
Desempenho econômico da indústria de embalagem         
 
O estudo de desempenho do setor de embalagem no primeiro semestre, elaborado pelo 
coordenador de análises econômicas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (IBRE/FGV-RJ), Salomão Quadros, em parceria com a ABRE (Associação Brasileira de 
Embalagem), foi apresentado em evento da Entidade, realizado em 22 de agosto, no Hotel 
Crowne Plaza, em São Paulo, com patrocínio das empresas Braskem, Fispal e Henkel.  
 
O cenário para este ano delineia-se com perspectivas positivas, o aumento da demanda 
interna de bens de consumo, materiais de construção e insumos agropecuários deve permitir 
que o setor de embalagens cresça cerca de 1,8% em 2007.  
 
Esses dados apontam para a reação da indústria de embalagem que obteve um crescimento de 
2,7% na produção física no segundo trimestre deste ano - panorama que não era registrado 
desde o quarto trimestre de 2004. A indústria de embalagem de metal foi a que teve o melhor 
desempenho em produção física (aumento de 5,17%) seguida pela indústria de embalagens de 
plástico (aumento de 3,15%) e pela de vidro (aumento de 2,14%).  
 
O emprego na indústria de embalagem cresceu 4,06% no primeiro semestre deste ano em 
comparação a igual período de 2006. As 1.320 empresas industriais com mais de 30 
funcionários entrevistadas pelo Ministério do Trabalho encerraram junho com 186.025 
trabalhadores, ante 178.762 no mesmo mês de 2006. “O emprego nas fábricas de embalagens 
vem crescendo em média 4% ao ano desde 2005”, afirmou Salomão Quadros.  
 
As exportações diretas de embalagem tiveram no primeiro semestre de 2007 um crescimento 
bastante expressivo em relação a 2006 com aumento de 40,65% e faturamento d e US$ 229 
milhões no período.  
 
As importações de embalagens vazias tiveram crescimento de 26% no primeiro semestre de 
2007 em relação ao mesmo período do ano anterior. O faturamento em importações foi de 
US$ 159 milhões, número que aponta que a balança comercial do setor continua superavitária: 
US$ 229 milhões exportados contra US$ 159 milhões de importação. 
  
Os setores usuários de embalagem que apresentaram melhor desempenho no primeiro 
semestre do ano foram indústria de perfumaria, sabões, detergente e produtos de limpeza 
com crescimento de 9,08%; bebidas em 7,15% e alimentos em 3,26%, todos em relação ao 
volume de produção, comparativamente com mesmo período do ano anterior. 
 
Disponível em: <http://www.abigraf.org.br>. Acesso em 6 set. 2007 
 


