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Fabricante de embalagem vê
venda maior às classes c e d
Empresas do setor de
bens de consumo
ampliam estratégias
para população de baixa
renda e favorecem
negócios para o setor de
embalagens este ano
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são paulo
Os fabricantes de embalagens
prevêem um resultado mais
acentuado das vendas este ano,
em relaçãoa 2006.Para isso,acre-
ditam na expansão das compras
das classes C e D que, beneficia-
das pelo aumento da renda da
população, ganham maior desta-
que nas estratégias das empresas
do setor de bens de consumo. “As
grandes empresas perceberam
que a concorrência estava cres-
cendo graças à melhor atuação
junto à população de baixa ren-
da”, diz a gerente de Negócios da
divisão de Embalagens Flexíveis
da Dixie Toga, Lisandra Salgueiro.

Esse reposicionamento das
empresas, aliado à ampliação do
mercado de embalagens para
porções menores, deverá causar
uma mudança no mercado de
embalagens do País que, no ano
passado, cresceu cerca de 4,5%,
segundo dados ainda prelimina-
res da Associação Brasileira de
Embalagem (Abre). A expansão
prevista para o setorem 2007 será
impulsionada principalmente
pelos mercados de alimentos e
bebidas, que respondem a mais

de 13%, segundoo executivo. “Es-
tamos confiantes com relação a
2007 porque acreditamos que a
economia brasileira entrará em
um compasso mais acelerado e
haverá um maior poder aquisiti-
vo da população.” O diretor in-
dustrial da fabricante de latas de
aço MetalgráficaIguaçu, Roberto
Martins, prevê que a empresa
crescerá cerca de 5% este ano,
após a expansão de0,2% da recei-
ta em 2006.

Novas embalagens
A diretora executiva da Abre, Lu-
ciana Pellegrino, destaca que
uma dasmaneiras queas empre-
sas têm encontrado para ampliar
a oferta de produtos às classes C e
D é a apresentação de produtos
de marca premium em embala-
gens menores. “O consumidor
das classes C e D quer ter acesso
cada vez maior a produtos de
boasmarcas ede melhorqualida-
de.Porisso asempresasinvestem
nesse tipo de embalagem.” Nessa
categoria aparecem itens de lim-
peza e guloseimas, entre outros.

Outro nicho que crescerá em
2007, segundo a executiva, é o de
produtos para públicos específi-
cos,como águascomsabor, eem-
balagens desenvolvidas para o
consumo em movimento.

andré magnabosco

Luciana Pellegrino

de 60% do mercado de embala-
gens e cujademanda está bastan-
te vinculada à renda das pessoas.

A divisão de itens flexíveis da
Dixie Toga, fabricantede embala-
gens plásticas, estima ampliar as
vendas deste ano em 5%, em rela-
ção a 2006, após regis-
trar estabilidade nos ne-
gócios no ano passado.
O Grupo Orsa, um dos
maiores do País na área
de papelão ondulado,
também espera crescer
em 2007, após registrar
um fraco resultado em
2006. “Esperamos que
as vendas cresçam cer-
ca de 7% este ano, em li-
nha com a expansão es-
timada para o mercado
de papelão ondulado”,
afirma o diretor comer-
cial da empresa, Patrick
Nogueira. O executivo
não revela qual foi o
crescimento da empresa em
2006, mas confirma que a expan-
são foi próxima da taxa em volu-
me registrada pelo setor, de 1%.

A estratégia da empresa para
impulsionar as vendas este ano
também está voltada para os fa-
bricantes que oferecem produtos
para as classes C e D, mas não ape-
nas do setor de alimentos. “Não
enfocaremos as vendas em um
segmento específico. Queremos
buscar, dentro das diversas áreas
nas quaisatuamos, empresasque
venderão para essa classe da po-
pulação”, destaca.

O executivo ressalta que as ex-

pectativas para este ano são me-
lhores do que em 2006 porque,
além da melhoria darenda da po-
pulação, o início do ano apresen-
tou melhores resultados do que
em 2006.Para atenderà demanda
doméstica, a empresa iniciará,

ainda este ano, as opera-
ções de uma fábrica em
Franco da Rocha (SP). A
planta, que estava desa-
tivada, foi adquirida pe-
lo grupo em 2005 e está
recebendo investimen-
tos para voltar a operar
ainda este ano.

