
As latas de aço são destinadas para produtos de consumo não duráveis, como
alimentos, por exemplo. O consumidor não vai deixar de consumir. Com um
pouquinho mais de dinheiro no bolso, ele pode se alimentar melhor
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U
ma vida inteira dedicada ao mundo da embalagem de aço.
Quase 70 anos de empresa. Elio Cepollina, 87 anos, ingressou
na Companhia Metalúrgica Prada, em 1939, na época Com-
panhia Refinadora de Óleos Prada, que importava azeite de
oliva da Europa e produzia as próprias latas de aço. Ele assistiu
ao crescimento da companhia, chegando a ocupar o cargo de
superintendente geral da Prada, e atualmente é assessor do

presidente Marcelo Felipe Kheirallah. Além disso, o executivo acumula as funções
de vice-presidente da Abeaço (Associação Brasileira da Embalagem de Aço) e da
Abre (Associação Brasileira de Embalagem). "Quando a Prada começou a pro-
duzir latas de aço no Brasil, o mercado brasileiro era dominado pela Metalúrgica
Matarazzo". Hoje com sede em São Paulo, a empresa produz mais de l bilhão de
latas de aço ao ano, atendendo aos segmentos químico e alimentício. "A lata de
aço é uma embalagem muito amiga da natureza. Se ela for esquecida na terra,
ou jogada no rio ou no mar, entre 4 e 5 anos, ela volta à natureza como oxido de
ferro", afirma. Em entrevista à revista Pack, Cepollina desenha a sua visão sobre
o mercado brasileiro de embalagens de aço.

PACK: Como o senhor vê a indústria brasileira de embalagem de aço?

CEPOLLINA: Sabe de uma coisa? Hoje só se fala em crise mundial, mas ainda
não se avaliou a extensão dessa crise. Onde ela vai chegar? Até quando ela vai
durar? Há aqueles que são otimistas e outros que são pessimistas, mas todos
se colocam em uma situação de dúvida. Eu tenho uma visão um pouco mais
pragmática. Sem dúvida nenhuma, a crise vai influir no mercado brasileiro por
causa do crédito. Já não é tão fácil conseguir crédito junto aos bancos. Todos os

fabricantes e instituições financeiras
querem se proteger da crise. Pode
ser que tenha uma redução no poder
aquisitivo da população. Mas a minha
opinião é que se tivermos que sentir
uma situação mais difícil por causa
da crise, não será no nosso mercado.
Outro ponto importante para acredi-
tar nesse cenário é que as latas de aço
são destinadas para produtos de con-
sumo não duráveis, como alimentos,
por exemplo. O consumidor não vai
deixar de consumir. Com um pouqui-
nho mais de dinheiro no bolso, ele
pode se alimentar melhor. Em 2009,
a expectativa é que o setor venha a
ter um desempenho um pouco mais
modesto, mas não exageradamente.
Normalmente, a indústria de latas de
aço cresce em nível comparado ao PIB
(Produto Interno Bruto) brasileiro. O
governo brasileiro está prevendo um
crescimento de 2,5%, mas acredito
que o setor de embalagens metálicas
pode crescer em torno de 3%. Mas



tudo isso também depende da política
do governo federal.

PACK: E o preço do aço impactou
no segmento de embalagens metá-

licas?

CEPOLLINA: O preço do aço já im-
pactou no segmento de embalagens
metálicas porque as siderúrgicas au-
mentaram muito. A chapa fina a frio,
base da folha de flandres, que nada
mais é do que uma chapa estanhada
de ambos os lados, alcançou valores
muito elevados, e a folha de flandres
acompanhou essa escalada de preço.
Estamos numa situação em que não
sabemos o que fazer, pois há poucas
grandes siderúrgicas no mundo. No
Brasil, só temos a CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional). Na França e
na Alemanha, há apenas duas, e nos
Estados Unidos, tem três empresas
do setor. E todas elas praticam preços
similares. É provável que haja uma
adequação para o preço da folha de
flandres. Mas é um pouco cedo para
dizer. Sabemos que as siderúrgicas es-
tão demitindo funcionários no mun-
do inteiro ou dando férias coletivas.
Por enquanto, ainda não se falou em
preço. Algumas informações interna-
cionais dizem que provavelmente vai
haver redução, mas por enquanto, ela
ainda não aconteceu.

