
A venda de automóveis está batendo recordes.
Boa notícia para a indústria de embalagem que
este ano deve fechar com um aumento de
3,5%, segundo projeção da Datamark e de
1,8%, segundo a Abre/FGV-RJ.

A melhoria do poder de consumo das classes
de menor renda graças ao aumento do salário
mínimo e do programa Bolsa Família, trouxe
para certos estados brasileiros, como Bahia e
Pernambuco, a possibilidade de crescimento a
taxas maiores do que a média nacional.

Isso está levando empresas como Nestlé, Sadia,
Unilever, entre outras, a investirem cada vez
mais nestas regiões, e a aumentarem a fatia gera-
da pelos negócios nestes mercados na composi-
ção de seus faturamentos. Para atender a essa fai-
xa de público, a Nestlé, por exemplo, mudou o
formato dos produtos, as embalagens, os preços,
entre outras coisas, e fez o lançamento de produ-
tos específicos para a região Nordeste. A empresa
construiu uma fábrica em Feira de Santana (BA)
com investimentos de R$ 100 milhões.

Mas, além da expansão dos mercados com ba-
se na renda, um outro fator que está influen-
ciando fortemente é a onda de fusões e aquisi-
ções. Em 2006, foram 473 negócios efetuados.
E a indústria de alimentos e bebidas está entre as
que concentraram o maior número de negócios.
Este ano, uma das maiores transações foi a aqui-
sição do grupo norte-americano Swift, pela J&F
Participações, controladora do grupo JBS-Friboi

no Brasil, tornando-se assim a maior empresa do
mundo no setor de alimentos de proteína de ori-
gem bovina e a maior empresa brasileira na área
alimentícia, num negócio de US$ 1,4 bilhão.

Mais recentemente, a aquisição da Eleva,
antiga Avipal, dona da marca Elege, de laticí-
nios, pela Perdigão, agitou o mercado. Com a
concretização do negócio, a Perdigão supera a
Sadia em valor de mercado e em faturamento.
Considerando os resultados das empresas nos
primeiro nove meses do ano, Perdigão e Eleva
tiveram juntas um faturamento bruto de R$
7,438 bilhões, e a Sadia, de R$ 6,926 bilhões.
A Perdigão também se transforma na líder em
lácteos, segmento que responde por 55% do
faturamento da Eleva. A Perdigão já tem o
controle da Batávia e com a Elege conquista
maior participação.

Enquanto isso, a Sadia começará a construir
em 2008 sua segunda fábrica no exterior, que
será nos Emirados Árabes, a partir de investi-
mentos de RS 100 milhões, para a produção
de industrializados de frango e bovinos. A pri-
meira fábrica da Sadia no exterior está sendo
construída na Rússia em parceria com a em-
presa local Miratorg. O processo de interna-
cionalização não deve parar por aí. Em 2009,
a Sadia deverá começar a construir uma outra
fábrica no exterior.

A líder do mercado de snacks PepsiCo, com
a marca Elma Chips, comprou a Lucky, se-
gunda maior fabricante do país, dona das
marcas Torcida e Fofura e de duas unidades
de produção, localizadas em São Paulo.

2007, a Coca-Cola que já havia adquirido a Sucos
Mais, de Linhares (ES), e a Del Valle, em uma
operação envolvendo a Coca-Cola Company e a
Femsa, adquiriu também a Matte Leão, processo
que está em andamento no Cadê.

No segmento de bebidas, os refrigerantes, que
vinham perdendo espaço para bebidas considera-
das mais saudáveis, ganharam fôlego com o lança-

mercado de produtos de consumo
cresce. O índice de expansão do Pro-
duto Interno Bruto brasileiro para
2007 está sendo estimado em 4,5%.

