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BALANÇO

Um ano desigual para
os setores

O baixo crescimento do PIB e a irrefreável busca pela redução de custos
dão o tom ao desempenho do mercado de embalagem

A
companhando o vaivém da economia, o
setor de embalagem movimentou 6.684
toneladas em 2005, contra 6.504 tonela-
das de 2004, representando um cresci-

mento de 2,76%. Em dólar, a variação foi de US$
15.652 milhões contra US$ 13.842 milhões, um
aumento de 13,07% em mesmo período. Em real,
o índice caiu 4,9%. "Se compararmos o cresci-

mento em volume e em valores, observaremos que
houve um decréscimo médio de preços em real de
7,5% por kg em relação a 2004, apesar de ter au-
mentado 10% em US$/kg (lembrando que o câm-
bio R$/US$ revalorizou em 15,9% nos 12 me-
ses)", afirma Graham Wallis, presidente da Data-
mark (www.datamark.com.br), consultoria espe-
cializada no mercado de embalagem, que comple-
ta 25 anos no mercado. A participação do setor de
embalagem no PIB também teve um recuo em
2005, movimentando o equivalente a 2,0% do
PIB nacional, comparado aos 2,6% de 2004.

Em relação ao crescimento obtido pelo setor de
embalagem no período anterior, de 6,2%, em
2004 sobre 2003, observa-se que o aumento de
2,6% em 2005 foi bem menos expressivo, mas
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acompanha o baixo índice de crescimento do PIB
brasileiro em 2005, de 2,3%, taxa que, comparada
aos outros países emergentes, representa apenas
35% do crescimento destes países, sendo o mais
baixo da América Latina.

Em sua 21a edição, o Relatório Brazil Pack
2006, produzido anualmente pela Datamark, reú-
ne um extenso banco de dados com informações
de 25 anos do mercado de embalagem, que per-
mitem a realização de projeções até 2010.

Os altos e baixos

O ano de 2005 foi marcado pelo desempenho
positivo para os plásticos, alumínio, vidro e

flexíveis, e de queda para a folha de flandres e em-
balagens celulósicas, com exceção do papelão on-
dulado, que teve um crescimento de 2,7%.

Em 2005, todos os tipos de plástico para emba-
lagem apresentaram desempenho positivo, regis-
trando um crescimento total de 7,0% em tonela-
gem, de 2004 para 2005. "Também houve recu-
peração do vidro e, como sempre, os flexíveis
apresentaram o maior índice, com 8,7%", afirma
Wallis. A folha de flandres teve queda de 2%.
Para o consultor, esse resultado é influência direta

da busca pela redução de custos. "Não existe outra
conversa para os usuários da embalagem, é o que
interessa", diz. Para os transformadores, o desafio
é outro: ele tem que driblar, de um lado, essa
pressão por custos reduzidos e, do outro lado, pe-
lo aumento da matéria-prima."

Plásticos

P ara o setor de embalagens plásticas, o ano de
2005 foi bastante positivo, com crescimento

em tonelagem e em valor, em todas as matérias-
primas. A exceção foi o PVC, que apesar de
apresentar alta em volume, teve queda no fatu-
ramento em dólar. Os maiores índices de cresci-
mento em volume foram impulsionados pelo
PEAD (9%); PVC e PP (8,1%); PEBD e PS
(6%); PET (5,4%).

Já as maiores taxas de crescimento em dólar se
concentraram no PS (46,3%); PEAD (15,6%);
PEBD e PP (11%) e PET (6,7%).

Entre os plásticos, o PET se destaca entre os
materiais de maior penetração nos últimos anos
para alguns segmentos de produtos, como óleo
comestível. A garrafa PET representou 43,9% do
total de óleo envasado em 2005 contra 54,3% da

lata de folha de flandres,
considerando-se as em-
balagens de todos as ca-
pacidades. Quando nos
restringimos ao volume
de 900 ml, a participa-
ção passa a ser de 43,6%
para o PET e 49,2% pa-
ra a lata. No ano ante-
rior, o PET 900 ml deti-
nha 35,1% contra
58,5% da lata de 900 ml
de folha de flandres. "A
continuar neste ritmo, o
PET deverá ultrapassar a
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lata em pouco tempo. Eu fiquei até surpreendi-
do", afirma Wallis, "devido à questão logística,
pois é preciso pensar como esse produto viaja fisi-
camente. O PET apresenta algumas fragilidades

para o transporte em longas distâncias, devido a
diversos fatores adversos, mesmo assim a cadeia
conseguiu resolver estes problemas."

Outra grande usuária de embalagens plásticas, a
água mineral foi desmembrada nesta edição do es-
tudo em duas partes: o mercado de garrafões de 20
litros e o de embalagens de menos de 10 litros. "Is-
so nos deu uma nova visão do mercado de água,
que se mostra muito maior do que se imaginava,
com 7,6 bilhões de litros em 2005: 3,219 bilhões
de litros para as embalagens de 10 litros ou menores
e 5,154 bilhões de litros para os garrafões de 20 li-

tros, que representam 60% do mercado de água mi-
neral, com um grau de informalidade muito alto,
que torna difícil um controle e fiscalização. O volu-
me de água mineral engarrafada aumentou em
115% nos últimos cinco anos. Das embalagens uti-
lizadas no segmento de menores de 10 litros, o plás-
tico responde por mais de 87% do produto envasa-
do, dividido por PP (9,5%), PET (70,9%), PC
(0,3%). A embalagem de vidro responde por
19,4% do total de água envasada."

