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Resumo Este artigo tem como objetivo o estudo do mer- 
cado de embalagens metálicas para bebidas, incluindo a 
análise das tendências futuras, bem como do comporta- 
mento das principais matérias-primas para a produção 
dessas embalagens, tais como o PET, o vidro, a chapa 
de alumínio e a folha-de-flandres. 

Apresenta, inicialmente, um panorama interna- 
cional do mercado de latas de alumínio e de aço para 
cervejas e refrigerantes, com aberturas no que concerne 
a países, regiões e principais fabricantes mundiais. En- 
fatiza, ainda, a grande competição entre as latas de 
alumínio e de aço e discorre sobre os principais fatores 
competitivos, como a obtenção da matéria-prima, a tec- 
nologia, a reciclagem e o custo. 

A situação nacional merece uma análise es- 
pecífica, tanto no que tange ao mercado de cervejas e 
refrigerantes quanto ao de latas, incluindo a apresenta- 
ção dos fabricantes nacionais e das perspectivas para o 
atendimento do consumo brasileiro projetado. 

Cabe ressaltar que este trabalho leva em consi- 
deração as mais recentes informações disponíveis no 
âmbito internacional e nacional. tendo sido ~ossível uma 
melhor formatação e detalhaiento, no 
mercado nacional. 
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O mercado mundial de bebidas absorve cerca de 218 
bilhões de latas por ano, sendo aproximadamente 170 bilhões refe- 
rentes a latas de aluminio, representando 78% do consumo, e cerca 
de 48 bilhóes de latas de aço, correspondentes a 22% do total. O 
consumo de latas para bebidas segundo região, com as respectivas 
participaçóes por metal. é apresentado na Tabela 1. 

Aproximadamente 50% do consumo mundial de latas ainda 
estão concentrados na América do Norte, que utiliza 100% de latas 
de aluminio, participação que vem crescendo nos últimos quatro 
anos, sendo que a embalagem metálica é mais utilizada em termos 
internacionais. 

Os principais mercados mundiais consumidores de latas 
para bebidas. além da América do Norte, são a Europa e o Japão, 
que em conjunto respondem por 81% do total. Já a América do Sul 
e a ~ s i a  (sem o Japão), mercados com grande potencial de cresci- 
mento, representam atualmente cerca de 13% do total de latas de 
alumínio e de aço consumidas no mundo. 

O consumo de latas de aço para bebidas está concentrado 
em 17 paises. sendo que os nove consumidores mais represen- 
tativossão Reino Unido. Alemanha, Espanha, ~enelux. África do Sul, 
Japão. Coréia do Sul, Taiwan e China, que consomem mais de 85% 
do total mundial de latas de aço. 

Vale lembrar que os maiores fabricantes mundiais de latas 
para bebidas (Crown Cork, Pechiney, Ball. Reynolds e Metal Contai- 
ner) produzem latas de alumínio. Trata-se de indústria com alto grau 
de concentração, onde estes cinco produtores são responsáveis por 
cerca de 67% da capacidade instalada mundial de produção de latas. 
Considerando-se apenas as latas de aluminio. eles dominam 86% 
do mercado. 

Tabela 1 
Consumo Mundial de Latas para Bebidas - 1996 
(Em Bilhões de Laias) 

REGIAO LATAS DE LATAS DE TOTAL ALUMINIO AÇO (%I 
ALUMiNIO AÇO ("'4 

América do Norte 108,4 O 108,4 100.0 - 
Europa 17.0 14,5 31.5 54.0 46,O 

America do Sul 8.9 0.5 9,4 94,s 5,1 

África. Oriente Medio 4,2 32 7,4 56.8 43.2 

Ásia 25,9 30.3 56.2 46,l 53,9 

Oceania 5.1 O 5.1 100,O - 
Mundo 169.5 48,5 218.0 773 22,2 

Fontes: BNDES e Metal Pachaging Manufacturers Association (MPMA). 

Latas para Cervejas e Refrigerantes: O Desafo Alumínio x A p  



A capacidade instalada de latas para bebidas, distribuida 
pelos maiores fabricantes, é vista na Tabela 2. 

O mercado mundial de embalagens para bebidas vem se 
modificando ao longo dos últimos seis anos em relação aos tipos 
tradicionalmente utilizados. Em termos mundiais, a embalagem de 
vidro tinha, no passado. a maior participação. tanto na embalagem 
de cewejas como de refrigerantes, mas com o passar dos anos as 
indústrias de aço, aluminio e petroquímica passaram a desenvolver 
uma estratégia agressiva neste segmento e a colher êxitos, passan- 
do a absorver parcela significativa do mercado. 

Dentre estas novas embalagens, destaca-se o PET no 
segmento de refrigerantes, com participaçáo de 48,670 nos Estados 
Unidos, 49% na Europa e 63% no Brasil. As latas também vêm 
evoluindo no setor de refrigerantes, tendo atingido 50%, 16% e 8,1% 
nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, respectivamente. 

No segmento de cewejas, o grande desafio é a competição 
entre a embalagem de vidro e as latas de aço e aluminio. Nos 
Estados Unidos. as latas predominam com 61,4%, contra 38,6% das 
embalagens de vidro. Na Europa. as de vidro representam 78% 
enquanto as latas detêm 22% do mercado. No Brasil, a participação 
das de vidro também é maior, com 83,8%. contra 16.2% das latas. 

