
ambiente é de retração, 
especialmente da indús
tria, incluindo o setor de 

embalagem. No primeiro semestre 
deste ano, a produção física de 
embalagem sofreu redução de 
3,49% em comparação ao mesmo 
período de 2011. Paraoano de2012, 
a previsão é de queda de 1% da 
produção física, mas a expectativa 
é que os fabricantes de embalagem 
obtenham uma receita líquida de 
R$ 47 bilhões, de acordo com da
dos divulgados, em setembro, pelo 
Estudo Macroeconômico da Emba
lagem Abre/Ibre-FGV 

No primeiro semestre de 2012, so
mente o setor de papel, papelão e 
cartão teve produção física positiva, 
com índice de 1,36%. Os demais, 
madeira (-3,49%); plástico (-3,77%); 
vidro (-10,88%) e metal (-7,10%). 
No segundo trimestre deste ano, 
a produção física de embalagens 
do setor de papel, papelão e car
tão sofreu uma ligeira desacelera
ção, registrando índice de apenas 
0,08%, mas isso, segundo Salomão 
Quadros, coordenador de análises 

econômicas do Instituto Brasi
leiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, não significa que vai 
continuar. O segmento de caixas e 
cartonagens dobráveis de cartão, 
cartolina ou papelão liso foi o que 
apresentou o melhor desempenho, 
com um índice de 2,46%, no perío
do de 2012. Enquanto o segmento 
de embalagens de papel enfrenta 
grande dificuldade, com a produção 
física em queda, com -7,91%. 

No segundo trimestre, a produção 
física do setor de plástico apresen
tou uma pequena melhora, com 
índice de 1,27%, "o que pode ser 
uma possibilidade de recuperação", 
afirma o economista. O setor de em
balagens de plástico de alimentos 
e bebidas registrou melhora, com 
aumento de 4,68%. Igualmente, o 
setor de sacos ou sacolas plásticas, 
com 3,66%. 

No mesmo período, a produção físi
ca do segmento de latas metálicas, 
segundo o economista, registrou 
resultado negativo e "não mostra 
uma tendência de melhora". O setor 
de latas de ferro e aço apresentou 

queda de -4,26%, enquanto o setor 
de latas de alumínio, -10,72%. Esse 
resultado é um reflexo do fraco de
sempenho da indústria de alimentos 
e de bebidas, que amargaram queda 
na produção de -2,46% e -1,77%, res
pectivamente, no primeiro semestre 
deste ano. 

Nos próximos três meses, segundo o 
coordenador de análises econômicas 
do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas, a pro
dução industrial deve começar a 
reagir a tantas medidas de estímulo 
do governo federal, entre as quais, 
o câmbio a R$ 2. "Está estabilizado 
há quase três meses nesse valor, o 
que evita uma repercussão inflacio
nária", argumenta. 

A inadimplência do consumidor 
tende a recuar, abrindo espaço para 
um novo ciclo de crédito e a União 
autorizou financiamentos adicionais 
da ordem de R$ 40 bilhões aos Es
tados para investimentos em obras 
de infraestrutura. "Esse estímulo à 
economia brasileira deverá impactar 
positivamente no setor de emba
lagem", afirma o economista. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 19, set. 2012.