Alimentos
Os fabricantes de latas
de aço, bastante ligados
ao mercado alimentício,
também esperam um
ano melhor em 2007. O
vice-presidente daAsso-
ciação Brasileira de Em-
balagem de Aço (Abea-

ço), Elio Cepollina,acredita que o
crescimento dosetor esteano de-
verá ficar levemente acima do do
Produto InternoBruto (PIB),con-
siderando que a economia brasi-
leira cresça entre 4,5% e 5,5%. No
ano passado, a expansão ficou em
entre 3,5% e 4%.

O resultado será impulsionado
principalmente pelos mercados
de atomatadose derivadosde lei-
te.“Nossa estimativaéque ocon-
sumo de atomatados, por exem-
plo, salte de 183 mil toneladas em
2006 para 193 mil toneladas em
2007”. No caso do segmento leite,
a expansão deverá ficar em cerca
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Braskem supera meta e
atinge exportações de
us$ 1,4 bi em 2006

são paulo
O plano da Braskem de exportar
acima de US$ 1 bilhão em 2006
foi atingido comfolga. A empre-
sa encerrou o ano passado com
alta de 44% nas vendas externas,
para US$ 1,4 bilhão. Com isso, a
participação das exportações
na receita líquida saltou de 20%
em 2005 para 26% em 2006. O
resultado foi fruto das estraté-
gias da empresa de intensificar
sua participação no mercado
internacional. Em 2006, a com-
panhia inaugurou operações
comerciais e de distribuição na
Europa, nos Estados Unidos e
na Argentina. Neste ano, a em-
presa deverá instalar uma uni-
dade em Xangai, na China.

Ao final do ano, o volume to-
tal de resinas comercializadas
pela Braskem teve alta de 13%
em 2006, em relação ao ano an-
terior, superando o resultado
nacional, cuja elevação foi de
9%, destaca o presidente da
Braskem, José Carlos Grubisich.

Para 2007, as estimativas do
executivo se mantêm positivas,
com previsãode queo mercado
de resinas termoplásticas cres-
çana casadosdois dígitos.Gru-
bisich acredita que alguns as-
pectos, como aumento da ren-
da da população, novos investi-
mentos feitosem construçãoci-
vil,aesperada expansãodaeco-
nomia brasileirae a quedana ta-
xa de juros, serão fundamentais
para garantir o crescimento do
consumo interno de resinas.

Uma das áreas que impulsio-

narão essa expansão é o PVC,
bastante utilizado na constru-
ção civil. Para o executivo, o con-
sumo da resina deverá crescer
nacasados doisdígitosesteano,
o que viabilizará novas amplia-
ções na capacidade produtiva
daempresa. “Poderemoselevar
nossa capacidade entre 120 mil
e150 miltoneladas”,diz. Noano
passado, a produção de PVC da
Braskem totalizou444 miltone-
ladas. Grubisich destaca que a
decisão sobre novos investi-
mentos deverá ser anunciada
ainda este ano, mas ainda há a
incerteza se a ampliação será
feita na unidade de Alagoas ou
na Bahia. A planta deve entrar
em operação entre 2008 e 2009.

A previsão de aportes da
Braskem para 2007 é de R$ 550
milhões, abaixo dos R$ 719 mi-
lhões de 2006. A variação reflete
a conclusão dos projetos de re-
dução de custos implantados
pela Braskem no ano passado.

Resultados
O balanço divulgadoontem pe-
la empresa foi impulsionado
pela aquisição da Politeno, ope-
ração concluída em abril de
2006. Com isso, o volume de
produção de polietileno da
Braskem cresceu 26% entre
2005 e 2006. Apesar disso, o lu-
cro líquido caiu de R$ 680 mi-
lhões em 2005 para R$ 82 mi-
lhões em 2006, fruto principal-
mente das variaçõesno câmbio
e no preço das matérias-primas.

andré magnabosco

GÁS NATURAL

Comgás apresenta alta de 25%
em receita em relação a 2005

são paulo // A distribuidora de gás Comgás apresentou
crescimento de 25,30% em receita operacional no ano
passado, ante 2005. A empresa, controlada pelo BG
Group e pela Shell, obteve receita operacional bruta de
R$ 3,757 milhões e lucro operacional de R$ 768 milhões,
uma alta de 29,8% em relação a 2005. No mundo, o lucro
do grupo BG caiu 18% no 4º trimestre de 2006 em rela-
ção ao mesmo período de 2005, para 410 milhões de li-
bras, por conta do clima ameno na Europa e nos EUA.