Tabela 2 

Capacidade Instalada dos Principais Fabricantes de Latas 
para Bebidas - 1996 
(Em Bilhóes de Latas) 

EMPRESNGRUPO UNIDADES % 

Crown Cork & Seal 47,9 19,5 
Pechiney (ANC) 46,O 18,7 
Ball Corporation 25.6 10.4 
Reynolds Metals 24.8 10.1 
Metal Container Corporation 20,0 8 , l  

Toyo Seikan 14,5 5,9 
Continental Can Europe 11,l 4.5 
Daiwa Seikan 8,8 3,6 
PLM 6.4 2,6 
Mitsubishi 5.2 2,1 
Outros (39) 35.5 14.6 
Total 245.8 100,O 

Fonte: Empresas do setor. 
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Competitivi- A competição entre as latas de aço e de alumínio é 
dade entre determinada por três fatores principais, quais sejam: a relação tec- 

Latas de Aco nologia/custo. a comercialização e a reciclagem. 

e de A I U ~ ~ ~ O  Os produtores de chapa estanhada (folha-de-flandres), 
matéria-prima para a fabricação de latas de aço, principalmente os 
europeus - British Steel, Hoogovens, Sollac e Rasselstein -, vêm 
efetuando inversões tanto no desenvolvimento da própria embala- 
gem de aço quanto na melhoria da qualidade das chapas, visando 
aumentar a competitividade da lata de aço no fator tecnologia/custo. 

O peso das latas de aço se reduziu em 20% nos últimos 10 
anos, chegandoa 26 g paraas latas de 330 ml, com as conseqüentes 
reduções nos custos diretos e indiretos. Os produtores estão traba- 
lhando com o objetivo de obter uma lata de aço de 20 g após o ano 
2000. Além disso, os clientes europeus vêem a lata de aço como um 
produto de alta tecnologia que exige requisitos tais como máxima 
limpeza. Desta forma. os produtores de latas de aço ganharam a 
confiança de seus clientes. náo apenas devido a sua eficiência 
técnica, mas também em face da garantia de fomecimento futuro em 
condições competitivas. 

Por estas razões, não se pode atribuir o crescimento do 
mercado de embalagens de aço apenas aos elevados preços do 
alumínio. Nos Últimos dois anos, porexemplo, através de acordos de 
suprimento e preço, a longo prazo, e influenciados pela exploraçáo 
de seu potencial técnico, os produtores de chapas de aço consegui- 
ram persuadir seus clientes produtores de latas na Inglaterra e Itália 
- assim como em Israel - a converter um total de seis linhas de 
aluminio para aço. equivalentes a três bilhões de latas ou 100 mil 
tianodeaço estanhado, que substituíram o equivalente a 50 mil tlano 
de chapas de aluminio. 

A promoção direta junto ao cliente tem sido complementa- 
da com uma variedade de programas dirigidos a usuários finais, 
enfocando. principalmente, a reciclagem das latas de aço. Isso inclui 
campanhas de publicidade em revistas e visitas guiadas a compa- 
nhias. 

A reciclagem é também um impottante fator que influencia 
a competição entre o alumínio e o aço. A indústria européia de latas 
de aço conseguiu avançar na percentagem de reciclagem de latas 
em mais de 40% nos Últimoscinco anos. alcançando os niveis atuais 
de até 90% em alguns estados da Alemanha. 

As inversões globais em tecnologia, comercialização e 
reciclagem na indústria de embalagens metálicas para bebidas al- 
canpram US$480 milhões nos últimos 10 anos. 
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A competição com o PET também deverá se intensificar. 
Alguns clientes, principalmente nos Estados Unidos, visando a diver- 
sificação contra o monopólio de latas de alumínio e a busca de 
caminhos para diferenciar os nomes de suas marcas, têm sido 
incitados a introduzir o PET e o PEN como alternativa. Deste modo, 
os avanços do PET, no segmento de refrigerantes, e do PEN, no de 
cervejas, podem se constituir em novo desafio para os produtores de 
latas. 

O consumo de alumínio para a produçáo de latas para Alumínio e AÇO 
bebidas atinge cerca de 2,6 milhões de t. ou o equivalente a 13% do Estanhado para 
consumo mundial do metal. da ordem de 20 milhões de t. Por outro Produção de 
lado, o consumo de aço para a produção de latas para bebidas atinge Latas de Bebidas 
cerca de 1,6 milhão de t, representando 17% da demanda mundial 
de aço estanhado. da ordem de 9,4 milhões de t, e apenas cerca de 
0.2% da demanda mundial de produtos sidenirgicos. 

A produção e o consumo de aluminio e aço estanhado para 
diversas utilizações são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 

Produção e Consumo de Alumínio e Aço Estanhado - 1996 
(Em Milhões de 1) 

Produção Mundial de Alumínio 19.5 

Consumo Mundial de Aluminio 20,O 
Consumo Mundial de Alumínio para Embalagens 4.0 

Consumo Mundial de Alumínio para Latas para Bebidas 2.6 
Produção Mundial de Aço Estanhado 15.0 
Consumo Mundial de Aço Estanhado 13,6 

Consumo Mundial de Aço Estanhado para Latas 9,4 
Consumo Mundial de Aço Estanhado para Latas para Bebidas 1,6 

Fonte: BNDES. 

