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utro dia recebi um e-mail de 
um pequeno empresário do 
setor de embalagem contan
do as dificuldades e provações 

a que estão submetidos os empresários do 
setor e se queixando de falta de apoio. O 
e-mail terminava com uma afirmação des
concertante: "Sofremos com todo tipo de 
dificuldade e não temos ninguém que nos 
defenda." Esse e-mail me levou a refletir 
sobre a situação da indústria de embala
gem neste país e a elaborar a reflexão que 
agora divido com vocês. 

Nós, que atuamos no setor de embala
gem, sabemos perfeitamente a contribui
ção que ela tem a dar para as empresas, 
para o país e para os consumidores, mas 
às vezes nos esquecemos de comunicar e 
de dizer com todas as letras o significado 
e a importância que ela tem para o desen
volvimento do Brasi l e para a melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros. 

O papel da embalagem vai muito além 
de suas funções básicas e da contribuição 
que ela oferece ao marketing e à constru
ção de marca das empresas; é também um 
fator fundamental para o desenvolvimento 
da sociedade brasileira. 

Através do consumo de embalagem é 
possível avaliar o nível de atividade eco
nômica e o estágio de desenvolvimento da 
cultura material de um país. A FAO, or
ganismo da O N U que se dedica à alimen
tação, tem dados concretos e irrefutáveis 
sobre a contribuição da embalagem na 
redução das perdas e desperdícios de a l i 
mentos pelo mundo. Os números da FAO 
comprovam que quanto mais embalagem 
uma sociedade util iza, menores são as per
das. O dado trágico desta afirmação está 
no fato de que, quanto menor o consumo 
de embalagem, maiores são as perdas de 
alimentos, e isso acontece justamente nos 
países mais pobres e menos desenvolvidos. 
Isso nos leva a pensar que os governos que 
realmente desejam reduzir a fome em seus 
países deveriam promover a indústria de 
embalagem local com foco nesse objetivo. 

No Brasi l , cujos dirigentes vivem d i 
zendo que "querem combater a fome", 
como se o brasileiro fosse um indigente es
fomeado, as embalagens dos alimentos da 
cesta básica continuam a ser penalizadas 
por impostos que encarecem o custo final 
destes produtos. Não seria mais lógico que 
um governo que realmente pretenda levar 
mais alimentos à sua população carente 
abrisse mão desse imposto em favor dos 
mais necessitados, que poderiam assim 
comprar mais alimentos? 

O mesmo pode-se dizer dos medica
mentos básicos, cuja embalagem é taxada 
com altos impostos. Isso acontece n u m 
momento em que a economia e a produ
ção nacional sofrem o assédio de produtos 
importados que se beneficiam da baixa 
competitividade da produção nacional, que 
sofre com um "custo Brasi l" desproporcio
nal ao que é oferecido às empresas aqui 
instaladas, penalizadas por uma altíssima 
carga tributária, uma legislação complica
da e ineficiente, uma infra-estrutura que 
em tudo deixa a desejar. 

Não é hora das lideranças do nosso 
setor se perguntarem como a embalagem 
pode contribuir com o Brasil , e fazer disso 
uma plataforma de ação? 

Eu me lembro que à época em que o 
Japão despontou como potência econômica 
e começou a ameaçar com seus produtos 
baratos as demais economias globais, foi 
lançado nos Estados Unidos um livro cha
mado "Japão S/A" que acusava as empresas 
japonesas de se beneficiarem da ajuda do 
governo japonês, que com elas estabeleceu 
uma aliança estratégica para tornar o país 
mais competitivo. Isso não é em nada dife
rente do que está acontecendo agora com a 
China, cujo governo faz tudo o que é neces

sário para tornar as empresas chinesas mais 
competitivas e até mesmo imbatíveis... 

Não está na hora do nosso setor mostrar 
ao país que o Brasil precisa de embalagem 
para tornar nossos produtos mais competi
tivos? Não está na hora de mostrar que con
tinuamos exportando alimentos na forma 
de comodities quando deveríamos exportá-
-los embalados e com maior valor agregado? 

Sabemos que uma região, para se de
senvolver, precisa atrair indústrias, pois só 
assim sua produção ganhará maior valor 
agregado. O que muitos dirigentes que es
tão tentando atrair indústrias para suas 
regiões não sabem é que essas indústrias 
precisarão de embalagem, pois ela é uma 
indústria estratégica e fundamental para 
que as demais indústrias possam operar. 
Se t iverem que importar as embalagens 
que não produzem, isso gerará custos logís
ticos que impactam negativamente sobre a 
competitividade dos produtos locais. Quem 
deseja desenvolver sua região precisa pen
sar na embalagem que será necessária 
para quem al i se instalar. 

O setor de embalagem deve, portanto, 
ser considerado estratégico para o país e re
ceber um tratamento condizente, tanto dos 
nossos governos federal, estadual e munici
pal, como também, assim deve ser entendi
da pelo próprio setor, cujas entidades preci
sam ir além da defesa dos materiais ou tipo 
de produto que representam para assumir 
de verdade a defesa da contribuição que o 
setor tem para o desenvolvimento do Brasil. 

Nossas entidades precisam assumir de 
uma vez por todas a defesa dos empresários 
desse setor, que, apesar de todas as dificul
dades e da falta de apoio, contribuem de for
ma decisiva para que nosso país se encontre 
hoje ente as maiores economias do mundo. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 260, p. 60, nov. 2011. 




