
mercado de embalagem mo
vimentou 1 milhão de tone
ladas de vidro em 2009, o 
equivalente a um fatura

mento de US$ 1,104 bilhão, segun
do dados consolidados da Datamark 
(www.datamark.com.br), em um mer
cado de crescimento anual que variou 
entre 1,5% a 3% em volume, nos últi
mos anos. Para 2010, a estimativa é de 
1,030 milhão de toneladas, e para 2011, 
deve atingir 1,056 milhão de toneladas. 

As bebidas carbonatadas, no caso as 
cervejas, são o principal mercado para as 
garrafas de vidro. Apesar do domínio das 
garrafas retornáveis de 600 ml por muitos 
anos, as garrafas one way de 300 a 375 ml 
hoje dominam o mercado em volume de 

vidro consumido e em unidades. Porém, 
a participação das one way no volume de 
produto envasado é muito baixa: 2,7% con
tra 60,4% das garrafas retornáveis. As 
garrafas one way de cerveja de 300 a 375 
ml representaram um volume de 147 mil 
toneladas de vidro em 2009, enquanto as 
retornáveis de 600 ml consumiram 77 mil 
toneladas. Surge também nas pesquisas da 
Datamark a garrafa retornável de 1 litro, 
o litrão, com 12 mil toneladas, uma parti
cipação de 1,6% do volume envasado. Mais 
recentemente, multipacks de garrafas one 
way de 250 ml têm disputado as gôndolas 
dos supermercados com as latas de alumí
nio e garrafas de maior volume, em virtude 
de seu preço reduzido. Foram 36 mil tonela
das de vidro para esse formato de 250 ml. 
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traz impactos diretos para o nosso negó
cio, pois a embalagem de vidro transmite 
o valor da diferenciação", diz Eder. Se
gundo ele, diante do cenário favorável, 
há boas perspectivas para o próximo 
ano, sustentadas pelas inovações tecno
lógicas e a busca de qualidade. "Sabemos 
que para atender este novo consumidor 
cada vez mais exigente, a O-I deve passar 
de simples fornecedora de embalagens, 
para uma parceira estratégica da indús
tria transformadora. Hoje, antecipamos 
necessidades e tendências de consumo 
específicas do negócio de cada cliente e 
mostramos como a embalagem de vidro 
está inserida neste contexto. Através do 
conceito Glass Smart, oferecemos suporte 
e consultoria personalizada aos clientes 
mantendo uma parceria estreita e com
provadamente eficaz", diz Eder. 

A Verallia (www.verallia.com.br), 
divisão de embalagens de vidro da 
Saint-Gobain Vidros, t ambém aposta 
em inovações na forma, volume, peso 
e cores das embalagens de vidro para 
atender às exigências de diferenciação 
do produto. Mantém, para os desenvol
vimentos, um intercâmbio constante 
com outros centros mundiais, trazendo 
as novidades do mercado mundial. No 
Brasil, a empresa possui t rês fábricas, 
e na unidade da Água Branca, possui 
um Centro de Criações de novos produ
tos. Com o mesmo enfoque, a Verallia 
também trouxe ao mercado brasileiro a 
luxuosa família de garrafas Selective/ 
Line, que se caracteriza pela qualidade 
premium e caracter ís t icas de inovação. 
A empresa fornece do design à entrega 
da embalagem, oferecendo ao cliente 
a oportunidade de realizar edições l i 
mitadas e personalizadas a par t i r de 
linhas standard, porém de formato 
diferenciado, com uma ampla gama de 
possibilidade de decoração, que podem 
ser combinadas. 