As latas para bebidas carbonatadas, cervejas e refngeran- 
tes. produzidas atualmente em aluminio ou aço estanhado, sáo em Tecnológicos 
sua grande maioria latas de duas peças. 

No Japão e em alguns países europeus ainda são produ- 
zidas latas de três peças em aço, que apresentam costura (solda) 
lateral. A tecnologia de produção de tais latase considerada ultrapas- 
sada e de custo mais elevado, visto requerer maior numero de 
operações, além de as latas apresentarem aspecto visual inferior, 
razão pela qual todas as novas unidades implantadas têm sido para 
latas de duas peças. 
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Nas latas de aço ou de alumínio as tampas são sempre de 
alumínio devido ao sistema de abertura com semicorte, que se presta 
apenas para este metal. face ao risco de oxidação do aço. 

Tanto no caso das unidades produtoras de latas de alumí- 
nio quanto de aço, a escala mlnima econômica atual é da ordem de 
750 milhóes de lataslano, sendo porém sensivelmente mais econô- 
micas plantas com duas linhas atingindo 1,5 bilháo de lataslano. 
Normalmente as plantas são bimetálicas, sendo reversíveis de alu- 
mínio para aço ou vice-versa, com pequenos investimentos e troca 
de ferramental. 

O processo de produção de latas vem apresentando cons- 
tante evoluçáo, principalmente no que se refere a espessura da 
chapa utilizada, o que se traduz em menor peso das latas e, conse- 
qüentemente, em maior economia, visto que a matéria-prima, aço ou 
alumínio, é o item de maior peso no custo de produçáo. 

A Tabela 4 apresenta a espessura das chapas e o peso 
das latas de alumínio e de aço de 330 ml e a perspectiva para os 
~roximos anos. 

A espessura mínima da parede lateral das latas, devido ao 
processo de estiramento por que passa o material, reduz-se a cerca 
de 0,03 mm no caso das de alumínio e a 0.015 mm nas de aço. 
Embora a espessura lateral da de aço seja a metade da de alumínio, 
a primeira apresenta uma resistência mecánica mais de duas vezes 
superior a da de alumínio. quando vazia. 

A fragilidade das latas vazias é substancialmente me- 
lhorada após o envasamento das bebidas carbonatadas devido a 
pressão interna exercida pela expansão do gás carbônico. Vale 
lembrar que, além da redução do peso, a camada de estanho da 
chapa de aço sofreu uma reduçáo de 9 glm2 nos últimos 20 anos. 

Tabela 4 

Peso das Latas de Duas Peças para Bebidas 

ALUM~NIO ESPESSURA DA PESO DA LATA QUANTIDADE DE 
CHAPA LATASI1.OOO kQ 

Em 1995 0.28 mm 16,66 g 60.000 
Em 1998 0,26 mm 14,30 g 69.000 
Até 2000 0.24 mm 11,OOg 76.300 

Aço ESPESSURA DA PESO DA LATA QUANTIDADE DE 
CHAPA LATAS1l.OOO kg 

Em 1996 0.26 mm 30128 g 33.000 
AtB 2000 0.25 mm 25 g 40.000 
Ap6s 20008 0,20 mm 20 g 50.000 
aAte 2005 o peso da lata de aço poderá atingir menos de 2 0  g. 
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Na Europa existem atualmente oito principais produtores 
de latas de aço de duas peças para bebidas, dos quais quatro, Crown 
Cork CMB, Continental Can, Nacanco e PLM, juntos operam 32 das 
37 plantas industriais existentes. De um total de 81 linhas de produ- 
ção (42 operando com aço e 39 com aluminio), somente seis são de 
companhias pequenas. tamanha e a concentração da capacidade. 

Tendo em vista a alta competição na indústria de latas para 
bebidas, fatores como grande escala e localização das plantas perto 
dos envasadores de refrigerantes e cervejas são de extrema impor- 
tância. 

Conforme mencionado, há uma grande rivalidade comer- 
cial entre os materiais competidores e, embora estratégias de mar- 
keting possam influenciar no preço final das latas, as pressões dos 
custos de produção do metal primário não podem ser ignoradas. 
Quando as condições de preços favorecem um metal, há um aumen- 
to no seu uso, mas a tendência na ultima d6cada foi de crescimento 
do aluminio no mercado. Entretanto, nos Últimos anos essa ten- 
d6ncia desacelerou-se para uma posição de estabilidade. Em 
1995196, houve uma mudança nas fatias de mercado do aço e do 
alumínio, devido a conversão de algumas linhas no Reino Unido e 
na Itália, influenciando o market share do aço na Europa, que 
atualmente corresponde a 54% do mercado de latas para bebidas, 
enquanto o alumínio caiu para 46%. 

Na Tabela 5 apresentam-se os últimos projetos para uni- 
dades de produção de latas de aço para bebidas, em nível mundial, 
incluindo conversões. 