indústria de bebidas já passou por uma fase
mais intensiva de fusões e aquisições. Em



mento dos refrigerantes zero açúcar, como a
H2OH e Coca Zero. O mercado de refrigerantes
sem açúcar representa 8,4% das vendas no Brasil,
representativo de uma faixa de consumidor mais
preocupado e atento a uma alimentação saudável e
de baixa caloria. O crescimento no consumo de
sucos dt frutas e sucos à base de soja são a maior
prova disso. De acordo com dados consolidados
da Datamark, em 2006, a categoria que movimen-
tou o maior volume foi o de sucos e néctares, com
quase 600 milhões de litros; as bebidas com sabor
de fruta registraram pouco maís de 290 milhões
de litros e os sucos à base de soja, já somam 224
milhões de litros contra 183 milhões de litros, no
ano anterior, ou seja um crescimento de quase
23%. O refresco em pó adoçado também apresen-
ta uma participação crescente. Foram 161,9 mil
toneladas em 2006 contra 141,2 mil toneladas no
ano anterior, o equivalente a uma alta de 14,6%.

A água mineral detém um mercado avaliado
em 6.100 milhões de litros em 2006; o maior
volume, 3.660 milhões de litros, acondicionado
em garrafões de 20 litros e o restante, nas emba-
lagens menores de 10 litros.

O segmento de bebidas alcoólicas também está
em expansão, notadamente o de vinhos, espuman-
tes, vodca e outros destilados. Em virtude do câm-
bio, boa parte do mercado está sendo suprida pe-
los importados, principalmente entre os vinhos de
mesa, que em 2006, teve uma alta nas importa-
ções de 23,5% sobre 2005.

OBrasil comemora a conquista da terceira posi-
ção no ranking dos maiores consumidores

mundiais de cosméticos, segundo a Abihpec - As-
sociação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos. Significa um fatura-
mento de R$ 17,5 bilhões em 2006 e um cresci-
mento estimado de 13% este ano, atingindo os R$
19,8 bilhões. Em termos de participação do merca-
do global, o Brasil fica com 6,7% de um segmento
que movimentou mundialmente US$ 269,9 bi-

lhões em 2006, atrás dos norte-americanos, líderes
com 18,7%, e dos japoneses, em segundo, com
11%. É um feito nada desprezível considerando o
crescimento médio da indústria de cosméticos nos
últimos 11 anos, que foi de 10,9%, comparado ao
da indústria em geral, com 2,6%, e o do PIB brasi-
leiro com 2,6% também. Dentre os produtos,

aqueles para o cuidado com os cabelos
têm a preferência, com 25% do fatura-
mento em 2006. Destacam-se ainda as
fragrâncias, com 13%; higiene oral,
10%; cuidados com a pele, 9%.

O setor também se internacionali-
za, através de empresas como Natura,
que trabalha na implantação de uma
operação nos Estados Unidos, depois
de ter inaugurado a Casa França em
2005. Na América Latina, a empresa
atua na Argentina, Chile, Peru, Méxi-
co, Colômbia e Venezuela.

O Boticário abriu 61 lojas e 17
quiosques em 20 países e uma rede de
distribuição em 1.100 pontos-de-ven-
da multimarcas.
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Empresas de menor porte também passaram a ex-
portar e em 2006, o setor obteve um crescimento de
18,8% nas exportações sobre o ano anterior. Com
isso, mesmo em um quadro de câmbio desfavorável e
da recuperação das importações, o saldo da balança
comercial do setor totalizou US$ 190 milhões, menor
que em 2005, mas bem acima de 2004. De acordo
com a Abihpec, a América do Sul tem se mantido
como o principal mercado brasileiro para os produ-
tos do setor, porém, a participação das exportações
para mercados não-tradicionais está aumentando.

A indústria farmacêutica deu um salto no Brasil a
partir da expansão dos genéricos, mas as altas

taxas de crescimento devem ser contidas nos próxi-
mos anos, com a escassez de novos medicamentos
disponíveis que já perderam a patente e são passí-
veis de serem transformados em genéricos. Diante
disso, laboratórios como o brasileiro Ache, que
nasceu e se firmou como umavempresa de medica-
mentos sob prescrição, está investindo firme na
pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos,
atuando em duas frentes: desenvolvimento de asso-
ciações e pesquisa de fitomedicamentos e biotecno-
lógicos, com vários projetos em andamento.

A Eurofarma, que deslanchou com o início da
produção de genéricos no começo desta década,
constrói um complexo industrial em Itapevi (SP)

de 80 mil metros quadrados, que deve ficar total-
mente pronto em 2009. O empreendimento que
absorverá investimentos de R$ 260 milhões, deve-
rá produzir além dos genéricos, medicamentos
inovadores, que exigem pesquisas.