PACK: Qual é o maior mercado para
a indústria brasileira de latas de
aço?

CEPOLLINA: 75% do consumo de fo-
lha de flandres é destinado para a pro-
dução de latas de aço para alimentos.
Entre os principais mercados estão os
pescados, atomatados, milho, cárneos
(lingüiça, fei joada), leite em pó, leite

condensado e creme de leite. E o 25%
restante é destinado para embalagens
de tintas e vernizes e aerossóis para
inseticidas, produtos veterinários e
lubrificantes.

PACK: E a participação da lata de aço
no mercado de embalagem?

CEPOLLINA: A participação da lata de
aço é de aproximadamente 22% a 25%
do mercado de embalagem.

PACK: Isso justifica o baixo consumo
de folha de flandres para produção
de embalagens de aço no Brasil?

CEPOLLINA: O Brasil consome 600
mil toneladas de folhas de flandres/
ano, ou seja, 650 milhões de quilos
para acondicionar todos os produtos
que são consumidos no País. Aliás,
esse consumo não tem a u m e n t a -
do muito, nos úl t imos anos. Isso
acontece porque já há muitos anos
todos querem reduzir custos, então
o material da lata de aço tem afina-
do. Já estamos trabalhando quase no
limite da redução de espessura da
embalagem. A Prada, por exemplo,
hoje está produzindo latas com es-

pessuras de 0,15 mm até 0,28 cm. Em
latas grandes de 20 litros, a empresa
utiliza folhas de 0,28 cm, e em latas
pequenas, 0,15 mm.
Além disso, o consumo per capita de
folha de flandres no Brasil é muito
baixo em comparação aos pa íses
da Europa como Espanha, Itália e
França, onde o consumo chega a 11
kg/habitante/ano, enquanto por aqui
gira em torno de 3,5 kg/habitante/
ano. Apesar disso, esse número mostra
que ainda há potencial para crescer.
Há que se considerar também que o
volume de produção de latas de aço
tem aumentado lentamente porque
o setor está perdendo participação
para embalagens concorrentes como
o stand-Up pouch e a cartonada. Nos
últimos anos, a lata de aço perdeu
mercado, principalmente, para a gar-
rafa PET no segmento de óleo de soja
comestível, na década de 90. Na épo-
ca, o Brasil consumia l bilhão e 800
milhões de latas para essa aplicação,
um mercado que representava 25%
do consumo total de embalagens de
aço. A Prada sentiu muito mais essa
migração porque a empresa era líder
de mercado nesse setor.

PACK: A lata de aço perdeu participa-
ção de mercado para outras embala-
gens. Que tipo de ações o setor está
fazendo para recuperar mercado?

C E P O L L I N A : O nosso mercado não
depende tanto de nossas ações quanto
da política de mercado dos clientes. Eles
querem a melhor embalagem, o melhor
preço, com melhor assistência técnica.
Isso é normal, isso é concorrência. Agora
recuperar o mercado de óleo comestível,
por exemplo, que nós perdemos para o
PET é inviável por causa da diferença
de preço que chega até a 25%. Recu-
perar esse mercado é difícil porque as
próprias refinarias de óleo comestível já



instalaram em suas plantas fabris, sistemas
de envase para PET. Hoje, elas são pra-
ticamente fabricantes de embalagem. A
nossa posição não é de recuperar, mas sim
de atender o maior consumo do brasileiro.
Portanto, comer melhor.

PACK: Mas o setor conseguiu ganhar
novos mercados?