Deste modo, em termos internacionais, estima-se, para os 
próximos anos, umcrescimentode 2%a 3% na participaçãodas latas 
de aço no mercado de embalagens metálicas para bebidas. 

cabeia 5 
Ultimas Instalações para Produção de Latas de Bebidas em 
Aço - 1995198 
(Em Milhões de Latas) 

ANO PAIS EMPRESA LINHAS TN' CAPACIDADE 

1995 Itália CMB 1 T 600 
1995 Grã-Bretanha CMB 1 T 600 
1996 Grã-Bretanha CCE 3 T 1.600 
1997 Arábia Saudita Southern Com. Co 1 N 400 
1997 Egito Enocuco 1 N 400 
1997 Brasil Metalic 1 N 700 
1998 China Shangai Bao-Yi Can Ca. 1 N 800 

Fonte: Metal Bullelin. 
aT = Iranslormação de aluminio para aço; N = nova linha de produção. 

BNOES Setorial, Rio de Janeiro, n. 7, p. 3-28, mar. 1998 



Reciclagem As latas de aço são 100% recicláveis pelas siderúrgicas, 
que as reutilizam como matéria-prima na fabricação do aço, o mesmo 
ocorrendo com as latas de alumínio. que são refundidas para pos- 
terior produção de chapas. 

O objetivo dos programas de reciclagem é a preservação 
ambienta1 e da imagem do produto junto ao mercado, dentro do 
conceito atual de produtos ecologicamente corretos. Numa segunda 
etapa, existe o objetivo econômico, que toma os programas auto- 
sustentáveis ou até lucrativos, através da coleta e comercialização 
de latas vazias. O ganho econômico é válido para as latas de 
alumínio, mas dificilmente será atingido no caso de latas de aço. 

0 s  programas de coleta de latas de aço devem ser realizados 
em conjunto com as de alumínio, havendo posterior seleção através de 
separadores magnéticos apropriados para este tipo de operação 

A Tabela 6 apresenta a evolução do percentual de recicla- 
gem de latas de aço e aluminio na Europa, com projeção até 2005. 
Observa-se que os índices de reciclagem de latas de aço são maiores 
do que os de alumínio, tendo atingido 45% e 40%, respectivamente, 
em 1996, embora seja prevista a reversão das posições favorecendo 
a reciclagem de latas de aluminio. 

A evolução da reciclagem de latas de aço e alumínio para 
bebidas. em regiões selecionadas, e observada no gráfico a seguir. 

O índice de reciclagem de latas no Brasil atingiu cerca de 
61% em 1996. valor comparável ao dos países que mais reciclam 
latas no mundo. como os Estados Unidos (63%) e o Japão (67%). e 
superior ao índice da União Européia, com cerca de 42% na média. 

Tabsla 6 
Evoluçio da Reciclagem de Latas na Europa - 1987/2005 
(Reciclagem em %) 

1988 20 13 
1989 23 16 
1990 25 18 
1991 25 21 
1992 26 25 
1993 29 28 
1994 34 30 
1995 41 35 
1996 45 40 
200Sa 60a 6Sa 

Fonte: IVSeminano Iniemacional de Reciclagem do Aluminio (ser. 1997). 
aPrevisáo. 

Latas para Ceivejas e Refrigerantes: O Desafio Aluminio x A p  



A reciclagem do alumínio permite grande economia de 
matéria-prima e de energia elétrica. Cada quilo de alumínio reciclado 
representa uma economia de cinco quilos de bauxita (minério de 
alumínio), gastando-se apenas 5% da energia elétrica necessária 
para a produçáo do alumínio primário. 

As embalagens de aluminio apresentam uma vantagem 
comparativa na reciclagem em relação as de outros materiais, face 
ao preço mais elevado da sucata de alumínio. Este fato pode ser 
comprovado com base em recente levantamento realizado no Cana- 
dá, comparando-se o preço da sucata de aluminio e de outros 
materiais para embalagens de bebidas (Tabela 7). 

Outra vantagem do aluminio refere-se ao fato de poder ser 
reciclado indefinidamente para o mesmo uso inicial, o que não 
acontece com os outros materiais, dos quais se obtém um reciclado 
mais impuro, utilizado em produtos de qualidade inferior. 

No caso das latas de aluminio. estima-se que a reciclagem 
reduza em tomo de 10% o custo da matéria-prima (chapa de alumi- 

Reciclagem por PaislRegiHo - 1991196 

80 

60 

10 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Fonte: IVSeminddn Inlemadwal de Reciclagem dofluminb (sol. 1997). 

T.LwIi 7 

Preço de Sucata de Embalagens 

TIW DE SUCATA PREÇO ( U M ]  

Lata de Alumínio 586,OO a 1.187,00 

Garrafa PET 144.M) a 205,OO 

Lata de Aw 29,M) a 61,OO 

Garrafa de Vidro 11,OO a 43,00 

PapBis 86,M) a 216.00 

Fonte: Aluminum Assdalion. 
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nio), o que representa uma economia de US5 3lmil latas. No Brasil, 
a Latasa mantêm um centro de reciclagem específico para latas de 
alumínio. 

Por outro lado, no caso das latas de aço, o custo de 
recolhimento é superior ao valor da sucata, gerando despesa para o 
fabricante, razão por que elas devem ser recolhidas apenas por 
sucateiros, pois seu pequeno valor não justifica investimentos em 
reciclagem. 

Vale lembrar que o dano causado ao meio ambiente pelas 
latas de alumínio não recicladas e maior que o ocasionado pelas de 
aço, pois enquanto estas se degradam em cerca de 10 anos. aquelas 
demoram mais de 100. 

