
Mesmo com as incertezas geradas pela crise financeira global, as projeções de consumo interno
para este ano continuam elevadas. Estimativa é de crescimento de 2,5% para o setor de embalagem

ste é um momento bastante instável para se avaliar cená-
rios e sensível para a tomada de decisões. No entanto, esta-
mos chegando ao final de 2008 e as empresas precisam
analisar o ambiente, olhar para suas próprias perspectivas e

traçar metas para o próximo ano.
Apesar da previsão de uma desaceleração da economia mundial às

voltas com a crise financeira iniciada nos Estados Unidos, as mais re-
centes estimativas divulgadas pelo Banco General indicam uma proje-
ção do PIB brasileiro para 2008 na casa dos 5,2%.

Os bons resultados obtidos nos dois primeiros trimestres do ano
certamente contribuem para esta projeção. A alta no PIB do segundo
trimestre foi de 6,1% sobre o mesmo período de 2007 e de 1,6% so-
bre o primeiro trimestre do ano, que já havia sido muito bom, com
expansão de 5,8% sobre o mesmo período do ano anterior. Além do
crescimento do agronegócio e dos investimentos, o principal facor é
atribuído ao consumo das famílias, que no segundo trimestre cresceu
6,7%, creditado ao aumento da massa salarial de 8,1% e ao aumento
do crédito ao consumidor, de 32,9%.

Mas, há divergências sobre as projeções para o ano. Para analis-
tas do Cepal - Comissão Econômica para a América Latina e o Ca-
ribe, órgão da ONU, o crescimento da América Latina deverá cair
de uma faixa entre 4,5% e 4,7%, esperada para este ano, para algo
em torno de 3,5%. A entidade também estima para menos o cres-
cimento do PIB brasileiro.

EMBALAGEM
m nosso balanço anual, realizado com a parceria da Datamark,
consultoria especializada no setor de embalagem, os dados do

Relatório Anual Brazilpack revelam o bom ano de 2007 para o
mercado de embalagem, que acompanhou as pegadas da economia
brasileira, que cresceu 5,3%- O mercado de embalagem teve uma

alta de 4,3% em 2007
comparado a 2006, movi-
mentando um volume de
7,225 milhões de tonela-
das de embalagens de to-
dos os materiais, gerando
em valor US$ 22,103 bi-
lhões, alta de 21,7% sobre
o ano anterior.

Grnfiam Waliis:
projeção para o mercado de
embalagem em 2008 é de 2,5%;
em 2007, cresceu 4,3%.

Em reais o setor faturou R$ 39,476 milhões em 2007 contra
R$ 39,055 milhões em 2006, um crescimento de 1,1%. Foi
considerado o câmbio do final do ano de RS 1,786 em 2007 e
R$ 2,1499 em 2006, para o dólar.

De acordo com a Dacamark, houve crescimento em todos os mate-
riais de embalagem, com exceção do PVC entre os plásticos, que teve
queda de 5,0%, e do vidro que recuou 2,1% em volume.

Para 2008, a estimativa é de que o crescimento do mercado de em-
balagem em volume fique em 2,5%, "o que não deve ser um resultado
tão ruim, considerando as atuais condições do mercado. Mesmo as-
sim, esse índice foi baseado em nossa visão de alguns meses atrás", a6r-
ma Graham Wallis, CEO da Datamark. "De qualquer maneira, a em-
balagem é básica, e não deverá ser seriamente afetada este ano", diz.

EXPORTAÇÕES
pesar do cambio desfavorável no período, as exportações de
embalagem foram positivas em 2007, comparadas ao ano an-

terior, para todos os materiais, quando se consideram os valores
em dólar. Em volume, as exportações de embalagens plásticas
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foram menores (75.468 toneladas em 2007 contra 81.643 toneladas em
2006). No fluxo oposto, houve queda nas importações de embalagens de
madeira e a de embalagem de vidro manteve-se praticamente constante.
A compra de embalagem de alumínio no mercado externo teve queda em
volume, mas cresceu em dólares.

