
Setor de embalagem apresenta balanço de 2008 

A ABRE (Associação Brasileira de Embalagem), organizou um café da manhã organizado na 
última quarta-feira (18/02), para apresentar os resultados do setor em 2008. A apresentação 
da palestra “A indústria de embalagem em 2008 e perspectivas para 2009” foi apresentada 
pelo coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão 
Quadros. 

No evento, Salomão apresentou números do setor em 2008 assim como projeções para este 
ano. Com a atual crise financeira, instalada desde o final do ano passado, os dados não 
poderiam se apresentar muito satisfatórios. Segundo Salomão, no começo da crise muitos 
achavam que ela não iria afetar o setor de embalagem, mas acabou sendo atingido-o 
fortemente, por isso estes números referente ao ano passado foram tão oscilantes.  

A produção física de embalagem decresceu 0,61%* e os fabricantes obtiveram receitas de R$ 
36,6 bilhões, mas devido a essa desaceleração econômica a produção não deverá crescer em 
2009. “Enfrentaremos diversas dificuldades neste ano, então se conseguirmos alcançar ou se 
aproximar dos mesmos números de 2008, já será considerado um bom resultado”, disse 
Salomão. 

Os empregos formais nesse setor também deverão sofrer com esse cenário segundo o 
coordenador. Em 2007, a redução nos postos de trabalho foi de 1.026, já em 2008 foi de 
3.692. “Esses índice normalmente cai apenas em dezembro, mas neste último ano ele 
começou a cair já no fim de outubro”, apontou coordenador que disse também que a 
exportação cresceu em 2008 (13,91%), mas esse crescimento foi menor do que 2007 
(27,22%).  

Na área de perfumaria e cosméticos (exceto sabonetes), o crescimento em 2007 foi 3,74% em 
relação a 2006. Já em 2008, houve um decrescimento de – 5,27% em relação ao ano interior. 
Sendo que no 2º semestre houve uma pequena melhora nesse número, já que a maioria das 
indústrias sentiram maiores danos neste período. Enquanto no 1º semestre houve uma queda 
de -7,53%, no 2º semestre esse dado diminuiu para -2,94%. Entre as indústrias, a que mais 
se destacou neste período foi a farmacêutica, crescendo 12,66% comparado a 2007.  

A FGV fez uma projeção de acordo com uma pesquisa que realizou com 111 empresas, entre 
os dias 5 e 31 de janeiro deste ano e constatou que os empresários acreditam em um período 
de forte turbulência para os próximos seis meses. Isso se explica pelo fato da enorme restrição 
de demanda e dificuldades na hora de se conseguir crédito, e que culminará na diminuição de 
mão-de-obra e na compra de insumos. “Esses pontos são fundamentais para uma empresa 
produzir. Se não há demanda, nada funciona e os bancos estão dificultando crédito. O auge da 
produção da embalagem foi em 2006, quando houve um crescimento de 3,6%, e isso 
dificilmente se repetirá. Mesmo assim estamos confiantes que a partir do 2º trimestre as 
coisas irão melhorar, sinto isso pelo confiança demonstrada por empresários e indústrias do 
setor”, concluiu Salomão. 
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