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EDITORIALEDITORIAL

Alguma coisa começa a mudar
O atual processo de limpeza de ares vai influir na 

nomeação de quem leve o governo a fazer a sua parte 

E
nquanto economia e política no espeto assam na grelha da 
depressão, a montadora inglesa Jaguar Land Rover inaugu-
ra fábrica de utilitários esportivos e a sistemista japonesa 
Toyoda Gosei anuncia sua segunda unidade de autopeças 

plásticas no país. O que eles estão vendo que passa  batido para 
o pessoal daqui  com bala para investir na manufatura local? Está 
certo que os dois exemplos citados são provenientes do setor mais 
paparicado da indústria. Em cada esquina do universo automotivo, 
o empreendedor depara com incentivos fiscais e um mundo de 
outras benesses e facilidades. Ainda assim só louco rasga dinheiro 
e ele não aguenta desaforo.

Portanto, nas entreli-
nhas dos aportes da Jaguar 
Land Rover e Toyoda Gosei 
(ambas negaram entrevista), 
é preciso considerar o peso 
exercido pelos ativos bra-
sileiros baratos em moeda 
forte e, no plano global, o 
fato de restarem cada vez 
menos grandes mercados 
compradores de autos. No 
Primeiro Mundo, as vendas 
de carros engasgam e a 
excelência da mobilidade 
urbana e a adesão dos consumidores à economia compartilhada 
e a aplicativos de serviços de condução torpedeiam as receitas das 
montadoras. Já no Brasil, uma infraestrutura viária tão à míngua 
quanto o nível educacional e um transporte público carente e 
defasado – alvo de inexplicáveis depredações e incêndios crimi-
nosos – trabalham para manter o carro como símbolo de status 
para o grosso da população. Em dois anos no breu da recessão, 
produção e vendas brasileiras de autos murcharam ao patamar de 
2007. Ainda assim, a musculatura da demanda segue sarada, os 
espaços por ocupar são ave rara mundial e as bonanças passadas 
estão frescas na memória da Land Rover e Toyoda, atestando o 
potencial do mercado.

Potencial. Para o bem e para o mal, esta é a palavra a não se 

perder de vista quando o assunto é o Brasil. Está certo que o futuro 
a Deus pertence enquanto o ataque ao descalabro da economia 
lembrar um caso de obesidade mórbida tratado com coca light. 
Mas, por mais que esqueletos saiam do armário das contas públicas 
e, daqui a pouco, a fila de depoentes e indiciados na Lava Jato 
vá requerer a distribuição de senhas, o país conserva nos dedos 
dois anéis de pedras que não perdem o brilho aos olhos de preten-
dentes a investidores. São as vantagens naturais e a envergadura 
do consumo interno. Sobram referências do Brasil na linha de 
frente mundial desses dois atributos, a exemplo das commodities 

minerais e agrícolas ou as 
vendas dos produtos da 
cesta básica.

É de se lastimar que, 
haja crise ou não, a pujança 
dos dois filões dependa 
estritamente deles mesmos. 
Exemplo: Uruguai e Vietnã 
recebem, respectivamente, 
mais turistas por ano que o 
Brasil com seu despropósito 
de belezas nativas (vale o du-
plo sentido). Em vez de tratar 
esse absurdo com gestão e 
estrutura profissionais para 

desfrutar as dádivas do turismo postas  pela natureza ao alcance 
da nossa mão, os governos de plantão esnobam esse rio de dólares 
designando leigos indicados por compadrio para ficarem sentados 
na barra de ouro de braços cruzados. 

Substitua o turismo por qualquer área e se verá que, salvo 
eventuais exceções, o critério é o mesmo para a escolha de quem 
deveria prover o respaldo oficial para a iniciativa privada tornar o 
sonho realidade. Mudar essa mentalidade arcaica do poder público 
é parto a fórceps, mas o atual processo de limpeza de ares tem 
força para começar a determinar a especialização e competência, 
além da ficha limpa, como requisitos para designar quem leve o 
governo a fazer a sua parte. E deixa o mercado cuidar do resto.•
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ArgentinA
visor

A
utocrítica é o primeiro passo para 
uma correção de rumos e o gover-
no de Maurício Macri, ao contrário 
da era Kirchner, começou fazendo 

muito bem para a Argentina ao respeitar esta 
cláusula pétrea da psicologia e economia. 
“A nova administração pôs em marcha um 
programa baseado em dois eixos: reordenar 
uma macro economia muito desequilibrada 
e reimpulsionar o crescimento sustentado 
cujos motores sejam o investimento e a 
exportação e não, como na década anterior, 
o consumo e o gasto público”, esclarece 
em entrevista exclusiva o economista 
Dante Sica, sócio fundador da respeitada 
consultoria portenha abeceb, ex-Secretário 
da Indústria, Comércio e Mineração da 
Argentina e, entre outros encargos atuais, 
é assessor da Federação das Indústrias do 
estado de são Paulo (Fiesp) e de empresas 
brasileiras com interesses no mercado 
argentino. 

As mudanças em vista, óbvio, não 
acontecem da noite para o dia. Nesse 
contexto, prossegue Sica, 2016 afigura-se 
a um ano de transição, com todos os ônus 
atrelados a uma correção de rota. “O país 
sentirá, no exercício atual, o impacto negati-
vo sobre a atividade econômica e a inflação 
do ajuste cambial e tarifário, além do viés 
contracionista das políticas de demanda 
agregada, em especial no plano monetário”, 
ele considera. O governo Macri trabalha no 

longo prazo. “Após um ciclo de 12 anos de 
fortes e distorsivas intervenções estatais na 
economia e crescente poder discricionário, 
o novo governo busca alinhar a conjuntura 
econômica com a eficiência produtiva, 
usando o melhor que a Argentina tem, 
mediante a remoção das travas no comércio 
exterior”, reitera o consultor. Com essa 

linha de ação, ele complementa, a gestão 
Macri prepara o terreno para o aumento 
da capacidade produtiva, a melhora da 
produtividade e do ambiente de negócios, 
além de reinserir a Argentina nos fluxos 
financeiros globais. 

As intenções já passaram à prática no 
campo macroeconômico, percebe Sica. Ele 
exemplifica com o fim de medidas restriti-
vas à compra de dólares (“cepo cambiario”) 
e a diminuição de entraves à importação dos 
principais insumos e ao giro de dividendos. 
O economista ressalta ainda o combate à 
inflação e o plano para reduzir o ainda alto 
déficit fiscal. Mas o acerto dessa estratégia 
também depende de uma complexa agenda 
de desenvolvimento produtivo . “O impulso 
da competitividade exigirá a adoção de 
medidas setoriais e, nesse ponto, é vital a 
revisão de marcos regulatórios específicos, 
caso do setor energético, hoje desprovido 

Governo Macri prepara o país para voltar a atrair investimentos

A Argentina  
vira a página

Sica: retomada exige medidas setoriais.

Câmbio: novo governo elimina restrições à compra de dólares.
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de mecanismo de fixação de preços a longo 
prazo”. Aos olhos de Dante Sica, a política 
econômica do governo Macri caminha para 
tornar ímãs de investimentos internacionais 
o déficit da infraestrutura argentina e setores 
como energia, mineração e o agronegócio.

IMPacto varIável  
dos reajustes

O governo Macri abriu as cortinas 
com polêmicas medidas de impacto. Entre 
elas, a isenção de imposto de renda para 
quem ganha até 30.000 pesos, a liberação 
da taxa de câmbio e os aumentos da taxa 
de juros (para 38%) e das tarifas de energia 
elétrica. De cara e no plano geral, constata 
Sica, essas ações salgaram os custos de 
produção, levando à redução de margens, 
subida nos preços e queda na demanda. 
“Mas esse impacto depende do setor 
em análise”, ele ressalva. “Por exemplo, 
a liberação cambial trouxe um ganho de 
competitividade a indústrias exportadoras, 
como parte do setor de alimentos, side-
rurgia, couro e atividades extrativas”. Já 
setores centrados no mercado doméstico, 

como o têxtil, bens duráveis 
como eletrodomésticos e 
indústrias de bebidas viram-
-se afetados pelos efeitos da 
medida cambial no poder 
aquisitivo do consumidor 
final, reconhece Sica.

“A subida nos juros e na 
energia elétrica também en-
careceu os custos industriais, 
mas, de novo, o impacto varia 
conforme o setor e o porte da 
empresa”, distingue o econo-
mista. “Em princípio, as pe-
quenas e médias foram mais prejudicadas, 
pois mais dependentes de financiamento, 
mas grandes empresas compradoras de 
eletricidade no mercado atacadista esta-
vam pagando um preço sensivelmente 
superior ao de firmas menores, portanto 
menos afetadas nesse caso pelo reajuste 
da tarifa”. A propósito, encaixa o analista, 
o governo Macri lançou recentemente um 
programa de benefícios a pequenas e mé-
dias empresas, inclusos aumento na linha 
de créditos para investimentos produtivos e 

Mauricio Macri: estratégia sem populismo e imediatismo.

um prazo maior para liquidação de imposto 
de valor agregado (IVA) e tributos sobre 
exportações. 

o Preço da MaquIageM
Desde 2007, as estatísticas econô-

micas foram manipuladas pelo governo de 
Cristina Kirchner. Os indicadores passam 
por revisão no Instituto Nacional de esta-
tísticas e censos da argentina (Indec). “A 
manipulação afetou a medição do poder 
aquisitivo e a alteração do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) e distorceu grande 
parte das estatísticas oficiais”, julga Sica. 
“Devido à sistemática prática de subesti-
mar a inflação, medições como a da taxa 
da pobreza, cruciais para se calcular o 
valor de uma cesta de bens, deixaram de 
espelhar a realidade socioeconômica”. Na 
esteira, acrescenta Sica, os salários reais 
também sofreram distorções ao refletir um 
poder de compra totalmente inflado. “Os 
indicadores mensais de alguns setores 
industriais também despertaram suspeitas 
de manipulação, em particular em 2011”, 
distingue Sica. Estimativas preliminares do 
Indec delineiam um empobrecimento da 
população acima dos números maquiados 
impingidos pelo kirchnerismo. 

As distorções de preços, useiras e 
vezeiras no governo de Cristina Kirchner, Energia elétrica: consumo residencial prevalece sobre o industrial até a vinda de novos investimentos.
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pegaram em cheio a cadeia de hidrocar-
bonetos, atesta Sica. “Em particular , o 
preço do gás natural pago pelas geradoras 
e distribuidoras de energia elétrica se si-
tuaram abaixo da paridade de importação, 
resultando em menores receitas para os 
produtores”. A manipulação baixou em 
16% a produção de gás natural entre 
2007 e 2015 em colisão com uma procura 
crescente, repassa o consultor. O enrosco 
desembocou na decretação de medidas 
extremas, como o corte na eletricidade 
para as indústrias durante o inverno, pico 
da demanda residencial na Argentina. Não 
deu outra: entre 2010 e 2015, a capacidade 
instalada singrou na média de 84% e caiu 
a 68% na temporada do frio, observa Sica. 
“A dificuldade de acesso da indústria à 
energia elétrica, seu principal insumo, 
estancou a produção local e desestimulou 
os investimentos no setor”. 

Futuro da PetroquíMIca 
Em crônico déficit no país, gás na-

tural é o oxigênio da petroquímica. Para 
melhorar a diponsibilidade do insumo, 
conta Sica, a primeira medida relevante 
do governo Macri foi aumentar o preço 

pago (média atual de US$/MBTU 4,6) aos 
produtores locais de gás pelas geradoras 
e distribuidoras de energia elétrica. Entre 
outras benesses concedidas aos produto-
res de gás, o consultor destaca a correção 
cambial e mais autorizações para girar 

Fonte: CAIP

argeNtINa: INdústrIa de traNsForMação.
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dividendos. “A curto prazo, os efeitos 
disso para a petroquímica são perda de 
competitividade e queda nas margens”, 
ele admite. “Mas a médio e longo prazos, 
a mudança da política relativa ao gás 
poderia ensejar a redução das restrições 
de abastecimento do insumo ao setor 
e a reversão da queda de produção de 
petroquímicos, notada desde meados de 
2015”. Para Sica, o caminho para a expan-
são maiúscula da petroquímica argentina 
passa pelo desenvolvimento de reservas 
de gás de fontes não convencionais, 
movimento dependente de melhora no 
preço internacional dos hidrocarbonetos 
e da redução do custo de exploração das 
jazidas de gás em Vaca Muerta. “Hoje 

em dia, ele é muito superior ao aferido 
nas reservas de gás de xisto (shale gas) 
nos EUA”. 