RÚSTICOS
ntre os materiais plásticos, todos apresentaram crescimento acima de
4,0%. A maior alta coube ao poliestíreno (PS), 12,2%, evoluindo de 41

mil toneladas em 2006 para 46 mil toneladas em 2007. O maior crescimen-
to ficou por conta das bandejas utilizadas no acondicionamento de diversos
produtos, corno carnes, aves, hortifrutis, ovos, etc., passando de 14,2 mil
toneladas para 16,2 mil toneladas.

Em seguida, o maior consumo de resina coube ao políetileno de alta den-
sidade (PEAD) que aumentou 8,3%, alcançando 301 mil toneladas. A
maior alta foi observada na demanda de baldes e bombonas. O polietíleno
tereftalato (PET) e o polipropileno (PP) tiveram um incremento de 6,1% c
6,3%, respectivamente.

O PP passou para 373 mil toneladas consumidas em 2007 contra 351
mil toneladas no ano anterior. As principais altas se concentraram nos seg-
mentos de big bags, garrafas e frascos, copos e potes, sacos de ráfia, sport
caps para água mineral, tampas de rosca e tampas wing lock para bebidas
carbonatadas, além de sacos e invólucros.

O PET evoluiu de 474 mil toneladas para 503 mil tonekdas em 2007. Ape-
sar da participação quase absoluta do PET estar concentrada no setor alimen-
tício (92,3%), foi no setor de não-alimentos que se verificou a maior variação
percentual, com alta de 47,8%, contra 6,34% do setor de alimentos. Entre os
não-alimentos, lideraram o crescimento as categorias de antissépticos bucais e
detergentes líquidos. Entre os desinfetantcs houve queda na participação do
PET. Entre os alimentos, as principais altas se concentraram em segmentos de
menor volume, como chá pronto, isotônicos, sucos e néctares; enquanto os
segmentos de consumo massivo, como refrigerantes, água e óleo, nos quais o
PET já detém larga participação, tiveram expansão em índices menores.

O políetileno de baixa densidade (PEBD), largamente utilizado na ex-
trusão de filmes shrink, para sacos e invólucros e para sacos industriais,
cresceu 4,1%, atingindo 332 mil toneladas em 2007, diante de 319 mil
toneladas no ano anterior.

O PVC, único dos materiais plásticos que decresceu, de 40 mil tonela-
das para 38 mu toneladas no período 2006/2007, teve sua queda relacio-
nada às aplicações em frascos e potes, principalmente para os produtos
de limpeza e temperos e condimentos.
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PAPEL, PAPELCARTAO E PAPELÃO
ntres os materiais celulósícos, o Kraft teve bom desempenho,.
com 6,3% sobre 2006, alcançando as 306 mil toneladas em

2007. Os maiores índices de crescimento concentraram-se em re-
paçkaging de farináceos e sacos multifblíados de agroquímicos, ci-
mento e rações, assinalando os crescimentos havidos na agrope-
cuária e construção civil.

O consumo de caixas de papelão ondulado evoluiu 3,4%,
movimentando 2.254 mil toneladas. Houve crescimento de par-
ticipação em segmentos como o de avicultura, frutas e flores,
produtos de papel e químicos.

Já o segmento de papelcarcao cresceu 1,7%, alcançando 474 míl
toneladas contra 466 mil toneladas em ano anterior. Puxaram a alta
os cartuchos, principalmente para alimentos congelados, que quase
dobrou seu consumo de 24 mil para 37 mil toneladas. Também
cresceram as categorias de cereais, farmacêuticos, higiene pessoal,
limpeza, com sabão em pó, vestuário e calcados. As demais categorias
mantiveram-se estáveis, com crescimentos menos expressivos.

VIDRO
embalagem de vidro teve desempenho negativo cm 2007, re-
cuando 2,1% em volume, de 1,005 milhão de toneladas em

2006 para 984 mil toneladas em 2007, apesar de ter apresentado
crescimento em diversos segmentos, como o de bebidas alcoólicas,
farmacêutico, fragrâncias, entre outros. A maior perda se deu no
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segmento de garrafa retornável para cerveja, com 65% do tocai en-
vasado (10,3 bilhões de litros) em 2007 contra 67% (de 9,7 bi-
lhões de litros) em 2006. A garrafa one way de cerveja também
perdeu participação, de 2,4% do volume total de cerveja em 2006
para 2,0% do total em 2007.