Custos e Preços A produção de latas por estampo e estiramento e um 
processo contínuo, de alta velocidade e totalmente automatizado. A 
escala de produção, portanto, é fundamental para a viabilidade 
econômica da produção. devido, principalmente, ao grande inves- 
timento em máquinas e equipamentos de alta periormance. 

Comparando-se os custos de investimentos de unidades 
de produção de latas de aço e de alumínio, pode-se afirmar que os 
valores são semelhantes. da ordem de US$ 65 milhões para uma 
unidade de 750 milhões de lataslano de aço e US$60 milhões no 
caso de latas de alumínio. Para dobrar esta capacidade os inves- 
timentos necessários representam 70% destes valores iniciais. 

A conversão de uma unidade de 750 milhões de lataslano 
de aço para alumínio requer um investimento mínimo da ordem de 
US$ 1 milháo, basicamente em ferramental. No caso da reversão de 
alumínio para aço, além de novo ferramental, há necessidade de 
adicionar linha de revestimento, estimada em US$5 milhões. 

A matéria-prima tem um peso relevante no custo de produ- 
ção, fazendo com que os fabricantes desenvolvam constantemente 
a reduçáo do peso das latas, tanto de alumínio quanto de aço, o que 
é obtido com a redução da espessura das chapas. 

A Tabela 8 apresenta uma estimativa de custos, em nível 
mundial, de unidades padrões de 1.5 bilhão de lataslano, utilizando 
tecnologia de última geração, operando a plena capacidade e pro- 
duzindo latas de 350 ml (12 02.). Estes custos baseiam-se no preço 
do alumínio primário LME de US$ 1.500/t, representando um custo 
da chapa de alumínio de 0,28 mm de espessura em tomo de 
US$2.200/t. O preço internacional da chapa de aço de 0.26 mm de 
espessura e da ordem de US$650/t. 

Latas para Cervejas e Refrigerantes: O Desafio Aluminio x Aço 



A grande vantagem das latas de aço refere-se ao menor 
custo de matéria-prima, pois a chapa de aço custa em média apenas 
40% do preço da de aluminio. 

Esta estimativa de custos considera a recuperação de 
sucata no processo produtivo, mas não leva em conta a reciclagem 
das latas usadas. O recolhimento e a reciclagem apresentam, segun- 
do os fabricantes de embalagens de alumínio, uma receita adicional 
pelo elevado valor da sucata de aluminio. enquanto os fabricantes 
de latas de aço deverão arcar com um custo adicional de coleta de 
latas, necessário a manutenção da imagem do produto. 

Por outro lado, conforme se pode obse~ar  naTabela 8, as 
latas de alumínio requerem um menor custo de revestimento, pois 
necessitam de apenas uma camada de verniz de proteção intema, 
enquanto as de aço necessitam de duas camadas de proteção, 
intema e externa. para não sofrerem ação corrosiva causada pelo ar, 
umidade, calor etc. Isto se deve ao fato de o alumínio, em contato 
com o oxigênio. formar naturalmente uma camada de proteção contra 
a corrosão. 

AIBm dcs;os iatores comparativos, cabe ressaltar a vanta- 
gem do alumínio em termos da produtividade das unidades que. na 
pratica, podem operar a cerca de 90% da capacidade, enquanto as 
de aço atingem, em média, 80%. 

Tabela 8 
Estimativa de Custos de Produção de Latas de Aço e 
Alumínio 
(Em USIàNiI Latas) 

DISCRIMINAÇAO AÇO ALUM~NIO 

Metal 24,79 32.03 
Revestimento 3,98 2,65 
Utilidades 2,87 2,81 
Suprimentos 2.50 2,50 
Mão-de-obra 1.85 1,83 
Total dos Custos Variáveis 35,99 41,82 
Demais Custos 0.68 0,68 
Depreciaçio 2.07 2,13 
Diversos Custos Fixos 0.83 0,85 
Total dos Custos Fixos 3.58 3.66 
Custos Variáveis + Custos Fixos 39,57 45,48 
Custos com perdas 1.54 1.40 
Recuperação de Sucata (0,74) (2,56) 

Custo Total 40,37 44,32 

Fonte: MBM - Metal Bulletin Monihiy - D d 6 .  
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No caso do Brasil. todos esses custos são sensivelmente 
maiores, começando pelas matérias-primas, que se elevam em cerca 
de 30% devido aos custos de intemação, transporte e impostos. 
Também são superiores os custos de mão-de-obra e depreciação, 
por se tratarem de unidades novas. Deste modo, estima-se que os 
custos de produção no Brasil atinjam cerca de US$65/mil latas, com 
pequenas variaçóes entre os fabricantes. 

Outro fator importante, em termos de custo para os usuá- 
rios das latas, é o custo de frete das latas vazias, que requerem 
transporte especializado devido a fragilidade e a possibilidade de 
contaminação. A titulo informativo, o custo de frete entre São Paulo 
e o Nordeste do Brasil é da ordem de US$20/mil latas. Assim, é de 
grande importância a localização das fábricas de embalagens para 
atender as unidades envasadoras de refrigerantes e cervejas. 

No que se refere aos preços das latas de aço, em compa- 
ração as de alumínio, verifica-se que apresentam tendência regional 
com ligeira vantagem para o aço, principalmente nos paises que 
possuem indústria sidenirgica forte. Levantamentos realizados por 
empresas do setor apresentaram diferentes bases de preços para 
latas de bebidas carbonatadas, conforme se observa na Tabela 9. 

