
Setor de embalagens cresce e vai investir 
 
A demanda interna, principalmente de bens de consumo, puxou o faturamento do setor de 
embalagens no ano passado, que alcançou R$ 32,5 bilhões, alta de 2,05% em relação a 2006. 
As indústrias de bens de consumo não duráveis, como alimentos e bebidas, registraram 
crescimento de 3,4% no ano passado, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Além de alimentos e bebidas, os setores têxtil, farmacêutico e de 
produtos de limpeza também impulsionaram essas vendas.  
Apesar do crescimento modesto, abaixo até mesmo do Produto Interno Bruto (PIB), que deve 
registrar alta de 5,2%, Salomão Quadros, coordenador de análises econômicas da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), responsável pela pesquisa feita para a Associação Brasileira das 
Indústrias de Embalagens (Abre), acredita que o cenário é positivo. "O setor está no limiar de 
uma série de investimentos. Os fabricantes terão que começar a expandir suas linhas em curto 
prazo", explicou.  
 
As indústrias de embalagens fecharam janeiro de 2008 com 87,2% de utilização da 
capacidade. Esse índice chegou a alcançar 90,1% em dezembro do ano passado. "A demanda 
está muito forte. Serão necessárias expansões, se essa condição for mantida", afirmou. 
Segundo disse, essa pequena variação para baixo da utilização de capacidade foi um "alívio" 
para o setor. "Mas mostrou que é a hora de investir", observou.  
 
E as indústrias já planejam esses investimentos. Segundo Renault de Freitas Castro, diretor-
executivo da Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), 
que engloba principalmente as fabricantes de latas de bebidas, estão previstos US$ 274 
milhões em investimentos para ampliar a capacidade de produção nesse segmento em 2008 e 
2009.  
 
"Vamos aumentar 29% a capacidade de produção de latas de alumínio", contou Castro. A 
capacidade atual é de 14,6 bilhões de latas e deve chegar a 18,5 bilhões de latas. Em 2007, 
foram produzidas 12,2 bilhões de latas no Brasil, alta de 13,5% em relação ao ano anterior. 
Segundo Castro, a expectativa do setor é de alta de 8% em 2008.  
 
Além de novas linhas de produção, estão previstas duas novas fábricas de latas, uma em 
Sergipe, da fabricante Crown Embalagens, e uma no Rio de Janeiro, da Latapack-Ball 
Embalagens.  
 
Balança comercial  
 
Apesar da valorização do real em relação ao dólar, a balança comercial do setor continua 
positiva. As exportações registraram crescimento de 27,22% em 2007, para US$ 479,3 
milhões. Enquanto as importações de embalagens vazias apresentaram expansão de 26,35%, 
para US$ 368,5 milhões.  
 
As embalagens metálicas lideraram os embarques: 34,9% das vendas para outros países são 
desse tipo, cerca de US$ 167,7 milhões. As embalagens de plástico ficaram em segundo lugar, 
com US$ 131,8 milhões, ou 27,5% do total. As de papel, papel-cartão e papelão ondulado 
somaram 18,4% do total, com cerca de US$ 88,5 milhões. Vidro e madeira completaram os 
embarques.  
 
As importações foram lideradas pelas embalagens de plástico, com cerca de 63% do total, ou 
US$ 232,7 milhões. Tiveram peso ainda as compras internacionais das embalagens metálicas, 
com 17,7%, ou US$ 65,3 milhões, e todas as embalagens de papel, com 13% ou US$ 47 
milhões. Vidro e madeira completaram as importações.  
 
2008  
 
As previsões para 2008 são mais otimistas em relação ao ano passado para a Associação 
Brasileira de Embalagem. Segundo estimativas feitas pela FGV, o crescimento da produção 
deve ser de 2,5%, o que elevaria o faturamento a R$ 34,2 bilhões este ano.  



 
De acordo com Quadros, da FGV, a probabilidade de que a crise nos Estados Unidos afete o 
Brasil é "relativamente pequena". "A não ser que afete de alguma maneira a China. Hoje o 
Brasil depende mais da China que dos Estados Unidos", afirmou.  
 
Segundo Quadros, o crédito à pessoa física deve crescer 30% e os salários devem ser 
reajustados em 3% em 2008. "A expansão do emprego formal, da renda e do crédito é o pilar 
que tem sustentado a economia brasileira e não há sinal de que essa alta esteja esgotando", 
explicou.  
 
Mesmo otimista, Castro garante que não há como crescer muito mais que os 2,5% projetados. 
"Não podemos esperar taxas de crescimento de 4%, 5%, como foi a expansão do PIB. Temos 
que buscar o crescimento sustentável", observou. Neste ano, a alta deve continuar a ser 
sustentada pelas indústrias de bens de consumo, com destaque para as indústrias de 
alimentos, bebidas, farmacêutica e de perfumaria. Os custos dos insumos devem ter alta de 
5% em 2008.  
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