os

cinco mais importantes no que
diz respeito ao consumo", afir-
ma. O país é, por exemplo, o
segundo maior consumidor de
biscoitos do planeta, o segun-
do em sabonetes, o quinto em
consumo de perfumes e tam-
bém de chocolates. "Esses itens
é que impulsionam a indústria
de embalagens. E também por

isso que as 70 maiores empresas
multinacionais estão no país,

com seus respectivos fornecedo-
res", diz ele.
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Em termos percentuais, as emba-
lagens derivadas de celulose,
como papel cartão e papelão,
representam 38,3% de todo o
total fabricado.
O segundo é o grupo de emba-
lagens plásticas, tanto as rígidas
como as de shampoo e as fle-
xíveis, como os saquinhos, que
representam 32,2% das embala-
gens produzidas no país. Depois
vêm as metálicas, de aço ou alu-
mínio, com 21,2%, as de vidro,
com 6,2%, e as de madeira,
com 2,1%.
Segundo Mestriner
esse mercado tam-
bém alavanca o setor
de rotulagem, cuja
maior parte é feita
em papel, e o das
tampas. Mas mesmo
assim o consumo de
papelão ondulado, que
é considerado a emba-
lagem das embala-
gens, teve um cres-
cimento de 3,3%
devido ao consumo
interno.
Em relação às expor-
tações de produtos
brasileiros, os semi
ou os manufatura-
dos correspondem
a 70%, enquanto
os produtos consi-

Mestriner define como otimismo
moderado. "Devemos fechar
com um crescimento de 3% em
relação ao ano passado."
Para ele, as embalagens plásti-
cas serão responsáveis por conta
dessa performance, depois virão
as de aço.
Só a CSN - Companhia Side-
rúrgica Nacional, destina
30% do aço que produz
para o mercado de emba-

lagens. Outro destaque vai
para as embalagens que uti-
lizam papel cartão. No Brasil
são produzidos 10 milhões de
toneladas de celulose. Com
isso é o sétimo maior produtor
de celulose no mundo e o 11°
produtor papel.
Para Mestriner, as condições
climáticas e de temperatura do
país são nosso grande diferen-
cial. "Enquanto na Finlândia
uma árvore para a produção
só pode ser cortada com 35
anos, no Brasil o corte é feito
aos 7 anos", conclui. Isso tam-
bém impulsiona os processos
de reflorestamento de gran-
des empresas, como Suzano e
Votorantim, por exemplo.

A embalagem
no Brasil

A história da emba-
lagem no Brasil
começa com os
barris utilizados
para armazenar

mantimentos no
século 19.
Durante o
período colo-
nial, o Brasil
era proibido
de praticar
qualquer ati-
vidade pro-
dutiva que
c o m p e t i s s e
com Portugal.
Por isso,
os primei-
ros esforços
i m p o r t a n t e s
para a industri-
alização no

País ocorrem
somente na se-
gunda metade
do século 19, no
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da agroindústria. Mesmo
assim o setor mantém o que

exportações continuam
positivas, mas poderiam
estar melhores se não
fosse a alta do dólar",
pondera o diretor.
Outro fator que contri-
buiu para a queda no
mercado de embalagens
foi o movimento negativo

derados commodities
eqüivalem a 30%. "As



Império, como por
exemplo a fábrica do
português Francisco j
Ignácio da Siqueira
Nobre, na Bahia, em
1810, que produzia
vidros lisos, de cristal
branco, frascos, garra-
fões e garrafas.
Alguns anos antes,
a expansão cafeeira,
com a substituição da
mão-de-obra escrava
por imigrantes estran-
geiros, impulsionou a
construção de ferrovias
e a exportação do café
para Europa e Estados Unidos.
Na década de 30, São Paulo
tornou-se a vanguarda da indus-
trialização e da modernização
brasileira.
Nasceu a indústria de transfor-
mação, de aço, cimento, máqui-
nas e componentes, e princi-
palmente as indústrias de bens
de consumo, como tecidos,
alimentos, remédios, higiene e
limpeza, e bens-duráveis, como
automóveis e eletrodomésticos.
Manoel Vieira, fundador e pri-
meiro presidente da Associação
Brasileira de Embalagem (Abre),
conta em seu livro "Embalagem,
Arte e Técnica de um Povo"
que até 1945 eram relativa-
mente poucos os produtos de
primeira necessidade produzi-
dos no Brasil e comercializados
pré-acondicionados. Entre esses
estavam café torrado e moído,
açúcar refinado, óleo de semen-
te de algodão, extrato de toma-
te em latas pequenas, vinagre,
cerveja e guaranás. Além desses
produtos, havia goiabada, mar-
melada, sardinhas e manteiga
em latas litografadas. A presun-
tada e as salsichas vinham em
latas com rótulo de papel.

Os produtos, incluindo os pere-
cíveis, eram pesados no balcão
e vendidos a granel. O grande
divisor de águas no desenvol-
vimento das embalagens - não
só no Brasil como no resto do
mundo - foi o desenvolvimento
do comércio.
O sistema de com-
pra era rudimen-
tar: a pessoa ia ao
armazém, pesava
os produtos e usava
um saquinho para
levar o alimento
para casa. A grande
revolução na indús-
tria da embalagem
foi quando ela teve
de vender tudo o que
continha. Na visão
dele, o fato contri-
buiu para a evolu-
ção das técnicas de
impressão e para a
origem do conceito
de marca.
A marca nasceu para
identificar o fabrican-
te, porém, coloca-
da na prateleira dos
supermercados, distin-

• guia um produto do outro. A
embalagem é o grande veí-

culo da marca, é a marca con-
centrada, a síntese do produto,
pois a embalagem não serve
para nada sozinha, ninguém
compra embalagem vazia. Para
o consumidor, a embalagem é
o produto; ele não separa uma
coisa da outra.
A partir da Segunda Guerra
Mundial, quando os supermer-
cados se instalaram nas grandes
cidades, surgiram inúmeras ino-
vações na produção de emba-
lagens, que deveriam permitir

que os produtos fossem trans-
portados dos locais onde eram
fabricados, ou colhidos, para os
grandes centros consumidores,
mantendo-se estáveis por longos
períodos de estocagem.

• A história do desenvolvimen-
to da embalagem foi publica-
da em uma edição especial da
revista PACK.
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Text Box
Fonte: Marketing, ano 40, n. 402, p. 26-29, jul. 2006.