C E P O L L I N A : Nos ú l t imos anos, o
Brasil assistiu a muitos lançamentos
de imóveis. Tudo isso aumentou con-
sideravelmente o consumo de tintas
imobil iár ias e, conseqüentemente ,
o consumo de latas de aço. Também
cresceu o consumo de aerossóis que
proporcionam conforto e praticidade
aos usuár ios . Podemos dizer que as
latas de aço ganharam participação de
mercado nos segmentos químicos e de
produtos de higiene doméstica. Outro
aspecto importante que pode ser con-
siderado para o crescimento de share
da embalagem de aço é que o País é
um grande produtor de commodities,
como carnes bovinas. E isso é uma
oportunidade de negócio para o setor,
já que esse produto pode ser exportado
embalado em lata de aço.

PACK: Podemos dizer que a indústria
brasileira de latas de aço investe
bastante em pesquisa e desenvolvi-
mento?

CEPOLLINA: É uma indústria que investe
bastante em pesquisa e desenvolvimento.
Nós não somos fabricantes de máquinas
de lavar roupa, que a cada dois anos muda
o design do produto. A lata é sempre lata.
O que acontece é o aumento da capa-
cidade produtiva das máquinas que
saltou de120 latas/min para 300 latas/
min. Temos linhas semi-automáticas
que fazem 50 latas/min e linhas auto-
máticas que operam com capacidade
de 350 latas/min até 650 latas/min. E
tem linhas automáticas, nos Estados
Unidos e na Europa, que produzem l
500 latas/min. Tudo isso é resultado de
investimentos em pesquisa e desenvol-
vimento. Podemos dizer que o parque
fabril brasileiro de embalagens de aço
é moderníssimo. Nós por exemplo, na
Prada, investimos em novas tecnolo-
gias de litografia, que garantem uma
excelente qualidade fotográfica e nos
rendeu a conquista do Prêmio Fernando
Pini promovido pela Abigraf (Associa-

ção Brasileira da Indústria Gráfica). Os
investimentos sempre fizeram parte da
cultura da Prada. A empresa também
foi a primeira empresa a adotar a sol-
da elétrica em São Paulo, há 40 anos,
quando a lata era soldada com chumbo
e estanho. Além disso, foi pioneira ao
utilizar resina epóxi no revestimento
interno de suas latas, com um custo
bem menor. E os outros concorrentes
correram atrás.

PACK: E as inovações do mercado de
latas de aço?

CEPOLLINA: Há desenvolvimento que
o consumidor não percebe como, por
exemplo, a redução da espessura da
folha de flandres para produção de
latas de aço. Pioneira, a Prada lançou
inúmeras inovações. Por exemplo,
o Brasil não produzia aerossóis. Fiz
uma viagem à Europa e aos Estados
Unidos, e consegui convencer a em-
presa a lançar a novidade no País, e
a Prada foi a primeira a introduzir
essa embalagem há 25 anos, popu-
larizando o seu uso. Logo depois, a
Rhodia também entrou no campo de
aerossóis ao lançar um lança perfume.
Também fomos a primeira companhia
a adotar o sistema de paletização para
lata. Antigamente, a lata era emba-
lada em pacotes de papel Kraft . Este
ano, mais uma vez, a Prada vai inovar.
Já está em desenvolvimento uma lata
de aço que vai para o microondas
visando a atender ao mercado de
alimentos prontos, especialmente, o
de produtos cárneos. .

PACK: E a lata expandida é fruto de
uma indústria inovadora...

CEPOLLINA: A lata expandida é uma
conquista de marketing. Uma inovação
feita para por na mão do consumidor.
Afinal quando o consumidor vai ao
supermercado, ele é atraído pela lito-
grafia, cores e apresentação visual. Essa
embalagem está sendo muito usada pela
Nestlé, principalmente, no segmento
de alimentos. Esse foi um lançamento
da Nestlé, CSN e Prada. Por enquanto,
não temos procurado aumentar muito,
pois a capacidade de produção da lata
expandida é limitada. Mas hoje o marke-
teiro está sempre em busca de soluções
diferentes.
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