Os preços domésticos do gás natural 
hoje complicam a competição de polietileno 
(PE) da Argentina, a cargo do complexo da 
dow em Bahia Blanca, com o excedente da 
resina que novas plantas via gás começarão 
a exportar dos EUA para destinos como 
a América do Sul a partir de 2017, antevê 
Sica. “Mas caso a Argentina consiga, mais 
à frente, desenvolver em grande escala seus 
recursos de shale gás, a maior disponibi-
lidade local provavelmente levaria a uma 
importante redução dos preços internos do 
insumo”. Munido desse respaldo, ele com-
plementa, a petroquímica argentina poderia 

reunir condições de competir com as resinas 
dos EUA, “ao menos no mercado regional, 
com apoio no tratamento alfandegário pri-
vilegiado e custos menores de transporte” , 
opina o dirigente da consultoria em Buenos 
Aires. “Por sinal, apesar do crescimento 
da petroquímica norte-americana e das 
condições atuais da Argentina”, arremata 
Sica, “ela continua ativa e respondeu por 
28,6% das importações brasileiras de PE 
entre janeiro e maio deste ano”. 

Petroquímica argentina: dilema da 
disponibilidade do gás.

Fonte: CAIP
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E
conomia algum deixa a UTI da 
noite para o dia. Mas quando 
os curandeiros cedem lugar a 
profissionais na junta médica a 

retomada começa a pintar no radar. É esse 
o clima de otimismo e esperanças que o 
governo Macri trouxe para a Argentina e 
sua indústria do plástico, sensor extra 
oficial do poder de compra e da qualidade 
de vida. Nessa entrevista, Oscar Lopez, 
sócio da consultoria argentina unisouth, 
percorre a trajetória do setor sob o des-
governo de Cristina Kirchner e pincela as 
perspectivas a médio prazo. 

 Pr – quais os efeitos causados pelo 
governo de cristina Kirchner no desempe-
nho da petroquímica argentina?

lopez – Nos quatro anos iniciais, a 
indústria, no plano geral, revelou o impul-
so da recuperação da atividade sob baixos 
índices de inflação e uma conjuntura com 
excelente nível de superávit fiscal, balanço 
de comércio exterior e bom nível de divi-
sas. As tarifas de serviços já começavam 
a mostrar defasagem a ponto de estancar 
investimentos em energia, petróleo e gás. 
Esse quadro forçou a petroquímica a retar-
dar decisões de expansão de capacidades 

ou novas plantas, dada a insuficiência 
de matéria-prima para respaldar esses 
investimentos. 

No segundo mandato de Cristina 
Kirchner, mudaram as variáveis macro-
econômicas. Subiram muito os gastos 
públicos para aumento de subsídios, 
pois o governo não atualizou as tarifas 
de serviços. Assim, o país passou de 
um quadro virtuoso dos mencionados 
superávits a déficit e perda de reservas. 
Daí veio um severo controle do câmbio e 

restrições ao comércio exterior, fechando 
a economia. Em paralelo, a defasagem 
das tarifas públicas cresceu no período, 
com decorrente aumento de déficit e das 
necessidades de subsídios. 

Para a petroquímica, esta conjun-
tura convergiu para o aumento das suas 
vendas internas, a preços em média ob-
viamente melhores que os de exportação. 
Sua capacidade para exportar foi, portan-
to, reduzida e sua competitividade para 
essas transações baixou com a crescente 

A obsessão do governo com o crescimento econômico 
sustentado anima o setor plástico argentino

O otimismo  
está de volta

ARgEnTInA/UnISOUTh

Lopez: mercado fechado 
favoreceu e prejudicou a 
transformação argentina.
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O otimismo  
está de volta

brasIleIros Na argeNPlás 2016
A edição deste ano da Ar-

genplás, feira nº 1 do plástico 
na Argentina, foi a primeira sob 
os bons fluidos emitidos para o 
setor pelo governo Macri. Entre 
os expositores do Brasil na mostra 
realizada em junho, em Buenos 
Aires, despontaram em matérias-

-primas, a braskem, que não quis dar entrevista, e a líder nacional 
em masters, a cromex. “ Hoje em dia, o setor plástico argentino 
consome cerca de 48.000 t/a de concentrados, das quais a 
produção local abocanha perto de 85% e o restante fica com 
as importações”, reparte Janaina Lara, gerente de contas para a 
América Latina da componedora. Entre os destaques no estande, 
ela seleciona a linha Microcolor, de resinas micronizadas para 
rotomoldagem, e concentrados e aditivos para plasticultura.

 Formadora mundial de opinião em periféricos, a italiana 
Piovan também bateu o ponto na feira portenha. “A média da 
transformação argentina é constituída por empresas com bom 
nível de atualização”, percebe Ricardo Prado, vice-presidente 
da Piovan do Brasil. A propósito, ele vislumbra na carência 
local de energia elétrica para as indústrias um chamariz para 
a venda de seus equipamentos auxiliares. “Periféricos de alto 
rendimento permitem maior produtividade por kW/consumidor”. 
Esta performance foi um dos predicados realçados ao público 
para as estrelas do estande da Piovan. Entre elas, Santos dis-
tingue os dosadores gravimétricos MDW 150 e a nova linha de 

alimentadores patenteados Pureflo, já montada no Brasil. “São 
modelos que dispensam o operador do trabalho de alcançá-los 
em locais de difícil acesso para limpeza de filtros ou telas, pois 
não empregam esses componentes”, explica o executivo. 

 A rulli standard, viga mestra do Brasil em extrusoras de 
flexíveis e chapas, deixou sua assinatura na Argenplás com um 
lançamento: a extrusora de dupla rosca para recuperar filmes 
descartados. “O equipamento transforma o refugo em grãos 
para segundo uso no processo de extrusão, sumariza Paulo Leal, 
engenheiro da equipe de vendas técnicas. Além de pôr fé no estí-
mulo à economia argentina dado pelo governo Macri, o executivo 
percebe chão firme para suas linhas, munidas de motores de 
alta eficiência e notórios pela economia energética, pelo fato de 
o país vizinho carecer de tradição na montagem de extrusoras. 
Conforme rememora, a variação cambial e a burocracia contri-
buindo para fechar o mercado inibiram a transformação argentina, 
sob os oito anos de gestão de Cristina Kirchner, de investirem 
na modernização e ex-
pansão de seu parque 
de extrusão de filmes 
e chapas”. A troca de 
governo facilitou essas 
aquisições e, assim, o 
mercado argentino volta 
a nos solicitar cotações e 
a encaminhar pedidos”, 
comemora Leal. 

Alimentadores Pureflo: 
manutenção simplificada.

Rulli Standard: extrusora para reciclagem 
de refugo de flexíveis.
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ARgEnTInA/UnISOUTh

Montadoras na Argentina: operação afetada 
pela recessão brasileira.

defasagem cambial. Ao mesmo tempo, 
as barreiras às importações diminuíram 
a concorrência externa no país. Assim, a 
petroquímica acabou desfrutando alta ren-
tabilidade, mas sua operação foi compli-
cada por fatores como a falta de insumos 
(gás) em períodos críticos do inverno e a 
dificuldade para importar peças.

Pr – quais os efeitos desse cenário 
para a indústria argentina de transforma-
ção de plásticos? 

lopez – Ela teve que desenvolver 
uma capacidade de rápida adaptação 
a cenários mutantes. No geral e sem 



gás natural: 
calcanhar de aquiles 
da petroquímica.

Pebd: dow retoMa Produção 
argeNtINa No seguNdo seMestre

Uma explosão paralisou desde novembro último 
a unidade de polietileno de baixa densidade (PEBD) do 
complexo argentino da dow, em Bahia Blanca. A empresa 
informa estar empenhada em retomar as atividades da 
planta no segundo semestre e executa, desde o início da 
parada, um plano para garantir o abastecimento de PEBD 
ao mercado argentino mediante importações do polímero.

distinção de setor, a transformação sofreu com crescentes custos 
trabalhistas e de insumos, reajustes que, em diferentes velocida-
des de repasse, o setor pôde compensar em seus preços. Apesar 
desses entraves, o nível médio de rentabilidade do negócio foi 
bom. De outro ângulo, o protecionismo dificultou a atualização 
do parque fabril, o acesso a outras matérias-primas competitivas 
e todo o ciclo de planejamento de investimentos. A indústria de 
transformação mostrou certa resignação em atuar num mercado 
muito fechado.

Pr – o que o setor plástico argentino pode esperar do go-
verno Macri? 

lopez – Pergunta prematura, a ser respondida dentro de 
um ano. Mas, ao lado do clima de otimismo gerado pelo novo 
governo, já se notam mudanças muito contundentes que renderão 
frutos a médio prazo. Exemplos: o fim das medidas restritivas 
à compra de dólares (“cepo cambiário”), o pagamento de dí-
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visor
ARgEnTInA/UnISOUTh

Embalagens: interesse dos investidores 
internacionais.

vidas aos credores dos fundos abutres 
(“holdouts”), a eliminação de impostos 
de exportação para muitos setores e o 
acesso às finanças internacionais. Do 
lado das mudanças de impacto negati-
vo, influentes no aumento dos índices 
inflacionários e na queda da atividade 
econômica servem de referência os 
duros reajustes graduais de tarifas, a 
devalorização do peso e altas taxas de 
juros e demandas de ajustes salariais.

A reabertura do mercado começa a 
facilitar o ingresso de produtos petroquí-
micos importados, gerando uma pressão 
para baixo nos preços domésticos. Numa 
reação em cadeia, esse efeito será repli-
cado na transformação e, por extensão, 
ela também começará a conviver com 
uma demanda de preços menores nos 
mercados que atende. Em suma, o setor 
plástico argentino atravessa uma etapa 
de transição com alguma turbulência na 
política econômica. Sua rentabilidade 
cairá até que se alcance maior normali-
zação de todas as variáveis. 

Pr – quais as possibilidades de a 
indústria argentina atrair capital externo 
com o novo governo?

lopez – Vejo muito interesse nos 
investidores internacionais e os prin-
cipais alvos deles serão infraestrutura, 
mineração e, quando o preço do barril 
se recuperar mais um pouco, o setor de 
óleo e gás.Também presenciaremos mais 
investimentos na petroquímica, tão logo 
se garanta suprimento estável de matéria-
-prima, e na indústria de alimentos, com 
desdobramentos em embalagens. 

Pr – como avalia os efeitos desses 
anos de recessão no brasil sobre o setor 
plástico argentino?

lopez – O impacto tem sido muito 
negativo em quase todos os setores 
industriais; a recessão brasileira forma 
entre as variáveis externas que contribuem 
para a queda da atividade da Argentina. 
Os efeitos da crise no Brasil tem sido 
mais sensível na indústria automobilística 
argentina, além de redutos como emba-
lagens, alimentos e matérias-primas. •

Fonte: CAIP
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OpOrtunidades

A 
bazuca da economia em deprê 
abateu em pleno voo a i9 Plásti-
cos, transformadora há seis anos 
na ativa em Guarulhos, Grande 

São Paulo, e centrada em bombonas para 
mercados como óleo lubrificante. “Diante 
da rentabilidade muito ruim, os acionistas 
Wagner Ribeiro e Farmapart Administração 
e Participações S.A. resolveram passar 
adiante as máquinas e fechar a empresa. 
Foi quando nos propuseram vender o 
negócio”, conta Carlos Hespanhol, diretor 
da concorrente legal embalagens. Após 
certificar-se da capacidade de pagamento 
a partir da geração de caixa da Legal, “com 
praticamente zero de endividamento”, o 
martelo foi batido por cerca de US$ 1 mi-
lhão. “A compra aumenta em 40% a nossa 
capacidade produtiva e esperamos em seis 
anos o retorno do investimento”, ele projeta.

Os portfólios da Legal e i9 são seme-
lhantes e, com a incorporação, Hespanhol 
acalenta acenar ao mercado com mais 
opções de moldes e design de bombonas 
de polietileno de alta densidade (PEAD) 
virgem ou reciclado, todas elas homolo-
gadas para frete marítimo e terrestre. Em 
complemento, encaixa, a controlada legal 
aço comparece na praça com a manufatura 
de tambores metálicos.“Assumimos na i9 
uma operação com capacidade diária para 
5.000 bombonas de 20 litros, 1.200 de 50 
litros e 4.000 de cinco litros, além de 5.000 
funis diários”, descreve Hespanhol. “Com a 
compra da i9, passamos a ofertar bombonas 
de um a 200 litros”.