Omercado de produtos de limpeza projeta en-
cerrar 2007 com um crescimento entre 6% e

7%, atingindo um faturamento de R$ 10,6 bi-
lhões, segundo a Abipla - Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins. O
Brasil passa a deter 5% do mercado mundial de
produtos de limpeza, que movimenta US$ 97 bi-
lhões, segundo dados da Euromonitor Internatio-
nal. No cenário mundial, a América Latina se des-
taca como a região de maior crescimento (17%).
As exportações também estão nas metas das em-
presas do setor. Em 2006, as vendas para o mer-
cado externo totalizaram US$ 165 milhões, porém
o déficit se manteve em US$ 107,4 milhões.

A indústria de produtos de limpeza aposta nas
inovações para atrair novos consumidores e ampliar
a base de consumo de um mercado considerado
maduro. Ao lado de investimentos em novos aro-
mas, as empresas também trabalham as embalagens,
que buscam despertar outros aspectos sensoriais do
consumidor na hora da compra. Mas o principal
atributo continua sendo a praticidade e eficiência

A indústria de brinquedos no Brasil dá sinais de
recuperação após períodos de disputa acirrada

com a importação de produtos chineses, alto índi-
ce de produtos contrabandeados e pirateados, en-
tre outros fatores que travam o bom desempenho
do setor, como os recentes recalls de produtos im-
portados da China. Os fabricantes de brinquedos

do produto. Assim como no preparo dos alimentos,
o ganho de tempo na limpeza da casa é uma ten-
dência que se consolidou no modo de vida atual.



apostam no licenciamento de personagens, na re-
novação da linha de produtos e também passaram
a importar produtos da China, para comporem
seu portfólio. E uma maneira que o setor encontrou
para se contrapor ao cenário de dificuldades enfren-
tados por esta indústria desde a abertura do mercado.

O mercado de brinquedos movimentou RS l
bilhão em 2006, segundo a Abrinq e deve crescer
entre 5% e 7% este ano. A importação chegou a
US$ 90,3 milhões em 2005 e subiu a U$ 146
milhões em 2006, com projeções de que chegará a
US$ 200 milhões este ano. As exportações variam
de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões por ano.

Outro mercado bastante influenciado pelo nível
de renda da população, é o de tintas, princi-

palmente o de tintas imobiliárias, que detém cerca
de 80% (741 milhões de litros em 2006) de quase
l bilhão de litros de tintas produzidos no país a
cada ano. O aumento do consumo em geral já está
gerando maior volume de vendas para o setor e,
como em outras categorias de bens de consumo,
tem nas classes de menor renda os maiores índices
de crescimento. A previsão para 2007 é de um
crescimento de 6% a 6,5% em relação a 2006.

S em dúvida, este é um momento bastante dinâ-
mico para a indústria de embalagem. Tanto o

mercado de alimentos como o de bebidas respon-
dem por mais de 60% da demanda da maioria dos
materiais de embalagem: latas de folha de flandres,
latas de alumínio, flexíveis, plásticos e vidro.

De acordo com os dados da Datamark, em
2006, entre os alimentos, a maior participação
em toneladas coube às embalagens plásticas,
com 28%, seguida das flexíveis e metálicas. Em
valor, os flexíveis lideram com quase 60% de

participação, e aqui são consideradas também as
embalagens cartonadas assépticas e todos os ti-
pos de estrutura com duas ou mais camadas, en-
quanto não são computadas as monocamadas.

Entre as bebidas, em toneladas, lidera a emba-
lagem de vidro, com mais de 40%, seguida pelas
plásticas, com 30%, mas em valor, as metálicas,
neste caso as latas de alumínio, conquistam a maior
fatia com 35%, seguido pelos plásticos com 32%.

Os plásticos lideram entre os não-alimentos, tanto
em peso quanto em valor, principalmente entre
agroquímicos, limpeza caseira e higiene pessoal.

A participação do vidro no setor de não-ali-
mentos se concentra na indústria de higiene pes-

' soai e perfumaria.
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