
Em busca de valor
Fabricantes de embalagem e end-users reposicionam e

sofisticam produtos e embalagens, para conquistar diferentes
públicos e nichos de mercado

D
iante da competitividade entre as emba-
lagens, e entre as empresas, a indústria
de vidro vem criando estratégias para
manter sua rentabilidade, como mos-

tram os números da Abividro - Associação Brasi-
leira da Embalagem de Vidro. A indústria brasi-
leira do vidro faturou R$ 3,981 bilhões em 2006,
um aumento de 4,4% em relação ao ano ante-
rior. Composta pelos segmentos de embalagem,
vidros técnicos, vidros planos e utilidades domés-
ticas, a indústria do vidro, altamente intensiva
em capital, investiu US$ 109,0 milhões em
2006, e a previsão é de que o montante para
2007 alcance US$ 127,0 milhões.

O segmento de embalagem de vidro, em par-
ticular, cresceu acima da média, com alta de
5,3% sobre o faturamento do ano anterior, tota-
lizando R$ 1.230 milhões, responsável por uma
participação de 31,4% no total de vendas do
segmento. As exportações de embalagens
obtiveram resultados surpreendentes em 2006.
Comparado a 2005, o crescimento foi de 100%,
passando de US$ 13 milhões para US$ 26
milhões; entre os destinos das exportações está
principalmente a Venezuela que teve alguns
problemas com os fornos.

Um novo fator de competivividade para o se-
tor surgiu com o anúncio da AmBev de que
iniciará a produção de garrafas de vidro,
programada para o segundo semestre deste
ano. A nova fábrica deve receber investi-
mentos de R$ 160 milhões, e terá capaci-
dade para produzir cerca de 100 mil tone-
ladas por ano, algo em torno de 450 mi-
lhões de garrafas, cerca de 50% da de-
manda anual da companhia de long
necks e garrafas de 635 ml. A unidade
terá duas linhas para produzir long
necks e uma para garrafas de 635 ml.

One way lidera em cervejas

Dados da Datamark, consultoria especializada
no setor de embalagem, mostram que o seg-

menro de bebidas concentra mais de 75% do
consumo total de embalagens de vidro em peso,
enquanto o de alimentos, representa cerca de
17% do total, e o de não-alimentos, puxado pelo
segmento de higiene e beleza, notadamente a
perfumaria, movimenta 8%.

No segmento de bebidas carbonatadas, que
englobam cervejas e refrigerantes, as garrafas one
way ultrapassaram as retornáveis, e do total con-
sumido em embalagem de vidro pela categoria,
51,3% representam as one way e 48,7%, as re-
tornáveis, em toneladas de embalagem.

Do total consumido pelas carbonatadas, as cer-
vejas representam 88,2% e os refrigerantes,
11,8%, em toneladas de embalagem. Entre as cer-
vejas, o one way detém 55,4% e o retornável,
44,6%. Entre os refrigerantes, 20,6% são de garra-
fas one way e 79,4% são retornáveis.

Outro grande segmento consumidor de
embalagens de vidro é o de bebidas alcoó-
licas, que soma 320.713,3 toneladas, lide-
rada com larga folga pela aguardente, cate-
goria que em 2006 movimentou 1.072 mi-

lhões de litros de bebidas, entre aguarden-
te popular, premium, e que não pagam
impostos. Entre as aguardentes popu-
lares, 100% das embalagens são de vidro
retornável de 600 ml. Entre as aguardentes
de marca premium, o mix de embalagens é
mais variado, mas também largamente

liderado pelas garrafas de vidro retornáveis,
com 97%.

Long neck de 250 ml para a
Sol, saindo do padrão de 355 ml.

Investimentos

O s investimentos do setor de embalagem de vi-
dro totalizaram US$ 42 milhões, e a previsão

para 2007 chega aos US$ 48 milhões, a maior par-
cela da indústria do vidro. A Nadir Figueiredo,
que investiu mais de US$ 30 milhões nos últimos
dois anos, saiu em busca de novos mercados, co-
mo os potes para molhos premium, nicho que se
expande a olhos vistos. A Vidraria Anchieta viu o
resultado de seus investimentos em tecnologia e
design no aumento da demanda principalmente
por frascos para a indústria de cosméticos. A
Wheaton, que lidera o mercado de cosméticos,
deu início à operação pintura orgânica, passando a
dispor de uma ampla gama de cores e degrades
para atender às necessidades de grandes clientes.