Hespanhol deixa claro estar investindo 
na baixa para virar a página da crise com 
capacidade ampliada e à altura das expec-
tativas da clientela em clima de retomada. O 
industrial adjetiva como muito novo o parque 
fabril adquirido. Consta de uma injetora de 
320 toneladas e sete sopradoras, das quais 
três de 30 litros, duas de 50 litros e duas de 
cinco litros. “Todos os equipamentos serão 
transferidos para a sede própria da Legal, em 
Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, onde 
hoje rodam 15 sopradoras”, ele adianta. “Além 
de absorver os clientes da da i9, nosso catálo-
go fica mais completo e reduziremos os custos 
de produção de bombonas com a marca Legal 
Embalagens, forte neste segmento”.• 

LEgAL

Por que a Legal Embalagens comprou a rival i9

Uma bombona  
de bons fluidos

hespanhol: salto de 40% na capacidade instalada.
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 Chinaplas 2016, que 
encerrou-se em 28 de 
abril último, atingiu nú-
meros além das expecta-
tivas: um total de 148,575 
visitantes, um salto de 
15,8% em relação à 2015. 
Deste total, 26,6% foram 
visitantes de 160 países e 
regiões da China.

O evento também atingiu recordes na área de exposição – mais de 240.000 m², 
um aumento de 80% em relação a edição de 2008 – e número de expositores: 
3.335 empresas de 39 países e regiões da China, dos quais 35% eram empresas 
estrangeiras e 14% novos expositores.

 Chinaplas tornou-se agora a feira de negócios de plástico e borracha No.1 da 
Ásia. De acordo com Ada Leung, gerente geral da Adsale Exhibition Services Ltd, 
promotora do evento, apesar da feira ter sido realizada em um momento delicado 
da economia mundial, a Chinaplas alcançou resultados notáveis e criou um am-
biente de negócios ativo e dinâmico, além de ter modificado o perfil dos visitantes. 
Formado em anos anteriores majoritariamente por fabricantes de produtos, este 
ano a feira conseguiu atrair empresas ligadas aos setores automotivo, embala-
gens, eletroeletrônicos, TI, construção civil, médico, brinquedos, entre outros. 

A Chinaplas transformou-se em uma feira orientada à necessidade do usuário. 
Materiais modernos e tecnologias apresentadas aos visitantes visavam atender 
as necessidades atuais ou futuras dos plásticos e indústrias downstream, como 
automóveis leves, segurança alimentar, embalagem verde, edifícios de baixo 
carbono e eletrônica leve, indústria 4.0, fábrica inteligente, Internet plus. Neste 
sentido, a Conferência da Indústria 4.0, apresentado conjuntamente pelos Chi-
naplas e VDMA, a Federação Alemã de Engenharia foi organizada em resposta 
às estas necessidades. O plano de ação operacional e fábricas inteligentes foram 
o foco desta conferência. 

Segundo os organizadores, a introdução anual de novos elementos é o que 
garante o sucesso da feira. Entre as 16 zonas temáticas especiais, uma das ca-
racterísticas  da Chinaplas, a Área de Automação Tecnológica, a Área de Materiais 
de Alto-Desempenho e Compostos e a Área de Tecnologia de Reciclagem foram 
as novidades da feira.  Embora a reciclagem seja ao mesmo tempo ponto final 
e um novo ponto de partida para o ciclo de vida dos produtos, o projeto é a força 
motriz por trás da valorização dos produtos.

 Chinaplas, mais uma vez, aliou-se à BASF para apresentar  “Design X Inova-
ção”, um evento simultâneo que compreende a apresentação de soluções inéditas 
e sustentáveis na Galeria Inovação, com seções Fóruns Abertos e Conheça os 
Designers, para estimular a criatividade para criação de produtos.

 Novas ideias foram introduzidas não só pelos organizadores do evento, mas 
também por expositores. De acordo com os organizadores foram exibidas 40 tipos 
de tecnologias revolucionárias que foram lançados pioneiramente no evento:

-Arburg ALLROUNDER Ouro Electricis - preciso, poderoso e eficiente em ter-
mos energéticos.  Possui quatro tamanhos com força de fechamento que varia de 
600 a 2.000 kN. As máquinas também de fácil manutenção e podem economizar 
até 50% de energia, quando comparado com máquinas hidráulicas;

- LeanEX 90 - Linhas de extrusão de tubos de poliolefinas introduzidas pela 

Battenfeld-Cincinnati (Foshan) com alta velocidade de linha. Para tubulação de 
630 mm, a velocidade é de 5 m/min. 

- Policarbonato Makrolon ® da Covestro. A malha de arquitetura sem costura é 
produzida através de um processo de moldagem por injeção contínua, resultando 
numa estrutura 3D, composto por anéis de sólidos. O produto final é reciclável, 
altamente durável e resistente à ferrugem.

- Milacron introduziu solução inovadora de moldagem por injeção: Klear Can, 
embalagem de plástico multicamada, sem bisfenol A. capaz substituir a emba-
lagem de metal e com vida útil mais longa.

-Dow Packaging e Specialty Plastics lançaram INNATE ™ Precision Packaging 
Resins que permitirá aos clientes novas oportunidades de embalagem, com equi-
líbrio de rigidez-resistência incomparável, facilidade de processamento e melhor 
perfil sustentável. Os materiais podem reduzir ainda mais o peso e aumentar a 
eficiência de embalagem. 

- Novo filme da NatureWorks, com propriedades  de alto oxigênio e de barreira 
de vapor de água. Com a adoção da tecnologia de revestimento Metalvuoto Oxaqua, 
o filme de base Ingeo pode substituir duas camadas de diferentes materiais com 
uma camada que fornece simultaneamente excelente barreira e capacidade de 
selagem térmica.

-YuMi, primeiro robô industrial 
de dois braços verdadeiramen-
te colaborativo do mundo foi 
lançado pela ABB. Projetado 
especificamente para atender 
às necessidades da indústria 
de eletrônicos, ele pode operar 
em estreita colaboração com os 
seres humanos,  é compacto, com dimensões e movimentos que fazem colegas 
de trabalho humanos se sentirem seguros e confortáveis.

 O sucesso da Chinaplas, sabem seus promotores, depende muito do sucesso 
das indústrias downstream. Assim, uma série de atividades foram organizadas 
para incluir a participação deste tipo de empresa. Exemplos de tais atividades: 
o 2º Medical Plastics Conference, Conferência Haier Supplier Communication, 
MicroPort Conferência Técnica, Seminário sobre a Tendência e Desenvolvimento 
da Consumer Electronics Tecnology, Indústria-Universidade-Research Summit 
Collaboration on Plastics Packaging - Última P & D, Realizações de materiais 
de embalagem verde e Seminário sobre como lidar com as novas demandas de 
aplicação  de plásticos na indústria automotiva.

Tendências afetam as indústrias, mas a criatividade nunca sai de moda. De 
acordo com Ada Leung, a procura de alta performance e produtos personalizados 
está aumentando, resultante da busca de qualidade de vida da base de consumido-
res de classe média, em expansão em todo o mundo. Este fator aponta tendências 
como pequenos lotes de produção multi-variedade, que envolvem vidas mais 
curtas e ciclos mais rápidos de desenvolvimento de produtos. As necessidades 
sempre em mudança são forças motrizes da transformação e modernização da 
produção setorizada

A próxima edição da Chinaplas será realizada na China Import & Export 
Fair Complex, Guangzhou, República Popular da China a partir de do dia 
16 a 19 de maio de 2017.
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conjuntura

O 
raio da crise cai sobre todo o mer-
cado de PET, mas a voltagem do 
choque varia conforme o produto 
envasado, uma diversidade sal-

vadora para o balanço da Plastipak brasil, 
subsidiária da norte-americana Plastipack, 
dona de faturamento global na 
estratosfera de US$ 2,4 bi e 
cujas vendas cresceram à média 
anual de 9,5% no último quin-
quênio. “Não estamos inertes 
à conjuntura”, assevera Dinis 
Mota, gerente geral da contro-
lada no país. “Mas percebemos 
que alguns redutos sofrem com 
redução de consumo enquanto 
outros, como a categoria de 
energéticos, têm demandado maior volume 
e participação de embalagens de PET”. À 
sombra desse sobe e desce, ele amarra, a 
operação da Plastipak Brasil cresceu em 
volume cerca de 30% nos últimos dois 
anos. “Estamos mantendo o pique este ano 
e ele deve continuar em 2017”.

Por ter capital fechado, alega Mota, o 
grupo Plastipak, que emplaca meio século 
no próximo ano, esquiva-se de soltar de-
terminados números, mutismo extensivo à 
filial no Brasil. Arisco a pormenores, Mota 
ilustra a envergadura do negócio aqui pro-
jetando acima de 100.000 t/a a capacidade 
total de suas três plantas de embalagens de 
PET e polietileno , assentadas em Paulínia, 
São Paulo; Suape, em Pernambuco e na 
Zona Franca de Manaus.

Mota se anima com os segmentos de 
PET que mostram couro duro às caniveta-
das da recessão e com as chances para o 

poliéster sugar embalagens em mãos de 
outros materiais. Por exemplo, ele sente 
chão firme em hábitos de consumo entra-
nhados por aqui nos últimos cinco anos.
Ou seja, na esteira da bolha da economia 
inflada por Dilma e estourada em 2015. 

“Mesmo diante de uma nova 
realidade econômica, essas 
mudanças possuem impac-
tos perenes na forma como o 
consumidor se relaciona com 
produtos e marcas, favore-
cendo algumas categorias em 
detrimento de outras”, sustenta 
Mota. Como referência, ele 
aponta para a queda no consu-
mo de refrigerantes, recuo apro-

veitado pela água mineral e sucos naturais. 
“Essas categorias foram impulsionadas no 
passado recente e ensejaram a entrada de 
PET em sucos concentrados integrais”, 
completa o gerente geral.

A margem de manobra da Plasti-
pak Brasil estende-se a PET no reduto 
de limpeza doméstica. “O mercado tem 
se mantido estável e a mudança tem a 
ver mais com hábitos de marca do que 
com indicadores de consumo”. Na área 
industrial e automotiva, onde a Plastipak 
dá as caras com frascos, em especial de 
polietileno de alta densidade, como os de 
óleo lubrificante, Mota enxerga a demanda 
estabilizada nos últimos dois anos. “Se 
a economia não cresce, este mercado 
se mantém constante”, diz. Na suíte de 
higiene pessoal & beleza, ele observa que 
algumas categorias de produtos cobertas 
por sua empresa crescem, claro, na cola de 

hábitos femininos. As alterações entre eles 
forçadas pela crise foram dissecadas por 
institutos de pesquisa em recente evento 
da associação brasileira da Indústria de 
higiene Pessoal, Perfumaria e cosméticos 
(abihpec). Na ocasião, análise da Factor-
-Kline debruçou-se sobre a florada dos 
salões de beleza no país, cujo efetivo atual 
soma acima de 150.000 estabelecimentos. 
Estudo apresentado pela consultoria Niel-
sen, por seu turno, revela o consumidor de 
cosméticos receptivo a trocar conveniência 
por economia e varredura da Kantar worl-
dpanel trata do aumento das compras em 
atacarejos.

Todo mundo quer o Brasil antevisto pela Plastipak

Belo horizonte
PLASTIPAk

Mota: vento a favor em 
mercados mais exigentes.

Plastipak: 
tecnologia de 
PET com alta 
barreira.

Nos EUA, a Plastipak atua na recicla-
gem bottle to bottle (BTB), atividade ainda 
inexplorada no Brasil, embora a recupera-
ção de PET tenha musculatura de respeito. 
“O mercado norte-americano de BTB está 
amadurecido, enquanto aqui ainda está em 
desenvolvimento”, considera Mota. “Mas 
o aumento da reciclagem por aqui é uma 
questão de tempo e a regulamentação deve 
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intensificar a demanda por BTB”.
Entre os desenvolvimentos patentea-

dos pelo grupo Plastipack, Mota põe fé no 
desembarque a curto prazo da tecnologia 
de PET com barreira, trunfo para alongar a 
vida útil do alimento, além de preservar a 
transparência e acenar com mais liberdade 
para o design de recipientes. “O consumi-
dor opta cada vez mais por produtos de 
apelo natural e preza um acondicionamento 
que preserve a integridade do alimento”, 
ele percebe. “Pré-formas com agentes de 
barreira compõem um diferencial nosso 
para categorias como leite, água sanitária e 
sucos”. Mota destaca nessa seara a tecno-
logia MonOxbar como ponte para produtos 
passarem da caixa cartonada sem traumas 
de qualidade para PET. No Brasil, aliás, um 
feito recente da empresa em pré-formas 
é a versão de 9,7 gramas para sopro da 
garrafa de 510 mililitros de água sem gás 

Lindoya Verão Sense. “A pré-forma mais 
comum para essa embalagem pesa de 12 
a 15 gramas”, atesta Mota.

embalagem de corpo inteiro, em 360º, 
substituindo a etiqueta ou rótulo, além 
de reduzir o tempo de set up”. O envase a 
quente também promete ser acolhedor para 
outra inovação da empresa, Thermoshape. 
“Alia flexibilidade de design com leveza e 
estabilidade para o frasco”, sintetiza Mota, 
vislumbrando espaço em alimentos afins 
com a cultura de saúde e bem estar.