panoramabrasil

B A L A N ÇO

Bens de capital mecânicos
têm déficit de us$ 200 milhões

são paulo // A indústria de bens de capital mecânicos re-
gistrou um déficit de US$ 200 milhões em 2006, resulta-
do de US$ 9,6 bilhões em exportações e US$ 9,8 bilhões
em importações. Segundo informou ontem a Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), a balança comercial do setor voltou a ficar de-
ficitária, após ter atingido superávit de US$ 100 milhões
no ano anterior.

agência estado

A L I M E N TO S

Lucro da PepsiCo sobe 61%
com salgadinhos Frito-Lay

atlanta // A PepsiCo Inc disse ontem que seu lucro subiu
61% no 4º trimestre de 2006 com as vendas dos salgadi-
nhos Frito-Lay fora dos Estados Unidos. O lucro líquido
da empresa subiu para US$ 1,78 bilhão, ou US$ 1,06 por
ação, contra o US$ 1,11 bilhão, ou US$ 0,65 por ação, do
mesmo período de 2005. As vendas da empresa subiram
2,8% para US$ 10,4 bilhões.

bloomberg

Notas AU TO M OT I VA

Receita da Renault
em 2006 é 0,8%
inferior à de 2005

são paulo
A Renault terminou o ano pas-
sado comfaturamento de41,5
bilhões deeuros, umaredução
de 0,8 % em relação ao fatura-
mento de 2005. De acordo
com a montadora francesa, a
queda é decorrente da dimi-
nuiçãodo faturamentonaEu-
ropa, especialmente na Fran-
ça, cerca de 4,2% inferior a
2005. No entanto, as demais
regiões apresentaram incre-
mento de 2,3% na receita.

A montadora registrou uma
queda de 4% das vendas no
mundo, somando 2,4 milhões
de veículos. Na América Lati-
na, no entanto, elas subiram
13,2%, a 186,2 carros, graças
em particular aos bons resul-
tados de Colômbia (alta de
37,1%), Argentina (29,4%) e
Brasil (8,5%), que compensa-
ram a redução no México
(15,8%). A montadora reduziu
à metade as perdas na Améri-
ca Latina no ano passado em
relaçãoa 2005,econfia emque
essa região terá uma contri-
buição positiva em suas con-
tas até 2009. A melhora espera-
da deve contribuir para o au-
mento da rentabilidadeda Re-
nault fora de seu mercado do-
méstico.

De acordo com o programa
“Contrato 2009” apresentado
no ano passado, a companhia
francesa espera atingir uma
margem operacionalde 6%do
faturamento, depois que em
2006 caiu a 2,56%, após os
3,2% de2005. Para2007, ame-
ta é de 3%. Com o programa, a
Renault espera vender 800 mil
veículos a mais até 2009.

O presidente da Renault e
da Nissan, Carlos Ghosn, afir-
mou que a ampliação de sua
aliança a outros parceiros não
será analisada enquanto durar
o processo de recuperação no
qual o grupo está centrado.

panoramabrasil

Tupi
Ontem, o britânico BG Group (BG) informou que o
Campo de Tupi, na Bacia de Santos, pode conter
maisde 10bilhões debarris depetróleo egás. Ogru-
poexplorao campoemconjuntocom aPetrobras.O
presidente executivo da BG, Frank Chapman, disse
que o petróleo estacionado, normalmente muito
maior que reservas recuperáveis,era de pelo menos
1,7 bilhão de barris de óleo equivalente (boe) e que
poderia ser superior a 10 bilhões de boe. A BG tem
25% de participação no campo, enquanto a estatal
brasileira, que é a operadora do projeto, tem 65%. A
portuguesa Petrogal possui os 10% restantes.

Indenização
A Petrobras foi condenada pelo Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro a indenizar 12.180 pescadores por
um vazamento ocorrido em 18 de janeiro de 2000,
na Baíade Guanabara (RJ).O valordas indenizações
é de cerca de R$ 1,1bilhão. A indenização refere-se a
danos morais e materiais, além de lucros cessantes
provocados pelo incidente. Inicialmente, o valor
mensal a ser pago acordado pela empresa era de R$
500, por dez anos. Baseando-se em cálculos feitos
pelos peritos da Justiça, a juíza Simone Gastesi Che-
vrandelevou aquantiaparaR$ 754,11,masmanteve
o número de pescadores beneficiados a 12.180, não
20 mil, como sugeriram os peritos. A estatal afirma
que vai recorrer da decisão de 1ª instância.

danielle nogueira
panoramabrasil

O projeto, de R$ 1,2 bilhão, entra em
operação hoje e tem participação da
Queiroz Galvão e da NorseEnergy

ENERGIA

Campo de Manati atenderá demanda
por gás natural na Região Nordeste

são paulo e rio de janeiro // A entrada em operação
comercial do Campo de Gás Natural de Manati na
Bahia deverá impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico da Região Nordeste e atenderá a uma de-
manda crescente pelo produto na região. A opinião é
do diretor de Exploração e Produção da // Petro-
bras,Guilherme Estrela,queparticiparáhoje daso-
lenidade de entrada emprodução comercial do no-
vo campo, em São Francisco do Frade, a 100 quilô-
metros de Salvador, ao lado do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e do presidente da Petrobras, José
Sérgio Gabrielli.