70 anos no Brasil

ASaint-Gobain está completando 70 anos no
Brasil e é líder em alguns mercados, principal-

mente o de vinhos, no qual detém mais de 50%
de participação, segundo o gerente comercial da
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Divisão de Embalagens, Luiz Roberto Maia. No
Brasil, o consumo de vinhos vem aumenrando de
forma crescente e se sofisticando, impulsionando
por sua vez a indústria de embalagem de vidro. O
desenvolvimento da garrafa individual, de 250 ml,
lançada no ano passado com bastante sucesso, vem
atender a necessidade por conveniência doíf
consumidores, com a possibilidade de consumo
em doses únicas. No caso da garrafa de vinho, o
carro-chefe é a embalagem de 750 ml, e além das
garrafas standard, a Saint-Gobain oferece diversos
modelos ao mercado, desde formatos alongados,
cênicos, de base oval, etc. Uma inovação da Saint-
Gobain que ainda não chegou ao Brasil é a garrafa

Pintura orgânica,
cores e
degrades para
a perfumaria.

com propriedades anti-UV para
vinho branco, que tem preferência
pelas garrafas de cor clara, pois a
garrafa âmbar já faz essa proteção
naturalmente. Entre as técnicas já
desenvolvidas, estão a mudança da
formulação do vidro ou mesmo a
aplicação de uma película.
"Outro segmento de destaque
para a embalagem de vidro é o de
cachaça, que, apesar de ter um
grande apelo popular, também
acomoda um público mais
sofisticado, inclusive com desem-
penho crescente nas exportações",

afirma Maia. A Saint-Gobain investe
continuamente em melhorias no processo, no
desenvolvimento de novos produtos e aplicações,
além dos investimentos cíclicos nos alto-fornos,
que têm vida útil em torno de 10 anos.

Recentemente o grupo Saint-Gobain vendeu a
unidade de negócios para a produção de frascos
para perfume, cosméticos e farmacêuticos, a Saint-
Gobain Desjonqueres para o consórcio constituí-
do por dois fundos de investimento: Sagard e
Cognetas, constituindo uma nova empresa. A mu-
dança alterou também a subsidiária brasileira, on-
de a Saint-Gobain também operava a produção de
frascos para perfumes e farmacêuticos.

Mudanças na América Latina

AOwens Illinois (O-I), é outra empresa que
está efetivando várias mudanças, inclusive no

seu quadro de executivos. Rodney B. Montene-
gro, substituiu José A. Lorente, que assumiu a
presidência do grupo para a América Latina.
Esta é a primeira vez que um brasileiro assume a
presidência da unidade latino-americana da 0-1.
Entre os objetivos de Lorente, que transferiu a
sede do comando da América Latina para o Bra-
sil, está ampliar em 50% até 2010 as operações
que devem registrar venda líquida de US$ l bi-
lhão este ano, com atuação em cinco países do
continente. O Brasil é responsável por 45% do

Garrafas de vinho individuais de 250 ml,
para consumo individual.



mercado latino-americano, com vendas estima-
das em US$ 300 milhões este ano. A empresa
pretende triplicar seu tamanho no país nos próxi-
mos 30 anos, e só com o segmento farmacêutico,
a expectativa é de um aumento de mais de 30%
no faturamento, numa projeção de três anos.

Recentemente a O-I idealizou a nova garrafa
de cerveja de 250 ml para a Femsa, dona da
marca Sol, saindo do padrão de 355 ml das
longnecks. O objetivo é que a cerveja se mante-
nha gelada do primeiro ao último gole, segundo
Leandro Pignataro, gerente geral de marketing
da OI do Brasil.

Molhos de coco temperados,
produto inovador para o mercado regional.

As retornáveis na mira

ACIV - Companhia Industrial de Vidros aposta
nas retornáveis. Está fornecendo as garrafas KS

de 290 ml retornáveis para a Coca-Cola Zero nos
estados de Pernambuco e Paraíba, onde a distri-
buição é feita pela Refrescos Guararapes. A KS Ze-
ro mantém o design das tradicionais Coca-Cola
normal e Coca-Cola light, ambas de 290ml, de
formas arredondadas. A diferença está basicamente
no rótulo, agora preto, e no sabor, livre de açúcar.

Explorando o mercado de produtos típicos da re-
gião Nordeste, a CIV está fornecendo as embalagens
para a linha de Molhos de Coco temperados da
Indústria Alimentícia do Vale. A nova embalagem, o
Vaso Alimentício 250 ml Crown, marca um design
mais arrojado, com shape mais alongado, mais leve,
porém com grande resistência e pouca perda do
processo de envase, além de acondicionar uma
porção maior. Nos rótulos, desenvolvidos pela
agência de publicidade Quatroventos Comunicação,
as fotos ganham destaque, assim como receitas ex-
clusivas assinadas pelo chef Leandro Ricardo.