Patentes à parte e sem descer a fundo, 
Mota acentua vir investindo em ativos para 
a Plastipak Brasil entrar em novas catego-
rias. “Estamos adequando as plataformas 
disponíveis para produzir embalagens para 
mercados alimentícios mais exigentes, 
como leite e iogurte”, adianta. “Para áreas 
como sucos, lançaremos até dezembro 
frascos mais inspiradores para o marke-
ting do setor de alimentos, capazes até de 
mudar a visão do consumidor a respeito 
do que está comprando ou ingerindo”. • 

Lindoya 
verão Sense: 
a pré-forma 
mais leve da 
categoria.

Para o balcão de higiene pessoal 
& beleza, Mota pressente receptividade 
no Brasil à tecnologia Digital Object 
Printing (DOP). “Permite a impressão da 
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sensor

A 
norte-americana bemis tem prota-
gonizado uma série de investidas 
e lançamentos que têm mudado 
– para melhor –  o perfil do setor 

e das próprias embalagens plásticas no 
Brasil. O poderio de sua subsidiária, em 
P&D e capitalização é quase um capítulo 
à parte num mar de transformadores de 
fôlego discutível para cruzar a atual zona 
de turbulência na demanda. Com mais de 
25 anos de estrada, Luiz Henrique Duarte 
assume o posto de Diretor de Marketing e 
Novos Negócios da empresa no Brasil.En-
genheiro químico com MBA em Marketing, 
Duarte ressalta nesta entrevista que a em-
presa continua antenada nas oportunidades 
para turbinar o negócio tanto pelas próprias 
forças como limpando a área mediante a 
compra de competidores locais – ativos 
aliás hoje apetitosos para quem pensa 
em dólar. 

Pr – o seu cargo, diretor de Ma-
rketing e Novos Negócios, praticamente 
inexiste no organograma das indústrias 
brasileiras de embalagens plásticas. como 
interpreta esta ausência generalizada do 
seu cargo no setor?

duarte – Desde 2013, alteramos nos-
so modo de trabalho na área de marketing 
no Brasil, de forma a alinhar com o padrão 
da Bemis de outras regiões. Esse modelo 
tem trazido muitos benefícios do ponto de 
vista estratégico. Faz muito sentido para a 
Bemis ter esta área por conta de seu amplo 
portfólio – atende muitos segmentos de 

mercados em flexíveis, rígidos, 
cartuchos, tubos laminados e 
rótulos. A priorização de pro-
jetos se concentra nesta área, 
levando a um alinhamento e 
gerenciamento de portfólio 
coerentes com a realidade de 
cada mercado. De forma geral, 
marketing é uma área que tra-
balha estrategicamente ligada 
à de vendas e pesquisa e inovação. Então 
não só as indústrias de embalagem, mas 
todas as empresas deveriam trabalhar com 
uma estrutura assim.

Pr – Nos eua, a bemis adquiriu 
este ano a transformadora steripack, forte 
em flexíveis esterilizados para produtos 
médico-hospitalares. trata-se de um mer-
cado inexpressivo no brasil. como vê a 
possibilidade de introduzir a curto prazo 
essa tecnologia de flexíveis esterilizados 
por aqui?

duarte – Esta aquisição reforça o po-

sicionamento da Bemis global 
como líder no fornecimento para 
a área médico-hospitalar. Para 
o Brasil, de fato, este mercado 
hoje é pequeno, mas a Steripack 
também atua no setor farmacêu-
tico, então podemos fazer um 
intercâmbio interessante de tec-
nologias e soluções e oferecê-
-las ao mercado nacional.

Pr – a bemis é forte consumidora de 
polipropileno biorientado (boPP). No bra-
sil, o reduto desse filme commodity acusa 
superoferta e descapitalização devido à 
recessão e capacidade excedente. com 
base nisso e no fato de os ativos nacionais 
estarem baratos em dólar, como enxerga a 
hipótese de a bemis fortalecer seu poderio 
comprando uma planta de boPP no brasil? 

duarte – A Bemis está em fase de 
consolidação dos negócios da emplal, 
fabricante de embalagens rígidas adquirida 
ao final de 2015. A Bemis está sempre 

Ações da Bemis clareiam o caminho 
para o setor de embalagens 

O farol do futuro
BEMIS

Duarte: marketing estreia 
nas redes sociais. 

Soltíssimo: abertura  
facilitada e alta barreira.
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atenta às oportunidades de negócios 
que tenham sinergia com seu portfólio e 
estejam alinhadas à sua estratégia global.

Pr – como a bemis está remanejan-
do e entrosando a operação adquirida da 
emplal com suas atividades de embala-
gens rígidas e descartáveis?

duarte – O fato de a Bemis comprar 
a Emplal cinco anos após a aquisição da 
Huhtamaki deixa claro seu interesse neste 
reduto de embalagens. Trouxemos para 
dentro de casa mais capacidade produtiva, 
novos equipamentos e tecnologia. Além 
disso, ampliamos a carteira com clientes 
antes atendidos somente pela Emplal. Uma 
sinergia que começa a beneficiar a opera-
ção é o aumento do volume de compra de 
matérias-primas. Quanto à marca, a exem-
plo do que ocorreu em 2014, quando todas 
as marcas mundiais foram consolidadas 
como Bemis, o mesmo acontecerá com o 
portfólio da Emplal.

Pr – a bemis cresceu no brasil 
através de aquisições de concorrentes, a 
exemplo de Itap, huhtamaki e emplal. Na 
conjuntura atual, o caminho mais atraente 
para a bemis, uma múlti capitalizada, 
expandir no brasil é comprar rivais baratos 
em dólar ou esperar eles caírem fora por 
anemia financeira?

duarte – Trabalhamos com equilíbrio 
entre o crescimento orgânico e a expansão 
por aquisições. Estamos em processo 
de consolidação da Emplal. Portanto, o 
momento é de administrar o portfólio para 
garantir o melhor resultado.

Pr – quais os seus exemplos de 
soluções concebidas nos eua pelo bemis 
Innovation center ainda inéditas no merca-
do brasileiro de embalagens e que teriam 
condições de ganhar produção no brasil 
a curto prazo, mesmo sob a crise atual?

duarte – O mercado americano está 
inspirando o Brasil a investir no conceito 
de tampa e fundo. Assim, o produto Sol-
tíssimo (Sadia) virou uma referência nesse 
tipo de conceito e na tecnologia da tampa 
resselável, não só para alimentos fatiados, 
mas para aplicação em produtos como 
snacks, biscoitos, pães de forma e carnes 
processadas. O envase com atmosfera 
modificada aliado a uma estrutura de alta 
barreira pode garantir um shelf life esten-
dido para produtos que não necessitem de 
refrigeração. Por uma questão de sigilo in-
dustrial, não podemos citar as tecnologias 
que estão em migração dos EUA para cá.

Pr – bemis desfruta no brasil de só-
lida imagem de excelência em marketing, 
construída com base na praxe no ramo de 

embalagens: certificações top da qualida-
de na produção e prêmios dados às suas 
soluções. como enxerga as possibilidades 
de pensar fora desse quadrado, partindo 
para ações de marketing incomuns em 
embalagens plásticas no brasil?

duarte – A Bemis está sempre em 
busca de soluções inovadoras. Para 
2016, estamos com um planejamento de 
comunicação focado em conhecimento 
e reconhecimento de marca. Este é o 
momento de reforçar a marca Bemis, até 
mesmo para dissipar algumas dúvidas 
com relação às empresas que adquirimos 
nos últimos anos. Como iniciativa inédita 
vamos reforçar nossa atuação junto à im-
prensa e às nossas redes sociais (Facebook 
e Linkedin). •

Steripack: flexíveis esterilizados para o 
mercado médico-hospitalar.
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bate e volta

A 
notícia é do ano passado, mas 
merece prêmio quem encontrar 
até hoje uma vírgula a respeito na 
imprensa e nos sites das partes 

envolvidas e do setor em foco – o reduto 
de filmes biorientados de polipropileno 
(BOPP). Em 23 de outubro passado, a 
base brasileira da vitopel transferiu a 
totalidade das ações da filial argentina, 
Vitopel S.A., para a Pritec Trade e Daniel 
Hugo Rodriguez. Sem abrir os cifrões 
da venda, a transação foi comunicada 
por carta aos clientes datada de 26 de 
outubro último. Ela também assinalava 
que Rodriguez assumia a presidência 
da Vitopel S.A. Por seu turno, o fundo 
privado de investimentos, vision capital, 
controlador da operação total da Vitopel 
desde 2012, ainda não tornou pública a 
venda da veterana capacidade em Totoral, 
estimada por linces do ramo entre 25.000 
e 28.000 t/a. Ela hoje compete com duas 
plantas locais da peruana oPP Films 
pelo consumo argentino de BOPP, hoje 
projetado em 45.000 t/a. Com a saída da 
pequenina unidade fincada na província 
de Córdoba, restou no portfólio de BOPP 
do fundo britânico a unidade de 118.000 
t/a em Mauá, na Grande São Paulo. 
Procurada por Plásticos em Revista, a 
Vitopel optou por não se manifestar a 
respeito de lacunas no ar como o mon-
tante e motivações para a venda, perfil 
dos compradores, destino da razão social 
e se, nessa esteira, o fundo controlador 
também cogita passar adiante a fábrica no 
Brasil, onde o segmento de BOPP pena 
com queda na demanda e excedente na 
oferta doméstica.

deu a lógIca
Uma pergunta para Solange Stumpf 

e Otávio Carvalho, diretores da consulto-
ria Maxiquim.

Pr – como assimilam a venda da 
filial argentina da vitopel?

solange e otávio – O mercado 
argentino de BOPP está super ofertado 
e, segundo analistas do ramo, a unidade 
local da Vitopel opera com capacidade 
defasada e abaixo da escala mínima 
requerida pelo segmento global do filme 
biorientado. Era uma planta antiga, ope-
rando em um mercado com sobreoferta, 
com um competidor muito agressivo, 
de grande porte, com máquinas mais 
modernas, acesso a matéria-prima mais 
barata (via operação na costa do Pacífico) 
e situado entre os maiores do mundo no 
segmento. Era até lógico esperar que essa 
operação argentina da Vitopel pudesse ser 
desativada ou vendida. Como houve um 
comprador, acreditamos que ele possa 
ter encontrado alguma sinergia com seus 
negócios. Além disso, óbvio, o preço da 

compra deve ter sido atraente. Com essa 
venda, o fundo controlador da Vitopel 
diminui sua presença vulnerável num 
mercado restrito em favor de centrar o 
foco no Brasil com uma fábrica compe-
titiva. Além de o consumo brasileiro de 
BOPP ser mais forte que o argentino, há 
que se considerar as possibilidades bem 
maiores de retorno a partir do momento 
em que a oferta do filme no Brasil atingir 
uma relação mais aceitável em relação à 
demanda. Não temos como supor se o 
fundo Vision Capital cogita se desfazer de 
todo o negócio de BOPP do seu portfólio, 
mas o momento no Brasil não é nada 
interessante, sob recessão e excedente 
doméstico de BOPP. •

A mal explicada venda da planta argentina da Vitopel
Filme difícil de entender

Solange Otávio

vitopel na Argentina:  
vision Capital vendeu  
após 4 anos de controle. 
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MASTERS

C
omponedores de masters são 
tão receptivos a soltar números 
quanto, hoje em dia, político a 
atender empreiteiro pelo celular. 

Em decorrência desse vácuo de indicado-
res mais concretos, o reduto brasileiro de 
concentrados, um setor de baixa barreira 
de entrada a julgar pelo formigueiro de 
componedores, só se conhecia por pro-
jeções arredondadas ou deduções a partir 
do consumo de resinas. Esta lacuna de 
décadas foi enfim preenchida pela con-
sultoria Maxiquim com sua radiografia 
(MaxiQuim Marketing Outlook -Master-
batches) específica do setor, obtida de 
entrevistas com 20 componedores, além 
de fontes de resinas e auxiliares, feitas 
com fórceps e sem anestesia a respeito de 
tópicos de caracterização técnica dessas 
especialidades e relativos ao perfil desse 
mercado por porte do produtor, trajetória da 
demanda, por tipo de master, investimentos 
recentes e projeções do consumo. A edição 
do relatório com o balanço de 2015 acaba 
de ser posta à venda e, nesta entrevista 
exclusiva, Taís Marcon Brett, uma das 
mentoras do trabalho expõe várias pepitas 
desse filão de informações privilegiadas, 
descortinando um segmento hoje às voltas 
com movimento estacionado há anos, mas 
que mesmo assim continua a cultivar os 
desenvolvimentos individualizados e, em 

resposta à crise, entrar em outras atividades 
sempre dentro do ramo de especialidades. 

Pr – a pergunta tem por base os 20 
componedores focados no levantamento 
da Maxiquim. qual o critério de escolha 
deles e como se dividem por localização?

taís – O critério de seleção foi a ca-
pacidade instalada. Dos 20 componedores, 
16 possuem unidades em São Paulo.

