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A Brasilata S.A. , fabricante de embalagens metálicas, tem 36 registros de patentes de inovações, 
12 delas no exterior. De acordo com Antônio Carlos Teixeira, diretor-superintendente da empresa, 
graças a isto foi possível manter-se como a terceira maior fabricantes de embalagens metálicas e 
a primeira do segmento de latas de tinta.  
 
Desenvolver novos produtos para atender às demandas dos clientes tem sido a tendência das 
empresas deste setor, para suportar a concorrência com as embalagens de plástico e papel. 
Segundo Adriano Marson, gerente de marketing da Metalúrgica Prada , estas iniciativas permitem 
adequar o produto às necessidades do consumidor final.  
 
No caso da Brasilata, as inovações de peso entraram no mercado a partir de 1995, com o 
lançamento da tampa de fechamento plus para latas de tinta. Teixeira afirma que neste sistema o 
travamento da tampa passa a ser por meio de um jogo de encaixe com dois anéis. Este sistema 
substitui o travamento convencional por atrito, criado nos Estados Unidos em 1905.Do sistema 
plus, a Brasilata avançou para outras inovações patenteadas. O biplus, por exemplo, combina o 
fechamento plus com uma tampa plástica transparente no meio da tampa metálica, para permitir 
que o consumidor possa ver a cor da tinta. Este sistema é exportado para uma fábrica de latas do 
México.  
 
Parte desta estratégia está na realização de pesquisas junto aos clientes, lojistas e consumidores, 
para melhor percepção das suas necessidades. Outra característica, segundo Teixeira, é a 
transformação de cada um dos 900 funcionários em inventores, com abertura para sugestões de 
soluções novas para o mercado.  
 
Prada  
 
O relacionamento com os clientes está sendo incorporado às ações da Prada, após um processo 
de reestruturação que levou um ano para ser concluído. De acordo com Marson, em setembro de 
2002 a empresa passou para o controle do engenheiro metalurgista Jaime Schreier.  
 
No início deste ano, a Prada começou um plano de investimentos de US$ 10 milhões, com 
previsão para quatro anos, mas já concluído. Segundo Marson, neste plano está incluída a 
aquisição de linhas de produção e litografia da Real Latas , do Rio de Janeiro e o estreitamento 
das relações com os clientes.  
 
Marson estima que existem três tendências diferentes no mercado de embalagem de aço. Em 
alimentos, o consumidor procura sistemas que facilitem a abertura e o manuseio. Nos aerossóis, a 
busca é por um desenho diferenciado. No caso das tintas e produtos químicos, a tendência será 
de latas com abertura e fechamento facilitado.  
 
Atualmente, a Prada detém 35% do mercado de embalagens de aço. Após a reestruturação e as 
medidas de marketing, o objetivo é ganhar market share para ampliar o volume de vendas. Só o 
consumo de folha de flandres — o aço laminado usado em embalagens —, Marson acredita que 
poderá aumentar em 50% até o ano que vem.  
 
Semestre fraco  
 
O primeiro semestre deste ano apresentou queda nas vendas para as duas empresas. Isto se 
deveu a uma característica do mercado de embalagens, que sempre reflete os movimentos gerais 
do consumo nacional. Para Marson, a demanda por embalagens não é algo que possa ser 
estimulado, mas depende da geração de demanda no cliente. Marson apontou na Prada sinais de 



melhora em julho e agosto e, provavelmente, a empresa fechará o ano com volume de vendas 
igual ao ano passado.  
 
No caso da Brasilata, a queda foi maior que a geral do mercado porque a empresa é mais 
influenciada pelos movimentos da construção civil. De acordo com Teixeira, 75% da produção é 
de latas para tintas. Uma das medidas para reduzir a dependência do mercado interno é ampliar 
as exportações. Atualmente a participação das vendas externas é pouco representativa e está 
restrita a países da América Latina.  
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