0 s  preços praticados no Brasil em novembro de 1997 são 
da ordem de R$ 95Imil latas, correspondendo a US$ 85Imil latas, 
para as de alumínio. As de aço da Metalic deverão ser comercializa- 
das nas mesmas bases de preço. ficando a vantagem por conta de 
fatores logisticos, principalmente em relação a região Nordeste. 

Na Europa, a variação de preços entre os diversos países 
e grande, devido as condiçóes peculiares de cada região. Na Alema- 
nha, grande produtora de aços revestidos, as latas de aço atingem 
preços similares aos das latas de aluminio dos Estados Unidos, da 
ordem de US$70/mil latas. 

Tabslw S 

Preços de Latas com Tampas - 1996 

Brasil 108 
Argentina 109 
Chile 100 
Estados Unidos 70 

União Européia 100 
ColBmbia 115 
Japão 1 50 

Fonle: Emoresas do setor. 
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0 mercado brasileiro de bebidas - cervejas e refrigeran- Sif U ~ Ç ~ O  
tes - é o quinto maior do mundo, tendo alcançado, em 1996, 8,O Nacional 
bilhões de litros de cervejas e 9,9 bilhões de litros de refrigerantes, 
totalizando 17.9 bilhões de litros. E um mercado altamente atrativo Mercado de 
para a indlistria de embalagens, com elevado potencial de cresci- cervejas e 
mento, principalmente nas embalagens descartáveis como o PET e Refrigerantes na 
a lata de duas peças, tanto de alumínio quanto de aço. Brasil 

O mercado de bebidas tem uma grande concentração na 
região Sudeste, onde são consumidos 60% das bebidas pmduzidas 
no pais, e que concentrava a totalidade das linhas de enchimento e 
de produção de latas até 1996. Cerca de 13% do consumo de 
bebidas refere-se a região Nordeste, com grande potencial econ8mi- 
co devido ao turismo, e que já abriga duas linhas de enchimento de 
latas para bebidas. Note-se que estas linhas poderão ser ampliadas 
para abastecimento do mercado regional, visto ser bastante elevado 
o custo de transporte destas embalagens. 

O consumo percapita brasileiro de cervejas é atualmente 
de cerca de 39 litroslano e o de refrigerantes chega a 48 litros/ano. 
o que, em termos mundiais e latino-americanos. ainda é reduzido, 
dado o baixo poder aquisitivo de boa parte da população. A previsão 
é de que o consumo percapita de cervejas alcance 55 litros/ano e o 
de refngerantes chegue a 70 litroslano até 2003. 

Na década de 80. o consumo de cervejas e refngerantes 
apresentou um crescimento médio anual de 7.8%. Considerando o 
periodo 1991196, a taxa média se manteve próxima deste indice. 
Porém, ao se analisar o periodo 1993196, relativo ao Plano Real. 
0bSe~a-se que a taxa média salta para 18% a.a.. sendo de 14.7% 
para cervejas e de 21 % a.a. para refrigerantes. 

Em 1997, o comportamento do mercado não repetiu o 
crescimento registrado no passado. A taxa média de crescimento 
projetada inicialmente para cervejas e refngerantes era de 2,2%, mas 
as recentes medidas do governo quanto ao aumento do IPI em 10% 
fizeram com que as empresas do setor passassem a projetar o 
consumo de 1998 no mesmo patamar do estimado para 1997. Para 

. .. . . - . . 
Evolução do Consumo de Cervejas e Refrigerantes - 1981, 
1985 e 1990196 
(Em Bilhões de Litros) 

- - 

Cervejas 2,7 3.0 5.8 6.1 5.1 5,3 6,2 7,s 8,O 
Refrigerantes 3,l 3.9 5.9 6.2 5,2 5,6 6,5 9,O 9,9 

Total 5.8 6.9 11.7 12.3 10.3 10,9 12,7 16,5 17,9 
Cresc. 7óa.a. - 4.4 1 1  O 1 6  5,8 16,s 29,9 8,s 

Fontes: Empresas do setor, Datamark e BNDES. 
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visando ao pleno abastecimento nacional. No inicio da produção de 
latas de alumínio no Brasil, registraram-se importaçóes de chapas, 
visando ao ajuste de preços desta matéria-prima, fabricada interna- 
mente, considerando tratar-se de monopólio da Alcan no pais. 

Mercado A participação das embalagens no enchimento de cervejas 
Nacional de e refrigerantes indicam uma queda da fatia do vidro devido ao 
Embalagens aumento do market share das latas e do PET. 

para Cervejas e 
Refrigerantes Observa-se em relação às embalagens para cervejas um 

crescimento da participação das latas e dos vidros one-way, princi- 
palmente o multipack de seis vasilhames, acompanhando a ten- 
dência mundial, com a conseqüente redução do consumo das em- 
balagens de vidro retomável (600 ml). As latas, que em 1996 deti- 
nham 16,2% de participação, deverão atingir 26.8% no ano 2000. 