Pr – Projeta-se por alto o efetivo de 
componedores de masters na faixa de 200 
indústrias. Procede?

taís – Não temos o universo exato de 
empresas, mas deve ser algo entre 150 e 
200. Estimamos que os 20 maiores produ-
tores detenham cerca de 50% do mercado. 
Há muitos produtores de capacidade muito 
pequena. O quadro lembra bastante a 
segmentação da transformação de plástico.

Pr – recessão, descapitalização e 
o preço baixo (inclusive em dólar) dos 
ativos têm levado à compra, em frentes 
da transformação como embalagens, de 
indústrias menores por maiores. Mas não 
se vê isso em masters. Por que?

taís – Os últimos movimentos que 
ocorreram nesse sentido, no segmento 
de masterbatches foram em 2010, com as 
múltis Polyone e a.schulman, adquirindo 
empresas brasileiras. Mais à frente, vimos 
componedores daqui diversificando portfó-
lio e serviços para tentarem se manter no 
mercado. No caso das empresas nacionais, 
as dificuldades impostas pelo encolhi-
mento do mercado levaram investimentos 
maiores, como aquisição de outras indús-
trias, a serem avaliados posteriormente. 
No caso das multinacionais, o cenário 
local de incerteza local para aportes, o 
recuo da demanda e baixas projeções de 
crescimento em relação a outras regiões 
do mundo também dificultaram as tomadas 
de decisões nesse sentido. O cenário pode 
se tornar mais favorável com o aumento 
da confiança no âmbito de investimentos 
(leia-se melhoria nos cenários políticos 
e econômicos), aliado à manutenção da 
taxa de câmbio nos patamares atuais, que 
tornam as aquisições mais vantajosas.

Pr – entre 2009 e 2014, tornou-se 
praxe entre indústrias em geral se en-

Consumo de masters marca passo 
há 3 anos,constata a MaxiQuim

O mercado precisa de 
aditivo antibloqueio

Taís Brett: consumo de masters na faixa de 
130.000 t/a.
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dividarem expandindo a capacidade na 
suposição de continuidade do crescimento 
da demanda. Nos últimos dois anos re-
cessivos, o mercado brasileiro voltou ao 
patamar de seis a oito anos atrás. como 
avalia os efeitos dessa marcha à ré sobre 
o consumo doméstico de concentrados?

taís – Com a crise, as empresas 
tentaram diversificar seu portfólio de 
segmentos atendidos, buscando até novas 
atividades, como tingimento de resinas 
ou fabricação de compostos. Em termos 
de consumo de masters, 2015 ficou num 
patamar próximo ao de 2013, ano de início 
do nosso acompanhamento.

Pr – dos componedores nacionais, a 
cromex há décadas sobressai como única 
exportadora de masters. Por que outros 
componedores locais não se voltam com 
vigor para vendas externas para atenuar o 
baque interno?

taís – O mercado de masters é carac-
terizado por elevado grau de customização, 
de parceria entre o cliente e o componedor 
em desenvolvimentos. Assim, quem 
almeja atender o mercado externo deve 
ter uma estratégia para desbravá-lo, pois 
os clientes são conquistados ao longo do 
tempo. Dessa forma, quem não possui 
essa política comercial dificilmente con-
segue aproveitar um momento favorável 
para exportar. Grande parte das empresas 
nacionais de masters volta seus esforços 
para servir os clientes locais, de modo a 
ter uma fidelização. 

Pr – diversos tipos de masters não 
têm similares locais ou acusam oferta 
local insatisfatória. como avalia o impacto 
da situação cambial e demanda recessiva 
sobre as vendas desses materiais impor-
tados no país?

taís – De forma geral, a importação 
brasileira de masterbatch não chega 
a 5% do consumo. Cada vez mais os 
fornecedores locais focam na ampliação 

do portfólio de modo a atender o cliente 
de forma completa, tanto com masters 
commodities como especialidades, pois 
a venda completa é muito valorizada pela 
indústria consumidora. Assim, muitas 
vezes o próprio fabricante de masterbatch 
importa alguns itens mais específicos para 
atender a partir do Brasil, o que ocorre 
também com as múltis aqui localizadas.

Pr – os 20 componedores ouvidos 
pela Maxiquim operaram com qual nível  
de ocupação da sua capacidade para 
masters em 2015 e quais as perspectivas 
para 2016? 

taís – Em 2016, o nível operacional 
médio deve fechar em cerca de 60%, 
estando nessa média desde o segundo 
semestre de 2015, sendo levemente melhor 
na primeira metade do ano passado. 

Pr – o Ibge estima em 4% a queda 
no consumo das famílias em 2015, o maior 
recuo desde 1996, evidenciando uma nova 
e piorada realidade econômica. quais os 
efeitos disso sobre as tendências traçadas 
no estudo da Maxiquim para masters nos 
próximos cinco anos? como essa futura 
trajetória deve contrastar com o histórico 
entre 2013 e 2015 mencionado no estudo?

taís – Ainda estamos em fase de 
elaboração das projeções, mas sabe-se 
que as futuras taxas de crescimento devem 
ser menores que as verificadas entre 2010 
e 2013. Ou seja, o avanço deve ocorrer de 
forma mais lenta.

Pr – qual a estimativa do volume 
de consumo total de masters no brasil em 
2015 versus 2014 e previsão para 2016? 

taís – Considerando o masterbatch 
granular, tipo dominante no mercado, o 
consumo girou em torno de 130.000 tone-
ladas em 2015, redução de 6% em relação 
a 2014. Para 2016, estamos finalizando 
as estimativas, mas deverá fechar muito 
próximo ao desempenho do mercado de 
resinas, com queda de 8% a 10%.
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A 
mistura nada fina da recessão 
e dólar alto age feito ácido 
sulfúrico na formulação do 
negócio de masters. Em efeito 

dominó, os componedores tratam de 
acertar o passado com a nova e dura 
realidade, mas sem abrir mão da pres-
tação de serviços e do misto quente do 
portfólio de concentrados e aditivos. 
“Continuamos a atender o mercado com 
todas as linhas de produtos”, atesta José 
Fernandes Basílio Filho, sócio executivo 
da componedora cromaster. “Nossa 
maior mudança foi o enxugamento da 
estrutura, na medida exigida pela queda 
da demanda total num momento em 
que uma fatia do consumidor final foi 
tirada do mercado pelo alto índice de 
desemprego. Em suma, adaptamos os 
custos operacionais para sobreviver 
nessa conjuntura”.

 O mostruário da Cromaster é 
uma metralhadora giratória, pois atira 
sobre todos os flancos e nenhum deles, 
percebe Fernandes, tem conseguido 
um respiro na crise. “Para 
master preto, a única válvula 
de escape este ano é a da 
exportação”, constata. “No 
mercado interno, segmentos 
como a plasticultura sofreram 
menos, enquanto a situação 
é crítica em redutos como 
autopeças”. Fernandes tam-
bém não vê alternativa senão 
o mercado externo para os 
super ofertados masters bran-
cos. “Preços muito baixos 
privilegiam os custos de quem opera 
essa produção em grande escala; não 
é o caso da Cromaster”. Na esfera dos 
coloridos, nota, a recessão tem resultado 

numa carnificina sem discriminação de 
mercados, de bens duráveis a produtos 
essenciais, desembocando em queda 
geral de 20% a 25% das vendas desses 

concentrados pela Cromaster. 
Fernandes não alivia nem para 
os lados dos concentrados à 
base de pigmentos e efeitos di-
tos especiais. “Mesmo redutos 
que costumam passar ao largo 
nas variações de quedas oca-
sionais, caso de cosméticos, 
não foram poupados”. Razões 
de sobra para a componedora 
frear por ora o ímpeto de seus 
desenvolvimentos. “As novi-
dades limitam-se a melhorias 

na performance de aditivos como bacte-
ricidas e anti UV”. 

Em relação ao câmbio, a mão que 
afaga é a mesma que apedreja os com-
ponedores. “Não se trata de volumes 
significativos, mas notamos em con-
sultas e vendas realizadas terem caído 
bastante, devido ao custo inibidor, as 
importações de produtos como masters 
pretos e alguns tipos de compostos de 
carga”. Em contrapartida, o bolso da 
indústria de concentrados arde com a 
grande dependência de ingredientes 
como determinados aditivos e pigmen-
tos, a exemplo de dióxido de titânio, 
encaixa Fernandes. O impacto desses 
custos é altíssimo nas formulações e, 
para atenuá-lo, temos recorrido à via das 
importações diretas desses materiais”. 

Componedores reagem à crise com lupa 
nos custos e turbinada no portfólio

nada de cruzar os braços
MASTERS/COMPOnEDORES

Fernandes: 
aprimoramentos em 
aditivos bactericidas e 
anti Uv

Descartáveis e produtos de limpeza: flancos vulneráveis do consumo de brancos.
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IMPortações cedeM terreNo
A termocolor também sofre com 

esse ônus de importações incontorná-
veis de auxiliares,dada a falta de contra-
tipos locais. “Buscamos suavizar esses 
aumentos com o estreito relacionamento 
com fornecedores parceiros e com o ge-
renciamento do fluxo de estoque”, infor-
ma a assessora executiva Mariana Botas-
so. Conforme pondera, a magnitude do 
seu mostruário de masters e compostos 
e a penetração em todos os segmentos 
da transformação têm aliviado o baque 
de dois anos de depressão econômica 
sobre os costados da Termocolor. Para 
reagir à conjuntura, conta Mariana, a 
empresa tem reformulado sua operação 
pautada pelas vias da redução de custos, 
produtividade, pulverização da carteira, 
desenvolvimento de formulações custo-
mizadas e serviços de beneficiamento de 

resinas. Em paralelo, a componedora se 
arma para uma investida na distribuição. 
“Ao longo segundo semestre fecharemos 
com uma múlti parceria para a venda de 
produtos biodegradáveis”, 
solta a assessora, arisca a 
pormenores. 

Outra boa nova apon-
tada por Mariana é o terreno 
cedido às entregas da Ter-
mocolor pelo recuo sentido 
nas importações, em espe-
cial de masters aditivados e 
resinas tingidas, cortesia do 
câmbio indigesto para com-
pras externas. Por sinal, ela 
encaixa, sua empresa já aproveita o real 
desvalorizado para estudos e projetos 
visando reservar às exportações 10% 
do faturamento. 

Pelo critério da receita, pretos são 

a linha de concentrados da Termocolor 
menos fustigada pela crise em razão do 
volume de produção pouco significativo, 
deixa claro Mariana. Ela desenha a mar-

gem de manobra da empresa 
fora dos superofertados tipos 
commodities, de comba-
te. “Atuamos há décadas 
no exigente segmento das 
especialidades, com tona-
lizadores de cor e diversas 
aditivações”. Em coloridos 
e brancos, ela evidencia, a 
vida não anda fácil. Por sinal, 
Mariana estima na média de 
30% a queda no consumo 

dos clientes dos setores automotivos 
e da construção civil. “A retração foi 
menos sentida nos mercados de em-
balagens, calçados, higiene pessoal e 
limpeza doméstica”.

Mariana Botasso: portfólio  
e serviços atenuam peso  
da crise.
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Foco 
reajustado

 Dois anos seguidos de voo em 
tempestade forçaram prementes ajustes 
na rota da cromex, nº1 em masters no 
país. Entre as mudanças, sobressaem 
a dedicação a masters sólidos, causa 

da retirada dos colorantes líquidos do 
mostruário, e o encerramento da ativi-
dade de vendas de resinas e auxiliares 
importados. Com esta decisão, aliás, a 
norte-americana exxonMobil perdeu o 
distribuidor de seus polietilenos no país. 
“Ao final das contas, o fim da comercia-
lização de materiais resultou 
positiva do ponto de vista de 
caixa, melhoria de margem e 
a retomada do foco no negó-
cio tradicional da empresa”, 
defende o diretor comercial 
Glauco Moraes.

Potência em especialida-
des, a Cromex também empu-
nha a batuta, à sombra da suas 
escalas saradas, dos destinos 
de masters pretos e brancos no 
Brasil. Quanto aos primeiros, o diretor 
descortina um cenário – literalmente – 
negro. “Sem dúvida, a construção civil 
e o setor automotivo foram os campos 

de pretos mais vitimados pela crise”. 
Para contrabalançar o breu nas vendas, 
Moraes afirma sem abrir números e ex-
plicações que a empresa trata de ampliar 
seu leque de produtos e tecnologias de 
masters pretos. Já em brancos, a saída 
tem sido ampliar a carteira de clientes 

para a empresa buscar refúgio do 
resfriamento da demanda em dois dos 
principais oásis de brancos, descartá-
veis e produtos de limpeza. O vento tem 
soprado mais a favor para os lados dos 
coloridos da Cromex. “Constatamos 
aumento expressivo na procura por 

desenvolvimentos de cores, 
em especial para embalagens 
de cosméticos e componentes 
de bens duráveis”.