Inovações movimentam
os negócios

P ara alavancar as vendas, as empresas se es-
meram em inovações nos produtos e em-

Pote do Molho
Salsaretti, da
Hípermarcas:
case ilustra o
potencial do
mercado de
molhos prontos.

balagens. A Pernod Ricard Brasil está apresentan-
do ao mercado nacional um novo produto, que
combina a vodka ao gás: Orloff Gás. Segundo
Alexandre Macedo, gerente de grupo das bebidas
nacionais da Pernod Ricard Brasil, fabricante
da vodka Orloff, "o lançamento desse produ-
to não será uma simples extensão de linha,
mas sim uma grande quebra de paradigmas,
ao trazer benefícios funcionais e emocio-
nais bastante claros para os consumido-
res. Percebemos que existia a necessidade
de uma inovação."

Esta é a maior renovação já realizada
pela marca ao longo de seus mais de 40
anos, com investimento de R$ 10 mi-
lhões. Toda a linha Orloff - Orloff,

KS de 290 ml retornáveis para a
Coca-Cola Zero. l



Quebra de paradigmas com
O ri o ff Gás.

Orloff Mix Lemon e Orloff
Ice (em garrafa e em lata) -
ganha novas embalagens,
com formato totalmente ino-
vador, linhas arredondadas e
trazendo como destaque a
águia, símbolo de Orloff,
que agora ocupa grande es-
paço na garrafa, além do al-
to-relevo. O atributo 5X des-
tilada também é reforçado na
embalagem. O novo projeto
de layout das garrafas ficou a
cargo da Usina de Desenhos;

os rótulos são da CCL; a garrafa da Owens Illi-
nois e a tampa, da Guala.

Popular mas com
sofisticação

Q uem também aposta na modernização da em-
balagem é a Dreher, marca de conhaque da

Campari do Brasil, que somente em 2007 investirá
R$ 9 milhões na marca, que detém mais de 40% de
participação no mercado do Brasil. A primeira gran-
de inovação foi a criação de uma embalagem que

traz todos os elementos da identidade visual da mar-
ca, de uma forma moderna, arrojada e sofisticada. O
design foi idealizado pela DPZ. A garrafa ficou mais
arredondada, com o logotipo grafado na tampa. Ó
cavaleiro com seu cavalo - símbolo da marca - foi re-
desenhado e ganhou mais destaque no rótulo e na
gargantilha. Além disso, o ícone da marca está im-
presso em alto relevo na garrafa, e o rótulo dourado
traz a letra D de forma estilizada e em marca d'água,
que é sobreposta pelo logotipo da marca. As garrafas
estão sendo fornecidas pela O-I, Saint-Gobain e
CIV; os rótulos, pela Gesa e Gráfica 43; e as tampas,
pela Indeplast e Plastamp.

A marca Dreher foi adquirida pela Campari em
2001. Hoje, a marca cresce mais
que a categoria, liderando com
41% do mercado nacional, atin-
gindo 378 mil pontos-de-venda no
Brasil. Em São Paulo, Capital, a
participação sobe para 73%.

Segundo Heitor Cavalheiro,
d i re tor de market ing da
Campari do Brasil, o objeti-
vo das mudanças foi atuali-
zar a identidade visual para
agregar valor e sofisticação,
sem no entanto descaracteri-
zar a marca.

Sofisticação na embalagem,
sem perder a identidade.

Abividro - www.abividro.org.br

Campori - www.comparigroup.com ou
www.campori.com

CCL Label - www.ccllabel.com

CIV - www.civ.com.br

Coca-Cola - www.cocacola.com.br

Datamark - www.datomark.com.br

DPZ - www.dpz.com.br

Etti - www.etti.com.br

Femsa - www.femsa.com

Gesa - www.graficagesa.com.br

Gráfica 43 - www.43sagrafica.com.br

Guala - www.gualaclosures.com

Indeplast - www.indeplast.com.br

Nadir Figueiredo - www.nadir.com.br

Owens Illinois - www.o-i.com

Pernod Ricard - www.pernodricard.com.br

Plastamp - www.plastamp.com.br

Saint-Gobain - www.saint-gobain.com.br

Usina de Desenho - www.usinadesenbo.com.br

Vidraria Anchieta - www.vidrariaanchieta.com.br

Wheaton - www.wheatonbrasil.com.br

Ypióca - www.ypioca.com.br
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