Em relação as embalagens de refrigerantes verifica-se a 
tendência de maior participação das embalagens PET e. em segundo 
lugar, das metálicas. ~ote-se que em 1996 ;PET~~ detinha 63% dos 
refrigerantes envasados, estimando-se que este índice atinja 75% no 

Tabcl., 75 

Evolução do Market Share das Embalagens para Cervejas - 
1990/2000 
(Em %) 

EMBALAGEM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - - -  

Laias 2,4 2,2 3.5 7.9 8,O 11,6 16.2 17,l 22.9 26.8 26.8 

VidroOne-Way 0,4 0,4 0.2 0.6 1.1 2.1 1.9 3,3 6.4 7.0 7.7 

Demaisvidros 6,2 6.3 5,O 3,6 2.6 2.9 2.1 2,7 3,O 3,O 3,O 

Vidro 
Retornável 91.0 91.1 91.3 87,9 88,3 83,4 79.8 769 67.7 83,2 62,5 

Fontes: Datamark e BNDES. 

rsbsla 76 

Evolução do Market Share das Embalagens de Refrigerantes - 1990/2000 
(Em %) 

EMBALAGEM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1991) 1999 2000 

Latas 1,0 1,0 1.3 4.4 5,9 6.2 8.1 8.9 11,4 11.6 12,6 

Vidro One-Way 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 

PET 9,3 11.5 13.6 15,8 26,5 35,8 63.0 66.7 70.0 75,O 75.0 

Vidro Retornhvel 89.3 87,2 84,9 82,2 71.2 57,8 30.6 24,2 18,4 132 12,2 

Fontes: Dalama* e BNDES. 
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ano 2000. As latas, com participação de 8,1% em 1996, dever30 
atingir 12,6% nesse mesmo ano. 

Considerando, portanto, o mercadode embalagens metálicas Mercado 
para cervejas e refngerantes, observa-se que, com base nos dados de Nacional de 
1997, o marketsharedas latas é de 17,1% no segmento de cervejas e Latas para 
8,9% no de refrigerantes. Estima-se que, até o ano 2000. a participação Cervejas e 
das latas no mercado de cervejas evolua a uma taxa maior do que a de Refrigerantes 
refrigerantes. atingindo-se participações de 26.8% e 12,6%, respectiva- 
mente, para cervejas e refngerantes. O market share geral das latas 
deverá evoluir de 12.6% em 1997 para 18,7% no ano 2000. 

Para que estas expectativas se concretizem, será neces- 
sário que o consumo de latas apresente um crescimento constante, 
atingindo 10,9 bilhões de latas no ano 2000. 

As empresas do segmento de cervejas e refrigerantes vêm 
constantemente aumentando a capacidade nas linhas envasadoras 
de latas, com previsão de crescimento para o periodo 1997198, 
conforme se pode observar na Tabela 19. 

Note-se que estes niveis de capacidade instalada náo são 
atingidos devido a influência de perdas e da sazonalidade. o que 
implica uma ociosidade média de cerca de 40% na capacidade de 
envasamento. 

Tabela 17 
Evolução do Market Share das Latas - 199312000 
(Em %) 

DISCRIMINACAO 1995 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 

Cervejas 7,9 8,O 11.6 16.2 17,1 22,9 26,6 26.8 

Refrigerantes 4.4 5,Q 6.2 8.1 8.9 11,6 11,6 12,6 

Total 6,l 6,9 8,7 11.7 12,6 16,7 183 18,7 

Fontes: Daiamark e BNDES. 

Tabela 18 

Evolução do Consumo de Latas para Cervejas e 
Refrigerantes - 199312000 
(Em Bilhões de Latas) 

DISCRIMINAÇAO 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1999 20W 

Cervejas 1.2 1.4 2.5 3.7 3,9 5.3 6,5 6.8 

Refrigerantes 0,7 1,l 1.6 2,3 2,6 3,3 3.5 4.1 

Total 1.9 2.5 4.1 6.0 6.5 8.6 10.0 10,s 

Fonfe: BNDES. 
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Talmia 19 

Capacidade de Envasamento de Latas no Setor de Cervejas e 
Refrigerantes - 1991198 
(Em Milhões de Latas) 

EMPRESA 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 

BrahmalSkol 990 650 1.040 2.440 2.440 2.560 2.856 4.209 
Antarctica 200 160 550 1.070 1.070 1.498 1.654 2.104 
Coca-Cola 220 405 460 460 1.960 2.250 2.502 4.199 
Schincariol 130 160 460 460 460 500 593 1.052 
Kaiser 130 160 160 160 610 854 1.293 2.605 
Belco - - 120 120 274 385 420 420 
Pepsi - - - 460 619 866 1.193 1.353 
Outras - 135 135 94 551 551 551 775 
Total 1.170 1.670 2.925 5.264 7.984 9.464 11.062 16.717 

Fontes: Empresas do setor. periddicos e BNDES. 

Fabricantes No Brasil, a produção de embalagens metálicas de duas 
Nacionais de peças para bebidas carbonatadas, cewejas e refrigerantes teve início 

Latas para em 1990 com a implantação da fábrica da Reynolds Latasa, em 
cervejas e POUSO Alegre (MG). 

Refrigerantes 
A Latasa, uma associação da Reynolds (33,6%) com o 

Bradesco (33,6%) e patticipação do J. P. Morgan (11.8%) e do 
publico em geral (21%), é o maior fabricante de latas para bebidas da 
América do Sul com seis fábricas, sendo quatro no Brasil. uma no Chile 
e uma na Argentina, com uma capacidade total de produção da ordem 
de 7,9 bilhões de lataslano, sendo 6,5 bilhóeslano no Brasil. 