Faça sol ou chuva no 
câmbio, a Cromex sempre 
primou, em isolamento quase 
absoluto, pela continuidade 
em suas exportações. “O câm-
bio mais favorável, lógico, 
reforça este esforço, aliado 
ao grande reconhecimento 

no exterior de nossa marca e qualidade 
e uma prova recente são nossas primei-
ras exportações para os EUA”, sublinha 
Moraes.

Entre as frentes vistas como pro-
missoras este ano, Moraes põe fé em 
suas formulações para o agronegócio, 
entre elas concentrados para ráfia, e a 
linha de masters para filmes de poli-
propileno biorientado (BOPP), caso de 
três tipos opacos – perolado, branco e 

branco de baixa densidade. “O portfólio 
para BOPP abarca ainda concentrados de 
aditivos migratórios e não migratórios 
que agregam ao filme características 
como a dissipação de cargas ou redução 
do coeficiente de atrito e do efeito de 
bloqueio”, ilustra o diretor. 

Plasticultura e autopeças: dois campos de pretos afetados de forma diferente. 

Moraes: Cromex estreia 
na exportação para os 
EUA.

Cosméticos: procura por desenvolvimentos de cores.
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Mão Na roda Para os 
Processos

 BOPP é tribuna de honra da subsi-
diária da norte-americana a.schulman a 
postos na fábrica de masters e aditivos 
em Sumaré, interior paulista. “Estamos 
formulando aqui novos concentrados 
das séries Polybatch e Aspera”, indica 
o gerente comercial Roberto Castilho. 
“São tipos antiestáticos e deslizantes, 
com concentração dobrada, uma van-
tagem em custos”. Entre as novidades, 
o executivo ainda distingue no mix em 
Sumaré um master Polybatch mate não 
selável. Em paralelo, Castilho acena 
com importações de dois ases da série 
Polybatch para BOPP, um master mate 
selável a 105º C e outro primando por 
alto deslizamento a quente.BOPP: novos masters antiestáticos e antideslizantes nacionalizados pela A.Schulman.
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 À parte BOPP, o carro-chefe da 
A.Schulman no Brasil tem sido o mas-
ter multifuncional, mão na roda para 
azeitar os processos da transformação, 
reduzindo o scrap e a necessidade de 
paradas de máquina. “Em relação ao 
ano passado, estamos vendendo o do-
bro desse produto e tem sido intensa a 
procura por nossos masters brancos de 
alta dispersão para filmes de alto calibre 
desprovidos de rupturas em processo 
sem alta frequência de troca de filtro nas 
extrusoras”. Nesse mesmo terreno de 
flexíveis, Castilho abre o lançamento de 
um master que torna polietileno de baixa 
densidade linear (PEBDL ) “muito mais 

cristalino para aplicações como shrink”. 
Outro mercado que enche os olhos de 
Castilho é o de agrofilmes. “O portfólio 
da A.Schulman conta com tecnologias 
de infravermelho e UV mais avançadas 
do que o mercado local hoje dispõe”.

 Castilho assevera perambular sem 
sombra de crise pelo mercado. “Expan-
dimos os negócios em 2015 e seguimos 
vendendo o dobro do registrado há 

15 meses, a 
p o n t o  d e 
termos des-
gargalado a 
capacidade 
em Sumaré”, 
ele frisa. O 
câmbio tam-
bém não o 
tira do rumo. 
“No exterior 
a valorização do dólar nos tornou mais 
competitivos, pois temos custos fixos 
em reais”, argumenta. “No mercado 
interno, o dólar caro nos protege da 
importação de masters rivais”. Conforme 

alega, o preço dos concentrados está 
atrelado à variação cambial e, claro, 
ao preço das resinas. “Tudo isso segue 
equilibrado pela concorrência na praça 
e a A.Schulman tem se destacado pelo 
marketing e aceitação do custo/benefício 
de seus concentrados”, considera. “Mui-
tas vezes a pechincha sai mais cara que 
um material de melhor padrão e mais 
avançado”. 

Shrink: novo master para PEBDL.

Castilho: duplicam as vendas 
de masters multifuncionais.
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“É 
a crise mais grave que o 
Brasil já viu e desafia como 
nunca a sobrevivência do 
setor plástico”, vaticina 

Douglas Silva Araujo, coordenador de 
vendas de negro de fumo (Specialty 
Blacks Business) para a América do Sul 
da birla carbon, controlada da corpora-
ção indiana aditya birla. O diagnóstico 
do executivo parte de um posto de ob-
servação privilegiado: o mercado do 
pigmento preto em termoplásticos. “A 
demanda para frascos de cosméticos foi 
menos afetada, mas sua fatia no bolo é 
menor que a dos filmes e embalagens em 
geral”, pondera o executivo. Antes dessa 
recessão, lembra, o setor plástico sofria 
com a concorrência de importações, em 
especial da Ásia. Agora, embora essa 
competição tenha murchado com o dólar 
alto e carestia, a forte queda na demanda 
de campos vitais para o plástico, como 
autopeças e construção civil, causam 
efeito dominó de retração em subseg-

mentos como materiais auxiliares, caso 
de concentrados escurecidos pela pre-
sença de negro de fumo, deixa patente 
Araujo. “Diante disso, nossa 
expectativa é fechar o ano 
empatando em volume com o 
suprimento de negro de fumo 
para plásticos em 2015”.

 A economia na enferma-
ria pôs em marcha plano de 
redução de custos na opera-
ção brasileira da Birla Carbon, 
à sombra das unidades na 
Grande São Paulo e no polo 
petroquímico da Bahia. Mas 
Araujo reitera que o catálogo de negro de 
fumo não foi prejudicado. Como prova, 
ele distingue a introdução este ano do 
tipo Raven P125, em conformidade com 
a norma RDC52 da agência Nacional 
de vigilância sanitária (anvisa) para 
contato indireto em embalagens de 
alimentos e em tubos de polietileno de 
alta densidade (PEAD) para água potável. 

 A vida também não anda fácil 
para os lados dos pigmentos fora do 
convencional, em grande parte impor-

tados e, portanto, de acesso 
complicado pela situação 
cambial. Um medidor dessa 
pedreira é o balcão da color-
mix, agente dos pigmentos da 
alemã eckart. “Como tratam-
-se de especialidades, ainda 
na fase de desenvolvimento da 
aplicação desses pigmentos é 
analisada a viabilidade econô-
mica do projeto e um bom pla-
nejamento de sua importação 

também pesa para baixar os riscos de um 
encarecimento inadmissível”, contrapõe 
Carlos Simal, gerente técnico comercial 
para plásticos da Colormix.

 Num rasante sobre o bombardeio 
da crise nas trincheiras do plástico, ele 
enxerga as piores avarias na procura 
por seus pigmentos alumínios em 
pellets para tingimento de autopeças 

Pigmentos e aditivos precisam 
mesmo de efeitos especiais

Resistência a 
impacto nunca  

é demais

MASTERS/AUxILIARES

Araujo: materiais 
auxiliares sofrem efeito 
dominó.
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como para-choques. O reduto dos 
calçados, ele assegura, também tem 
balançado nos alicerces, mas mantém 
a busca por pigmentos diferenciados e 
as embalagens de produtos de higiene 
pessoal continuam receptivos a linhas 
da Eckart como pérolas de borosilicato. 
No embalo, Simal destaca para emba-
lagens de cosméticos os predicados de 
formulações de efeito brilhante, caso da 
pérola de vidro recoberta com prata da 
série Platalux.

 Entre os ases tirados da manga 
este ano, Simal põe fé em portas abertas 
para a linha Energy Safe, de pigmentos 
de efeito que proporcionam reflexão dos 
raios infravermelhos e qualquer políme-

“É um engano pensar que produ-
to de preço baixo resolva problemas 
de custos. Não fazemos isso, mas 
produtos que diminuem o custo 
operacional dos clientes”, estabelece 
Lairton Leonardi,diretor geral da 
Micron-Ita, ponta de lança do Brasil 
em carbonato de cálcio, insumo chave 
para masterbatches e compostos, em 
particular os vinílicos. Entre os plus 
da governança da empresa, consta 

a política comercial proponente. “Assimilamos o foco das 
empresas atendidas para poder antecipar suas necessidades 
e, por força da recessão, esse relacionamento deve extrapolar 
para um desempenho que, além de nos munir das expectativas 
do cliente, integre na prática a Micron-Ita à cadeia de valores 
dele”. Essa profissão de fé transparece da mini entrevista de 
Leonardi a seguir. 

Pr – como a Micron-Ita reage ao impacto da baixa na 
construção civil, maior mercado de Pvc, sobre a demanda de 
carbonato de cálcio?

leonardi – A retração tem sido nefasta na construção e 
afeta o consumo de carbonato de cálcio. Procuramos manter 

nossos volumes e nível de atividade através da oferta de pro-
dutos capazes de reduzir os custos operacionais dos clientes. 
Afinal, qualidade e rendimento são fatores que conduzem, de 
forma consistente, ao controle de custos. Atenção: falamos 
em controle e não corte de custos. Vários casos demonstram 
que a busca pelo simples corte de custos leva a uma espiral 
descendente. Ou seja, custos cortados, menor qualidade, 
produtos de baixo rendimento ou que impactam em queda no 
volume de vendas. Já o controle de custos conduz efetivamente 
à competitividade.

Pr – quais as novidades introduzidas pela Micron-Ita 
este ano?

leonardi – Carbonato de cálcio não é uma simples carga. 
O controle da granulometria (tamanho e distribuição de partícu-
las) é chave para o rendimento de um aditivo mineral e o uso 
do carbonato em proporções adequadas é vital para o custo do 
composto. A Micron-Ita investe em inovação no que se refere a 
produtos de baixo tamanho de partícula e distribuição homogê-
nea, contribui para a competitividade de custo da formulação 
sem perda das características físicas finais. Exemplo: Micron 
1/2 CDL 12, produto revestido com 1,3 micra de tamanho médio 
de partícula de alto rendimento. Permite altas dosagens sem 
detrimento das propriedades mecânicas do composto.

Leonardi: carbonato de 
cálcio não é uma simples 
carga

Tubo de PEAD para água: na mira do negro de fumo Raven P 125.

eM custos, MeNos é MaIs
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Milliken nx 8000: PP termoformado com 
transparência vítrea.

Simal: embalagens de cosméticos receptivas a pigmentos 
especiais. 

ro; o pigmento dourado intenso Symic 
C393 e aquele com efeito de alumínio, 
Symic OEM Opaque Silver. Do baú da 
Eckart saem também Laser Safe 040, 
aditivo de marcação de laser isento de 
metais pesados e os pigmentos de bron-
ze encapsulados Dorolan, a tiracolo do 
chamariz da resistência térmica. 

A ala dos auxiliares para a 
transparência do plástico tam-
bém passa um cortado por esses 
dias . “Os negócios relacionados 
com os setores automotivo e de 
construção têm sido cada vez 
mais afetados”, lastima Wim Van 
De Velde, diretor regional para 
América Latina da Milliken, força 
norte-americana em agentes 
clarificantes. “A demanda não 

caiu tanto em campos ligados a bens de 
consumo, como embalagens e utilidades 
domésticas”. Nessa linha de raciocínio, o 
executivo brande o tipo Millad NX 8000 
para termoformados de polipropileno 
(PP). “Além da transparência vítrea, 
permite o uso da embalagens em mi-
croondas”, completa. •
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3 questões

A 
componedora goiana cepalgo, ope-
ra desde o segundo trimestre com 
capacidade triplicada para sofistica-
dos filmes planos de polipropileno 

(PP), como os destinados a pouches de 
esterilização cirúrgica. Nesta entrevista, o 
CEO Horácio Murúa explica o investimento.

Pr – Numa fase de ociosidade na 
indústria, como justifica esse aumento da 
sua capacidade para filmes multicamada? 

Murúa – A Cepalgo efetuou em maio 
último o startup de mais uma linha de coex-
trusão cast de filmes especiais de PP. Con-
seguiu assim elevar sua capacidade mensal 
a um patamar superior a 1.000 t/mês para 
filmes de até sete camadas.O investimento 
visa o abastecimento da crescente demanda 
no país que notamos para a conversão de 
embalagens flexíveis, bem como a expansão 
de nossa participação em mercados onde 

a nossa tecnologia se destaca, 
como os de filmes para aplica-
ções de termoformagem (tampa 
e fundo) no setor alimentício de 
proteína animal e películas para 
a área médico-hospitalar. Além 
da maior disponibilidade em 
volume, esses segmentos serão 
beneficiados pela considerável 
redução do lead time. A Ce-
palgo já sobressai nesses dois 
mercados e, com este novo investimento, 
pretendemos tomar a liderança.