No segmento de garrafões de 20 litros, predo-
mina o PP (65,3%), PC (31%) e PET (3,7%).
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Celulósicas

A s embalagens derivadas da celulose sofreram per-
das em 2005, comparadas a 2004. O kraft per-

maneceu estável com leve queda (-0,4%); no papel
monolúcido a queda foi mais abrupta (-8,0%) e o
duplex e triplex registraram baixa no consumo de
1,7%. O papelão ondulado foi o único segmento
que registrou alta de 2,37%. Segundo Wallis, um
dos fatores para a queda está na substituição de mate-
riais. "O kraft está perdendo participação para a saca-
ria; o papel monolúcido, utilizado em rótulos, para
outros tipos de substratos, como o BOPP, por exem-
plo, e o duplex, para a embalagem flexível. Mas, se
analisarmos o desempenho em dólar, observa-se cres-
cimento em papel monolúcido (+4,7%) e de caixas
de papelão, que teve ganhos de 28%. O kraft perdeu
em dólar 4,2% em relação a 2004 e o cartão, 6,2%.

Metálicas

A lata de alumínio registrou alta em 2005 de
2,8% em volume, comparada a 2004, pas-

sando de 210 mil toneladas para 216 mil litros.
Em dólar, o crescimento foi ainda mais expressi-
vo, com 32,7%. Segundo Wallis, mesmo com a
alta do preço, a expansão do alumínio teve por
base, principalmente o mercado de cerveja, que
evoluiu 6,5% em 2005, sendo a lata de alumínio
responsável por 26,2% do total de cerveja enva-
sado em 2005. No ano anterior, esta participa-
ção havia sido de 25,8%.

A participação da lata de folha de flandres
também aumentou no mercado de cerveja: re-
presentou 1,7% do total acondicionado.. Em
2004, essa fatia foi de 0,6%.
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Vidro

N o segmento de embalagem de vidro foi identi-
ficado aumento de 1,85% no volume, evo-

luindo de 970 mil toneladas em 2004 para 988
mil toneladas em 2005. Na categoria da cerveja,
na qual a embalagem de vidro detém o maior mar-
ket share, o vidro perdeu participação, de 71,6%
do volume de cerveja acondicionado para 70,8%.

É entre os refrigerantes que a embalagem de vidro
teve seu melhor desempenho. Passou de 64 milhões
de unidades em 2004 para 126 milhões de unidades
em 2005. A chamada embalagem KS, de 300 ml
cresceu de uma participação de 5,1% do volume en-
vasado para 5,6% em 2005. O vasilhame de 600 ml
evoluiu, de 2,5% para 2,9%, e a participação da gar-
rafa de l litro também aumentou, enquanto o PET
recuou de 66% para 64% do volume envasado. A
lata se manteve. "Essa reação foi influenciada pelo
retorno da Coca-Cola para a embalagem de vidro
em alguns formatos, que, com cerca de 50% do
mercado) acaba tendo uma representativida.de alta,
principalmente em bares e padarias", diz Wallis.

Flexíveis

J á há alguns anos a embalagem flexível é a que
mais tem crescido. Em volume, em 2005, re-

gistrou alta de 8,4% comparado ao ano anterior,
com 489 mil toneladas contra 451 mil toneladas.

Em dólar, a variação foi ainda maior, com aumen-
to de 27%, boa parcela conduzida pela alta do
preço, totalizando US$ 4,2 bilhões. Por exemplo,
no segmento de detergente em pó, havia sido
identificado em 2004 uma participação de 0,9%

do produto acondicionado em saco flexível. Em
2005, esse índice subiu para 35,4%. Fazem parte
dessa categoria ainda as cartonadas assépticas, que
por si só representam 250 mil toneladas e 9 bi-
lhões de unidades de embalagens.

Tendências e informação

OCost Drivers surgiu com a finalidade de mo-
nitorar a evolução dos custos diretos de em-

balagens, commodities e ingredientes de seus pro-
dutos. Hoje ele é uma ferramenta para a tomada
de decisões de compra na área de suprimentos,
que já representa 40%
do faturamento da Data-
mark, segundo Wallis.
Com mais de 2.000 dri-
vers, a ferramenta tam-
bém projeta e permite a
avaliação das tendências
de custo ou preço futu-
ro para cada produto
analisado, através de sé-
ries históricas de índices
de preços mensais, indi-
cadores econômicos e a
projeção de preços futu-
ros de fontes confiáveis.
A novidade é o One Pa-

ge - que apresentará em uma única página as ten-
dências de custo do mercado e as principais notí-
cias sobre o assunto. O produto já está na Argen-
tina e no México, e está sendo levado para a Co-
lômbia, Venezuela e EUA; com dados captados
dos EUA e Europa, além de outros países.
(www.costdrivers.com.br)
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