Entre os refrigerantes, a garrafa retornável de vidro ganhou
participação, de 12,1% do volume envasado (13,661 bilhões de
litros) em 2007 contra 11,8% (de 13,012 bilhões de litros) no
ano anterior.

FLEXÍVEIS
s embalagens flexíveis movimentaram o montante de 542 mil
toneladas em 2007, aumento de 4,2% sobre 2006. As cartona-

das assépticas, que no estudo da Datamark estão incluídas no seg-
mento de embalagens flexíveis, e representam 48,7% desse merca-
do em volume, apresentaram leve queda, de 10.660,9 milhões de
unidades para 9.703,2 milhões de unidades, em conseqüência da
redução no consumo de leite longa vida, em função das dificulda-
des do setor. Observou-se queda no consumo de alguns tipos de
leite, como o aromatizado, o longa vida e o pasteurizado tipo B, c
crescimento nos tipos pasteurizado tipo A e C, que não utilizam
caixa asséptica. O consumo de leite C pode refletir também o
aumento no consumo das classes de menor renda.

Em compensação, o crescimento da demanda de sucos de frutas de
todos os tipos aumentou no país, principalmente sucos e néctares e

sucos à base de soja. Em algumas categorias, como os sucos de soja e
o suco pronto fresco, a caixa asséptica detém 100% de participação.

Dos segmentos que são grandes consumidores de embalagens
flexíveis, quase todos apresentaram crescimento de consumo, pu-
xadas pelas categorias de café, biscoitos, fumo, rações, balas e do-
ces, carne industrializada, massa, snacks, chocolate e leite em pó.

ALUMÍNIO
aumento do consumo de embalagens de alumínio foi o mais

_ expressivo entre os materiais de embalagem em 2007, com
12,3%. atingindo 274 mil toneladas contra 244 mil toneladas
no ano anterior, alta liderada pelas latas duas peças (+12,9%),
com 12,239 bilhões de unidades. Somente as latas 2 pecas para
bebidas carbonatadas representaram 11,740 bi lhões de
unidades, diante de 10,840 bilhões em 2006, expansão de 8,3%.
Do total, as cervejas participam com 78,3% do consumo de
latas de alumínio e os refrigerantes com 21,3%. O uso de latas
duas peças para sucos também apresentou crescimento, de
13,6%, com 298 milhões de unidades. Já nos segmentos de chás
e leite, houve queda no consumo de latas de alumínio. A lata
aerossol e a bisnaga extrudada também registraram crescimento.

FOLHA DE FLANDRES
s embalagens de folha de flandres também tiveram um bom de-
sempenho em 2007, com alta de 10,9% em volume, passando

de 608 mil toneladas em 2006 para 674 mil toneladas em 2007.
O crescimento no consumo de latas duas peças de aço foi de

5,9%, alcançando as 800,1 milhões de unidades. Para esta em-

Text Box
Anúncio



balagem a participação do refrigerante é maior, com 640 mi-
Ihoes de unidades, e 160,1 milhões para cerveja, o contrário do
que acontece no setor de latas de alumínio, no qual a participa-
ção da cerveja é bem maior.

Entre as latas três peças, a alta foi de 9,15%, com um consumo
de 421,5 mil toneladas de folha de flandres. Os segmentos que
apresentaram as maiores altas foram chocolate, leite condensado,
óleo comestível e gordura, tinta, tomates e vegetais em conserva,
calcados no aumento da demanda desses produtos.

Business Intelligence (BI) para Suprimentos
ostDrivers.com, que fornece informações de tendências de preços para
mais de 1.000 produtos, agora tem previsões de preços para 12-18

meses para materiais de embalagem, com nível de erro menor que 10%,

em muitos casos. Estas'informações, junto com o módulo de composições
de custo (Cost Breakdown) e as notícias diárias sobre tendências de
preços, trazem inteligência de mercado para a área de suprimentos numa
forma inédita, ajudando as empresas nas negociações com seus
fornecedores. O sistema está evoluindo rapidamente para ser uma
ferramenta essencial nas áreas de suprimentos, custos e planejamento, e
conta com muitas das grandes empresas do mercado tomo usuárias.
Tel: (l I) 2162-1797
www.CostDrivers.com * saIes@CostDrivers.com
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