Pr – qual foi o equipamento selecio-
nado e o investimento?

Murúa – Compramos a linha da norte-
-americana Davis Standard. O investimento 
mobilizou US$4,5 milhões, fora as despesas 
de transporte e instalação. A máquina rece-
beu upgrade tecnológico para adequar-se 

à produção de filmes de PP 
especiais e, por si só, é capaz de 
fabricar mais de 600 t/mês.

Pr – já teve algum indi-
cador positivo dessa compra na 
contramão de uma retração geral 
no setor? 

Murúa – Num panorama 
extremamente competitivo e 
perante a enorme dificuldade 
de todas as empresas quanto 

a manter parte de seu giro congelado em 
estoques, entendemos que aumentar a flexi-
bilidade reduzindo lead-times seria a melhor 
forma de agregar valor aos nossos produtos. 
A estratégia já se mostrou acertada, pois 
a Cepalgo bateu, já no mês da partida da 
nova linha, os seus recordes históricos de 
faturamento em filmes com barreira e para 
uso médico-hospitalar.

Mimimi não pega aqui

CEPALgO/ MInUAnO

P
rodutos de limpeza doméstica dis-
putam pau a pau com cosméticos 
pelo trono no sopro de embalagens 
de polietileno de alta densidade, 

além de constituírem cabo de atracação 
para PET, fora das clássicas docas dos 
refrigerantes, óleo vegetal e água mineral. 
Daí a relevância das perspectivas entreaber-
tas nesta entrevista de Daniel Edvard Silva 
Bellon, gerente de marketing da Minuano, 
marca de 30 anos da divisão de higiene 
e limpeza doméstica hoje subordinada à 
companhia Flora, empresa independente 
da holding j&F. 

Pr – Minuano atua em um pu-
nhado de categorias, a exemplo de tira 
manchas,sabão em barra, detergentes, 

desinfetantes, multiuso, limpeza pesada, 
amaciantes, limpador perfumado etc. como 
elas têm sidos afetadas pela recessão?

bellon – De maneira geral, o consu-
midor não parou de comprar as categorias 
básicas de produtos de limpeza. A tendência 
que percebemos no mercado é a busca pela 
compra mais inteligente, ou 
seja, marcas que entreguem 
qualidade a preços compe-
titivos.

Pr – qual o seu carro-
-chefe em 2015 e qual deve 
ser este ano? 

bellon – Em 2015 
inovamos em amaciante e 
detergente lava louça e trou-

xemos em 2016 novidades em limpadores 
perfumados e desinfetantes.

 Pr – Produtos de limpeza doméstica 
são muito limitados pelos custos para 
adotar grandes requintes nas embalagens. 
como a Minuano busca diferenciar suas 
embalagens na prateleira?

 bellon – Investimos 
em frascos que apresen-
tem modernidade e facili-
dade em seu uso no dia a 
dia. Temos apostado em 
frascos e rótulos que des-
taquem os benefícios dos 
produtos e chamem mais 
a atenção da consumidora 
no ponto de venda.•

Uma espanada no marketing 

Murúa: nova linha de 600 
t/mês de filmes especiais 
de PP.

Minuano: 
embalagens 
destacam 
benefícios dos 
produtos.
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E
m contraste com décadas de 
reaproveitamento de componen-
tes metálicos, a reciclagem de 
autopeças plásticas ainda está 

na infância, por razões como custos e 
propriedades dos materiais, além de tec-
nologias exigidas para sua recuperação, 
atribui a nova edição do relatório bienal 
“Plastics Market Watch – Automotive”, 
coassinado pela norte-americana society 
of the Plastics Industry (sPI). O estudo as-
sinala ainda o compromisso das montado-
ras em contribuir para reduzir o refugo no 
meio ambiente e agregar plástico reciclado 
a novos carros. Impregnada por estes 
fluidos da sustentabilidade, Kelly Cristina 
Lixandrão, doutoranda pela universidade 
Federal do abc (uFabc), flagrou um 

espaço abaixo do capô para 
botar em prática o espírito da 
coisa: a capa de isolamento 
acústico do motor. A propos-
ta de Kelly é acenar ao setor 
com a injeção desta peça, 
aplicação cativa de poliami-
da (PA), com polipropileno 
(PP) carregado com pó de 
refugo de pneu inservível. 
Além do custo em conta e da 
auréola verde do composto, 
o chamariz da estimada 
redução de 50% no peso da 
capa frente aos contratipos disponíveis 
na praça já renderam a Kelly uma palestra 
sobre o desenvolvimento, proferida para 
a nata dos especialistas reunidos pelo 

braço brasileiro da entidade 
society of automotive en-
gineers. Nesta entrevista, a 
pesquisadora detalha sua 
criação. 

Pr – qual a sua fonte 
de inspiração para esse 
desenvolvimento?

Kelly cristina – A inspi-
ração surgiu da necessidade 
de buscar alternativas para 
os produtos de série já exis-
tentes e da necessidade de 
destinar de forma adequada 

os pneus inservíveis, gerando um ciclo 
produtivo ambientalmente viável. Este 
projeto surgiu de parceria entre a Univer-
sidade Federal do ABC e a Mercedes-benz 
do brasil, a partir do Doutorado Acadêmico 
Industria (DAI). Trata-se de um projeto pi-
loto, financiado pelo conselho Nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico 
(cNPq) e que visa maior interação entre a 
universidade e a indústria.

Pr – capa de isolamento acústico de 
motor é um reduto tradicional de composto 
de poliamida (Pa) 6 ou 6.6. Por quais mo-
tivos preferiu polipropileno (PP) em lugar 
de Pa para formular o composto? 

Kelly cristina – O polímero utilizado 
foi PP isotático misturado com PP reci-
clado. Os principais motivos que levaram 
a sua utilização foram baixo custo, por 
ser uma commodity, baixa densidade e 
facilidade de processamento. A extrusão 
desses materiais com a utilização de 

Composto com DNA ambiental corteja deslocar 
PA da capa antirruído de motor

PP avança em silêncio
COMPOSTO

kelly: material fácil de 
processar, de menor custo  
e baixa densidade.
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Kelly cristina – As possibilidades são 
favoráveis, visto que os resultados obtidos 
no teste de ruído externo apresentaram-se 
similares ao produto de linha e dentro do 
limite especificado pela legislação.

 Pr – a crise acentuou a obsessão 
pela redução de custos nas montadoras. 
Pela sua estimativa, qual a diferença entre 
o custo do seu composto e o composto 
tradicional de Pa para a capa do motor?

Kelly cristina- A estimativa é de que 
o custo do encapsulamento com composto 
de pó de pneu seja 20% inferior.

PP com pó de pneu chega para mexer num vespeiro
PA brilha na matéria de capa 

“P
eso e preço podem fa-
vorecer o composto de 
polipropileno (PP) com 
borracha micronizada, 

mas poliamidas (PA) levam vantagem 
em termos de temperatura e resistência 
à tração para uso na capa de isolamento 
acústico do motor de carros”, avalia Wal-
dir Ferro, Doutor em Química e titular do 
time da subsidiária brasileira da italiana 
radici, força motriz global na polimeri-

zação e beneficiamento de PA. 
Ele ressalva que suas ponde-
rações são feitas com base es-
trita na entrevista (ver ao lado) 
concedida pela pesquisadora 
Kelly Cristina Lixandrão sobre 
sua formulação de PP com pó 
de refugo de pneu para a capa 
antirruído, aplicação que é 
ativo fixo mundial de PA com 
cargas minerais. No Brasil, 

por sinal o composto 
de PA da Radici as-
sina a capa do motor 
de autos como o Jeep 
Renegade e Fiat Toro. 

Ao apelo susten-
tável conferido pelo 
polímero reciclado e 
a sucata de pneu no 
composto de Kelly, 
Ferro contrapõe um 
desenvolvimento vi-
torioso da Radici: a 
combinação de PA 

com sílica obtida de um des-
carte de fonte renovável, a 
casca de arroz. Igualados os 
pratos na balança ambiental, 
o especialista da Radici passa 
ao terreiro da performance, com 
base no comparativo preliminar 
ilustrado no quadro ao lado. 

Pelo crivo da análise ter-
mogravimétrica, observa Ferro, 
a degradação térmica de PP 

puro se inicia, em regra, por volta de 
323ºC. Em seu experimento, ele segue, 
Kelly Cristina situa este processo a partir 
de 300ºC. “Isso nos leva a pensar que a 
degradação registrada é a do termoplás-
tico, pois a borracha começa a degradar 
a 200ºC”, deduz. “Esses indicadores 
tornam pertinente um estudo dos efeitos 
sobre o composto de uma exposição 
prolongada a determinada temperatura, 
caso do ensaio heating aging, habitual 
na checagem de propriedades mecânicas 
de autopeças submetidas por períodos 
maiores ao calor”. 

Ferro: incógnitas em torno 
da degradação térmica.

Fiat Toro: motor com capa de PA da Radici. 

compatibilizante favoreceu a produção do 
composto, contendo o pó de pneu como 
fase dispersa.

Pr – quais as características técni-
cas proporcionadas pelo pó de pneu ao 
composto de PP?

Kelly cristina – O pó de pneu, 20% 
em massa, proporcionou aumento signifi-
cativo na tenacidade da matriz polimérica, 
além de bons resultados de resistência na 
tração e deformação até a ruptura. O uso de 
métodos termoanálíticos, em função dos 
constituintes do material, mostrou que o 

composto possui boa estabilidade térmica 
e sua degradação começou ocorrer por 
volta de 300°C. Portanto, seu emprego 
na área do motor comprovou-se viável. 
Foi também possível verificar bons resul-
tados no teste de perda de transmissão, 
favorecendo a aplicação do composto no 
encapsulamento do motor.

Pr – como avalia as possibilidades 
concretas de seu composto de PP com pó 
de pneu ser especificado originalmente 
para o isolamento acústico do motor de 
um veículo?
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Pa 6 20% de cINzas de casca de arroz

A análise de curva por perda de massa 
por TGA a degradação térmica inicia-se 
a partir de 410ºC.

Resistência à tração (tensão máxima) 
76 MPA (praticamente não há perda 
quando comparado à PA 6 pura)

Densidade 1,24 kg/m3

Aumenta resistência ao risco

PP 20% borracha

Degradação térmica a partir de 300ºC.

No PP puro a tensão máxima é 30 
Mpa. Analisando a resposta na en-
trevista houve melhora na tenacidade 
com aumento da flexibilidade o que 
pode indicar queda na tensão máxima.

Densidade inferior

Sem informação

Capas de PA Zytel da DuPont: sucesso no motor turbo do Cadillac nos EUA. 

PP e Pa: queda de braço

Fonte: Waldir Ferro

O acréscimo de pó de borracha 
reciclada, condiciona Ferro, só beneficia 
as características mecânicas do com-
posto se houver interação química entre 
PP e o elastômero. “Aparentemente, um 
composto de PP com borracha natural 
micronizada carece dessa interação e, 
para ela ocorrer, aliada a ganhos nas 
propriedades mecânicas, uma saída é 
incorporar o agente compatibilizante 
utilizado na pesquisa”, assinala o quími-
co. Na formulação desenhada por Kelly 
Cristina, pondera, o pó de pneu atuaria 
como um enchimento dotado de um trunfo 
diante da alternativa das cargas minerais. 
“A densidade da borracha é inferior à 
do talco,por exemplo”, constata. Como 
o pó em questão é preto, nota Ferro, o 
acabamento da capa antirruído deverá 

ser homogêneo e sem marcas muito evi-
dentes de fluxo. À esta altura,ele diz, dois 
tópicos merecem atenção em particular: 
a resistência do composto ao risco e a 
performance da fluidez, “principalmente 
na injeção de peças com geometria de 
difícil preenchimento, caso dessa capa”.

O aumento da tenacidade do com-
posto com borracha, considera o execu-
tivo, pode implicar maior resistência ao 

impacto e, por tabela, redução da tensão 
máxima no ensaio de resistência à tração. 
“PP sem carga já acusa baixo valor (cerca 
de 30 MPa) dessa tensão máxima perante 
plásticos de engenharia e, na hipótese de 
diminuição maior dessa tensão, ficaria 
inviabilizado o atendimento a especifi-
cações nas quais a tração é um quesito 
importante”, julga o analista da Radici. PA 
nunca foi presa fácil. •
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sustentabilidade

A 
reciclagem de PET é um dos maio-
res bônus para a imagem do plás-
tico no meio ambiente e, no Brasil, 
esses dividendos sobressaem pela 

presença do poliéster entre as embalagens 
mais descartadas. Daí porque os volumes da 
reciclagem do material têm seu significado 
extrapolado de uma atividade industrial para 
a condição de prova de conscientização do 
país quanto ao desenvolvimento sustentável. 
Em virtude dessa proeminência crescente, a 
associação brasileira da Indústria de Pet 
(abipet) voltou a investir no pente fino a 
rigor da reciclagem nacional da resina, sus-
tado nos exercícios de 2013 e 2014. Nesta 
entrevista, Auri Marçon, diretor executivo 
da entidade repassa os indicadores atuali-
zados da décima edição do censo e, apesar 
dos pesares da conjuntura, capta sinais de 
evolução na postura do setor. 

