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Onda de verticalização reduz participação de independentes de 70% para 55%. 
 
A verticalização da indústria alimentícia, que está fabricando latas para embalar seus próprios 
produtos, está se transformando em mais um empecilho para os fabricantes de embalagens de 
aço, já combalidos pela concorrência com o plástico. Nos últimos cinco anos, a participação dos 
fabricantes independentes no mercado alimentício caiu de 70% para 55%, de acordo com a 
Abeaço, entidade que representa o setor. O alto valor da embalagem de aço comparado ao custo 
total, que pode chegar a 30% em alguns casos, é a principal motivação para que as empresas 
façam o envase de produtos em seu próprio parque fabril. 
 
Essa onda, que traz outros benefícios para a indústria de alimentos, como a redução de gastos 
com transporte, já levou ao fechamento de um dos fornecedores de latas, a tradicional fabricante 
paulista Metalgráfica Giorgi. Segundo fontes do setor, a empresa cerrará suas portas no fim de 
janeiro. 
 
A decisão foi tomada depois que a fabricante de pescados Gomes da Costa, seu principal cliente, 
anunciou o projeto de construir uma fábrica própria de latas em Itajaí (SC), a dois quilômetros de 
seu complexo industrial. Com um investimento de 12 milhões de euros, a unidade vai iniciar suas 
operações em maio deste ano, com capacidade produtiva estimada em 1,5 milhão de peças por 
dia. O faturamento anual da fábrica será de R$ 70 milhões, de acordo com o gerente de 
suprimentos Bernardo José Testi. 
 
O objetivo da verticalização, de acordo com Testi, é fabricar embalagens com fechamento "abre-
fácil", com foco em exportação. Hoje, a companhia exporta seus produtos para países da América 
do Sul e tem dificuldades para entrar no mercado europeu e africano, onde as embalagens têm 
este tipo de abertura, além de serem mais altas e estreitas. 
 
Testi explica que não há fornecedores de latas com tampa "abre-fácil" para pescados no Brasil. A 
concorrente Coqueiro, que também fabrica suas embalagens, importa este componente. 
 
Estima-se que a Gomes da Costa representava 80% das vendas da Giorgi, que pertence ao 
mesmo controlador da Sal Cisne. A fabricante fornecia apenas as latas de atum para a empresa 
de pescados. Procurado pelo Valor, o diretor superintendente da Giorgi, João de Lacerda Soares 
Neto, não quis se pronunciar sobre o assunto. 
 
Outra fabricante prejudicada pela mudança é a Prada, que fornecia as latas de sardinha para a 
Gomes da Costa. A partir deste ano, ela fornecerá apenas as folhas metálicas litografadas, em um 
contrato que se estende até 2010. 
 
Além da perda de clientes antigos, os fabricantes de latas estão começando a perder novas 
oportunidades de negócio. A fabricante mineira de lácteos Embaré, que não atuava com este tipo 
de embalagem, optou por adotá-la no leite condensado, que começou a produzir no meio do ano 
passado, com a marca Camponesa. 
 
A empresa montou sua fábrica de latas em julho de 2005 e já produz 71 milhões de unidade por 
mês. Instalada em Lagoa da Prata (MG), junto com as outras unidades produtivas da Embaré, a 
fábrica de latas custou R$ 23 milhões. Contando a produção do leite condensado e as embalagens 
de cartão, que também serão utilizadas para o produto, o investimento total foi de R$ 60 milhões. 
 
O presidente da companhia, Haroldo Antunes, explica que a principal motivação foi a logística, já 
que o fornecedor de latas mais próximo fica a 300 quilômetros da unidade. Antunes planeja 
adotar a embalagem de aço para o leite em pó, hoje embalado em sachês. 



Somente nos últimos três anos, empresas como o frigorífico Bertin, a fabricante de conservas 
Oderich e a produtora de lácteos Itambé seguiram os passos de tradicionais fabricantes próprios 
de suas latas, como a Nestlé e a Coqueiro. 
 
O que pode restringir este tendência na indústria, segundo o diretor da Abeaço, Fernando Mourão, 
é o grande volume de produção necessário para justificar um investimento em uma fábrica de 
embalagens. Ele explica que na maioria dos casos as fabricantes compraram equipamentos novos. 
A Oderich é uma exceção: comprou a empresa de latas Olvebra em Eldorado do Sul (RS), em 
2004. 
 
Outro fator limitante é que a tendência de verticalização não ocorre no segmento de produtos 
químicos, no qual o custo da lata representa pouco do preço final. 
 
Apesar das dificuldades, o setor de embalagens de aço vai crescer 3% este ano, de acordo com 
Mourão. O segmento de óleo de cozinha, que foi invadido pelas embalagens PET, continua a ser 
um grande desafio para o setor, que há oito anos embalava 100% do óleo produzido no Brasil. 
Este ano, essa participação caiu para 48%, de acordo com a Abeaço. 
 
A queda se refletiu na decadência de duas líderes do setor: a Prada e a CBL. Endividadas com seu 
fornecedor de folhas metálicas, a CSN, e perdendo mercado ano após ano, elas abriram espaço 
para o avanço das concorrentes. Com novo diretor executivo há dois meses, a Prada está prestes 
a lançar um plano de reestruturação. O escolhido para a missão foi Luiz Kaufmann, ex-presidente 
da Aracruz. 
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