Cosméticos impulsionam 
investimentos 

Osetor de cosméticos continua a se 
expandir no Brasil, viabilizando in

vestimentos da indústria de embalagem 
de vidro, que tem entre seus principais 
consumidores a perfumaria, esmaltes e a 
categoria de cremes para o rosto. Atuando 
nesse segmento de mercado a indústria vi
dreira SGD (www.sgdbrasil.com) está in
vestindo R$ 70 milhões, em sua planta, em 
São Paulo, para a reativação do segundo 
forno e ampliação da área de decoração de 
vidro. O objetivo é dobrar a atual capaci
dade de produção de 1,300 milhão para 
2,600 milhões de peças por dia. Segundo 
o diretor geral da SGD no Brasil, André 
Liberali, o volume deverá atender tanto o 
mercado farmacêutico quanto o cosmético. 

Para o exigente mercado farmacêutico, 
a SGD está investindo em novas máquinas 
para automatização do processo de ponta a 
ponta, que devem chegar no início do próxi
mo ano e permitem um controle mais rigo
roso e o fornecimento de um produto com o 
mesmo padrão de qualidade internacional. 

Já o mercado de cosméticos no Bra
sil é crescente. "Há um movimento das 
empresas nacionais de cosméticos, como 
Natura, O Boticário, Avon, Jequiti, que 
estão investindo em embalagens mais 
elaboradas, compatíveis com a demanda 
por produtos de maior valor", diz Liberali. 
Novos processos deverão incrementar a 
etapa de decoração dos frascos da SGD, 
como serigrafia automática orgânica e 
inorgânica, além de hot stamping. 

Com o aumento da capacidade de pro
dução da SGD e das novas tecnologias 
para decoração de frascos será possível 
atender a demanda do mercado interno, 
com frascos mais elaborados, exclusivos 
para os clientes, além da linha La Col-
lection, de frascos standard de alta qua
lidade, fornecidos pela unidade da França 
e, depois produzidos também no Brasil. E 

também aumentar as exportações, hoje, 
de 5% da produção, para 10% no próximo 
ano, atendendo os mercados de economias 
crescentes na América do Sul, liderados 
por Colômbia, Peru e Argentina", diz L i 
berali, que é responsável também pelos 
negócios na América do Sul. Ele destaca 
ainda que os investimentos estão sendo 
feitos partindo de uma plataforma de re
dução de impacto ambiental. 

A decoração dos frascos é hoje atendida 
em parte por fornecedores parceiros, que 
deverão continuar a prestar seus serviços 
à SGD. "É importante ressaltar que conti
nuaremos a contratar o serviço de nossos 
fornecedores de decoração, mas o excedente 
proveniente de um aumento da demanda 
que estamos antevendo deverá ser absorvido 
pela ampliação da planta", diz o executivo. 

A SGD foi criada em 2007 a partir do 
desmembramento do negócio de frascos 
de vidro para o mercado farmacêutico e de 
perfumaria/cosmético da Saint-Gobain. 
Nos últimos dois anos a SGD já investiu 
R$ 30 milhões na área de decoração de 
frascos e na reforma e modernização do 
forno atualmente em atividade. 

O crescimento da demanda na decora
ção de frascos é também o principal fator 
para os investimentos de R$ 25 milhões 
da Wheaton Brasil (www.grupowheaton. 
com.br), parte direcionado para a aquisi
ção das operações de decoração de frascos 
da Plastclean, complementando a capaci
dade a ser introduzida pela aquisição de 
maquinário alemão, que começa a ser ins
talado. Com a aquisição da Plastclean, a 
empresa dobrará a capacidade de pintura 
em vidros e fará 20% mais aplicações em 
silkscreen, atingido a marca de 6 milhões 
de aplicações em pintura/mês e 25 milhões 
de aplicações em silkscreen/mês. Com o 
novo maquinário alemão instalado em São 
Bernardo do Campo a produção diária das 
aplicações em hot stampimg quadruplica
rá, atendendo com isso o mercado atual 
com folga. Outra máquina que também 
estará em operação aceita novos formatos 
de embalagens, recurso fundamental para 
atender as inovações deste segmento. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 259, p. 42-44, out. 2011. 