Pr – Por quais motivos os censos de 
2013 e 2014 não foram feitos?

Marçon – Uma questão de custo. Por 
se tratar de um censo à base de entrevistas 

diretas com as empresas envol-
vidas, a pesquisa é demorada e 
onerosa. Por isso, decidimos 
fazê-la em intervalos mais dis-
tantes (a cada dois anos) e, nas 
entrevistas, buscamos informa-
ções de anos anteriores. 

Pr – quais os volumes 
reciclados de Pet em 2014 e 
2015? 

Marçon – Para 2014 e 
2015, os respectivos números foram 
314.000 e 274.000 toneladas, volumes que 
levaram a índices de reciclagem de 57% e 
51% respectivamente. Esses indicadores 
refletem o que acontece com o cenário 
macroeconômico. De todo o modo, é 
interessante notar como o desempenho 
da reciclagem de PET sempre se mantém 
acima do mercado em geral em épocas de 
crise. Foi assim também, por exemplo, no 
período 2008/2009 (crise financeira global). 
Retomando o fio, indústrias importantes e 
fortes consumidoras de PET reciclado tive-

ram retraimento impressionante 
de 2014 para 2015. Foi o caso 
da queda de 21% na automotiva, 
pois todas as montadoras utili-
zam PET reciclado em carpetes 
e revestimentos ou peças como 
capas de retrovisores e para-
choques. Ônibus, usuários de 
carrocerias inteiras com resinas 
insaturadas de poliéster e fibra de 
vidro, tiveram queda de 38%. Por 

seu turno, em caminhões, que empregam 
o recuperado em diversas partes, o recuo 
chegou a mais de 40%. O mercado têxtil 
brasileiro, maior consumidor mundial de 
PET reciclado, também caiu. Na indústria 
química, dependente do material para 
resinas insaturadas e alquídicas, a queda 
superou a marca de 25%. Em suma, mesmo 
em tempos de crise, PET reciclado resiste 
de forma aceitável em seus segmentos. Por 
que? Por causa da estratégia de sua indústria 
de criar diferentes aplicações para o material, 
gerando oportunidades de negócio. 

Pr – No censo anterior, 82% dos 
recicladores ouvidos em 2012 cogitavam 
investir nos 12 meses seguintes. e no ano 
passado? 

Marçon – Em 2015, apenas 33% dos 
entrevistados disseram planejar investimen-
tos. Nos últimos anos, ocorreram algumas 
consolidações e aportes em processos, 
elevando assim a qualidade do reciclado e 
atingindo aplicações mais rentáveis, como 
PET bottle to bottle (BTB) e termoformagem. 
Vale notar que mais de 90% das empresas 
do mercado de PET reciclado têm mais de 
cinco anos de existência. Mas mesmo com 

Abipet retoma a feitura do censo de reciclagem do poliéster

De volta ao radar
PET

Coleta seletiva: PnRS ameaça empresas indiferentes a regulamentação. 

Marçon: fluxo contínuo de 
novas oportunidades.
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a manutenção da capacidade industrial 
da reciclagem de PET, ainda temos bom 
percentual de entrevistados com intenção 
de investir. 

 Pr – o censo anterior também apon-
tou extrema dificuldade de se obter Pet pós 
consumo para reciclar em 2012. e em 2015?

Marçon – Apesar de a crise a ter dimi-
nuído a demanda de forma generalizada, a 
dificuldade não mudou muito e o principal 
motivo ainda é o mesmo: a falta de coleta 
seletiva estruturada.

Embora a lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) determine que 
essa deveria ser implementada pelos muni-
cípios, na prática isso não aconteceu. Desse 
modo, as coletas de todos os materiais 
recicláveis ainda não evoluiram, embora eles 
estejam um pouco mais disponíveis. Mas 
o processo de aquisição de matéria-prima 
reciclada ainda é custoso e trabalhoso.

Pr – qual a participação estimada de 
Pet btb no volume do poliéster reciclado 
em 2015? essa reciclagem de capital inten-
sivo está estagnada ou avança?

Marçon – A produção de novas em-
balagens de BTB avançou e hoje consome 
mais de 25% do PET reciclado - tanto 
quanto o grau têxtil. Não temos em detalhes 
o total de BTB, mas sabemos que desde a 
última pesquisa este é o nicho sobre o qual 
estão as maiores expectativas dos entrevis-
tados: 60% acreditam que BTB terá o maior 
crescimento em 2017.

Pr – quais os principais questiona-
mentos da cadeia do Pet a respeito das 
exigências da PNrs? e quais os esclareci-
mentos necessários ? 

Marçon – Duas questões predomi-
nam: como atender à lei e quais as conse-
quências de não fazê-lo. A primeira resposta 
é simples: a lei só pode ser respeitada com 
o cumprimento do Acordo Setorial assina-
do em novembro passado. Ele determina 
atribuições a cada elo do setor empresarial 
relacionados a embalagens, investimento, 
destinação, apoio a implantação de coope-
rativas etc. Mas tudo isso tem que ser feito 
de forma harmonizada e concatenada, bus-
cando evidentemente eficiência na logística 
reversa. Independentemente da ineficiência 
do poder público municipal em implantar 
a coleta seletiva, o Acordo Setorial tem 
sido cumprido por todas as associações 

e entidades signatárias da Coalizão Emba-
lagem. O setor do PET está representado 
pela Abipet. Quanto à segunda indagação 
do setor: por ser uma lei muito nova, ainda 
não existe jurisprudência sobre o tema, mas 
segundo experientes advogados e o próprio 
Ministério do Meio Ambiente, o não cum-
primento dessa lei implica crime ambiental 
passível de punições. Alguns Estados e 
cidades, através dos respectivos Ministé-
rios Públicos, estão intimando empresas e 
entidades a fornecerem informações, quer 
seja através da Coalizão ou diretamente às 
associações. É bem provável que possam 
intimar empresas que não se vincularam 
às entidades de classe, para colaborar com 
a PNRS. Recomendamos às empresas de 
nosso setor que ainda não deram um passo 
nessa direção que o façam o mais rápido 
possível. •

Maurício Jaroski, analista da consultoria Maxiquim, é 
um dos mentores do mais completo monitoramento mensal 
dos preços internos de plásticos reciclados. Para desenhar 
a trajetória dessas cifras em reais de PET recuperado versus 
virgem em 2015, ele tomou como base para o comparativo os 
preços domésticos de pellet do poliéster reciclado na região 
sudeste,”pois são o formato de comercialização do reciclado 
que mais se assemelha à resina de primeiro uso”,justifica. 
Assim, aponta, a resina de PET reciclado ficou mais compe-
titiva em 2015 em relação a PET virgem. Enquanto o reajuste 

de preço ao longo do ano da resina virgem ficou próximo a 25% – em grande parte 
efeito da desvalorização do real frente ao dólar – o da resina reciclada foi de pouco 
mais de 5%,confronta Jaroski. “A relação de preços (reciclado/virgem) que era de 
85% em janeiro de 2015, em dezembro fechou o exercício no saudável patamar de 
74%. Esta relação abaixo de 75% incentiva o uso de PET reciclado na transformação”.

Pet: Preços INceNtIvaraM recIclageM eM 2015

Jaroski: reajuste menor 
no preço de PET reciclado.

Pellet PET-R 
Jan/15

r$ 3,85/kg

Resina PET 
(grau garrafa) 

Jan/15

r$ 4,40/kg

Pellet PET-R 
Dez/15

r$ 4,05/kg

Resina PET 
(grau garrafa) 

Dez/15

r$ 5,48/kg

Variação 
Jan/Dez

Pellet PET-R

+5,2%

Variação 
Jan/Dez

Resina PET 
(grau garrafa)

+24,5%

PET reciclado: gol de marketing 
na camisa da seleção. 
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brasil
PODER PúBLICO

“É 
um baque enorme na área 
social, que vinha sendo desi-
dratada silenciosamente pelo 
governo Dilma”, declarou ao 

jornal o globo o ministro do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra. Ele se refere ao 
impacto da falta de verbas para políticas so-
ciais pagas com recursos discricionários, ou 
seja, que podem ser sustados pelo governo. 
Entre as iniciativas em xeque, Terra citou a 
implantação de cisternas, no bojo do Pro-
grama de Aceleração de Crescimento (PAC), 
que acusa débitos de RS$ 322 milhões.   

Um mar de obras inacabadas de parce-
rias público privadas, ou então, a alternância 
de fases em que o setor de PVC 
fatura os tubos e entra pelo cano 
ao sabor da liberação de crédito 
imobiliário pelo governo, ensi-
nam que o corte nas cisternas 
deveria ser visto como regra, 
coisa da vida.  

O voo de galinha das cister-
nas rotomoldadas durou quatro 
anos. “O programa começou em 
2012, quando também contou 
com o maior número de participantes”, 
rememora Fabiano Zanatta, líder do seg-
mento de rotomoldagem da braskem. O 
pico da demanda de cisternas  aconteceu em 
2014, ano pré-eleitoral. A Braskem, nota o 
executivo, protagonizou a introdução desses 
reservatórios. “Após se inteirar das experi-
ências com cisternas em regiões carentes de 
água, caso de áreas da Austrália, a empresa 
decidiu desenvolver com parceiros e apre-
sentar ao governo a cisterna rotomoldada 
para disputar com a versão de concreto”. 
Na garupa de vantagens como baixa neces-
sidade de manutenção, alta estanqueidade 

e vida útil acima de 20 
anos, narra Zanatta, a 
cisterna de polietileno 
teve luz verde de Brasí-
lia até este ano em que 
a fonte secou. 

Os dois líderes 
nessas cisternas para 
o governo lêem o epi-
sódio com luz baixa. 
“A Fortlev já encer-
rou o cronograma de 
entregas ao programa Água para Todos”, 
diz o diretor Rodrigo Torres. “O impacto 
do corte  do fornecimento é irrelevante, 

pois nosso foco é o varejo dos 
materiais de construção”. Na 
mesma toada, Fábio Gonçalves, 
diretor da subsidiária brasileira 
da mexicana rotoplas, salienta: 
"a empresa  honrou seus contra-
tos e cumpriu a missão de levar 
mais e melhor água às pessoas”. 
A seu ver, o ocaso das cisternas 
não é exceção entre programas 
sociais alvejados pela dívida 

pública.  Ao longo da erosão das entregas, 
a Rotoplas fechou  em Alagoas uma de 
suas plantas de cisternas Acqualimp. “Foi 
um rearranjo  natural para melhor distribuir 
recursos e equipamentos em fábricas em 
locais de maior demanda”, ele diz. 

   José Ricardo Roriz Coelho, presiden-
te da associação brasíleira da Indústria do 
Plásticos (abiplast), põe o dedo nessa ferida 
crônica. “Infelizmente, o governo não apre-
sentou nas últimas décadas planejamentos 
estratégicos de longo prazo, com metas 
estáveis e capazes de dar previsibilidade 
às ações”, avalia. “Por exemplo, os três 

Palavra de governo

planos de política industrial entre 2004 e 
2014 marcaram pela falta de  coordenação 
de ações, efetivação e cumprimento de 
metas”. Em momentos  de crise política, 
ele acentua, esse descompasso aumenta 
o enfraquecimento das relações entre os 
agentes envolvidos nos programas oficiais, 
paralisando-os. A experiência das cisternas 
de PE leva o dirigente a ponderar que, muitas 
vezes, fornecer ao governo brasileiro implica 
risco de recebimentos para o transformador. 
“Essas possibilidades devem ser sopesadas 
na hora de abrir ou de fechar uma planta”, 
ele assinala.

A falta de políticas de longo prazo, re-
pisa Roriz, envolve muita incerteza e insegu-
rança para projetos como os das cisternas, 
ameaçados por atrasos, cancelamentos ou 
ausência do devido fluxo de pagamentos. “É 
a visão do curto versus a do longo prazo e é 
decisão estratégica da companhia assumir 
ou não o risco”, delimita. Por tabela, ele sus-
tenta que o planejamento de políticas públi-
cas  deve focar o cumprimento dos contratos 
e munir os investidores de confiança. “Para 
isso, precisamos de instituições fortes, o 
que esperamos conquistar ao final dessa 
instabilidade atual”. •  

“O homem é o único animal que nada 
aprende com a experiência”, John Gray.

Cisternas: fornecimento encalacrado na dívida pública.

Roriz: faltam políticas de 
longo prazo.