“Manati consolidará um mercado dependente
daconfiabilidade dosuprimento degás, onordesti-
no. Nossa produção na região, os campos da Bahia,
de Sergipe-Alagoas e do Rio Grande do Norte, não
estava mais atendendo à demanda”, acrescentou.
Manati, um projeto de US$ 580 milhões (R$ 1,2 bi-
lhão), que entrará em produção comercial proces-
sando cerca de 3,5 bilhões de metros cúbicos de gás
natural pordia, é operadopela estatalem consórcio
com a Queiroz Galvão e a NorseEnergy. Ainda este
ano,quando alcançara capacidademáxima depro-
dução, a unidade poderá processar 6 milhões de
metros cúbicos de gás natural por dia.

B E B I DA S

General Brands irá
disputar sucos prontos
são paulo
Uma das maiores fabricantes na-
cionais de refresco em pó, a Gene-
ral Brands, entra este mês na dis-
puta pela categoriade suco pron-
to para beber, um mercado que
fatura anualmente, no País, cerca
deR$ 1bilhão. Aempresa, quein-
vestiu R$ 10 milhões na linha, pre-
tende conquistar 5% do mercado
brasileiro em 12 meses, ficando
entre os cinco maiores fornece-
dores do produto do segmento no
primeiro ano de atividades e, em
três anos, entre ostrês maiores da

categoria que inclui multinacio-
nais como Coca-Cola.

Para o diretor presidente da
GB, Isael Pinto, a experiência da
empresa na área de refrescos,
com a marca de suco em pó
Camp, irá favorecê-la. “Vamos
aproveitar o atual sistema de dis-
tribuição do Camp empó e a forte
penetração dos nossos produtos
nas RegiõesNorte eNordeste, on-
de o verão acontece o ano todo”,
dizPinto. AGBtambém usaráco-
mo estratégia a diferenciação de
seu produto: sem conservantes e

contendo vitamina C em 8 sabo-
res e uma linha light.

Diferentemente dos atuais
produtosda GB,os sucosprontos
terão como alvo o consumidor A e
B. Pinto, porém, aposta que os
consumidores tradicionais da
marca, as classes C e D, terão aces-
so ao produto: “Acreditamos que
a estabilização econômica, a in-
flação baixa e o aumento do po-
deraquisitivodasclasses CeDte-
rão continuidade,o quenos favo-
recerá”, avalia Pinto. A General
Brands está localizada em Guaru-
lhos (SP),com umaárea construí-
da de 25 mil metros quadrados,
mas com capacidade para até 50
mil metros quadrados.

marina pita

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Eu, Roberto da Silva Carvalho, CPF nº. 050.491.958-02, RG nº. 12.474.923 – SSP-SP, representante legal da
empresa A. Carvalho & Filho Ltda., CNPJ nº. 60.515.228/0001-46, sito à Av. Celso Garcia nº. 350, declaro que
os cheques abaixo relacionados, de emissão ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, agência 0373, conta
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tipo de responsabilidade, pois tomei todas as providências cabíveis, inclusive com a elaboração do B.O. –
Declaração de extravio de documento ou objeto nº. 58/2007 na 96ª DP datado de 07/02/2007.

BANCO Nº. CHEQUE VALOR Nº. DUPLICATA
ABN AMRO BANK 019435 R$ 10.708,37 35321 B
ABN AMRO BANK 019436 R$ 15.306,81 34916 E
ABN AMRO BANK 019437 R$ 15.315,56 34911 E
ABN AMRO BANK 019438 R$ 09.005,13 34928 E
ABN AMRO BANK 019439 R$ 09.520,86 34812 F
ABN AMRO BANK 019440 R$ 10.708,37 35321 C
ABN AMRO BANK 019441 R$ 15.297,18 34911 F
ABN AMRO BANK 019442 R$ 15.288,44 34916 F
ABN AMRO BANK 019443 R$ 08.994,32 34928 F
ABN AMRO BANK 019444 R$ 10.708,37 35321 D

São Paulo, 08 de fevereiro de 2007.
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