Fábricas: Pouso Alegre (MG) - 2.4 bilhões de latadano 
Santa Cruz (RJ) - 1,7 bilhão de lataslano 
Jacarei (SP) - 1,6 bilhão de lataslano 
Recife (PE) - 750 milhóes de lataslano 
Santiago (Chile) - 600 milhões de lataslano. 
Buenos Aires (Argentina) - 900 milhões de 
lataslano 

Cabe notar que se encontram em andamento negociações 
referentes a venda da participação da Reynolds Metais na Latasa 
para a Ball Metals, terceira maior fabricante mundial de latas para 
bebidas. 

Além destas unidades, a empresa desenvolveu um progra- 
ma de reciclagem de latas e opera, desde março de 1996. o Centro 
de Refusão, em Pindamonhangaba (SP). A capacidade inicial era de 
processar 21 mil Vano de sucata de alumínio. proveniente de latas. 
mas deve atingir42 mil t/ano. o que equivale, ao final, a aproximada- 
mente 2.6 bilhões de latadano. 

Latas para Cervejas e Refrigerantes: O Desalio Aluminio x Aço 





No caso das latas de aço de duas peças, a fábrica da 
Metalic, que esta iniciando operação. utiliza tecnologia de ponta 
contratada junto a PAC Intemational Inc., empresa norte-americana 
especializada na implantação de fábricas de latas de duas peças, 
cujos principais equipamentos e máquinas também são importados. 

AtB 1996 as unidades industriais estavam localizadas na 
região Sudeste, principalmente nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. As duas últimas fabricas a entrar em operação 
estão localizadas no Nordeste. a da Latasa do Nordeste S.A. (Lanesa). 
em Pemambuco, ea da Metalic, de latas de aço, no Ceará, tendoambas 
iniciado operação no segundo semestre de 1997. 

Nos produtos previstos até 1998, verifica-se que existe 
grande predominância das latas de aluminio, que representam 94% 
da oferta em 1998, contra apenas 6% de latas de aço, a serem 
fabricadas pela Metalic. 

A maior produção de latas de alumínio de duas peças 
segue a tendência do mercado norte-americano, onde o aluminio 
apresenta domínio absoluto. Cabe também ressaltar que a Alcan 
produz, no Brasil, chapa fina de aluminio especifica para este tipo de 
produto, além de haver disponibilidade destas chapas no mercado 
internacional, possibilitando, se necessário. a importação para aten- 
dimento pleno dos fabricantes de latas instalados no país. 

No caso das latas de aço, o desenvolvimento da folha-de- 
flandres. material apropriado para este uso. vem sendo realizado 
principalmente por produtores europeus e pela CSN. 

A CSN. maior sidenjrgica nacional e uma das maiores 
produtoras mundiais de folha-de-flandres, só se dedicou a desenvol- 
ver um produto especifico para o uso em latas de bebidas de duas 
peçasa partirde 1995, quando o grupo Vicunha decidiu produzir latas 
usando como matéria-prima aço em vez de aluminio. 

A capacidade de produção atual e a projetada das fábricas 
de latas, bem como as vendas estimadas dessas embalagens me- 
tálicas. são apresentadas na Tabela 20. 

Esse crescimento significativo da produção de latas para 
bebidas se deve ao aumento dos investimentos e a entrada dos 
grandesfabricantes mundiais de latas de alumínio como a Reynolds, 
a Crown, Cork B Seal, a American Can e a Ball no mercado nacional. 
Deste modo, a capacidade de produção atingiu l0,l bilhóes de 
latadano em fins de 1996, prevendo-se que alcance 12,2 bilhóes em 
1998, com a participação da Metalic. 

Considerando-se a venda de latas no mercado nacional em 
relação a produção, obse~a-se que a capacidade instalada dos 
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Tabela ?O 

Capacidade de Produção e Vendas por Produtores de Latas - 199312000 
(Em Bilhões de LatasIAno) 

EMPRESA TECNOLOGIA 1993 1994 1995 16% 1887 1998 1988 20W 

Latasa Reynolds 1,3 1.7 3,4 5,6 6,s 6,s 6,5 6 3  

ANC Pechiney - - - 1.5 1,s 1,s 1,5 1,5 

Latapack Ball - - - 1.5 1.9 2,O 2,O 2,O 

Petropar Crown Cork - - - 1,s 1 .5 1,s 1,s 1 3  

Metalic Pac Intemac. - - - - - 0,7 0.7 0.7 

Total (A) - 1,3 1.7 3,4 10,l 11,4 12,2 12,2 12,2 

Vendas (B) - 1.2 1,6 3.1 4.5 6.5 8,6 10.0 10,9 

% BIA - 92,3 94.1 912 44.6 57,O 70,O 80,O 90.0 

Fontes: Empresas do setor e BNDES. 

fabricantes teve menor utilização em 1996 e 1997. Este fato também 
foi influenciado pelas elevadas importações de latas vazias e cheias 
(cerca de 4,4 bilhões no período 1993197) pelos envasadores de 
cervejas e refrigerantes, devido as vantagens comerciais que permi- 
tiam a entrega do produto ao mercado a preços competitivos. Porém, 
esta prática mostrou-se pouco eficiente, considerando o elevado 
índice de perdas por conta do arrnazenamento inadequado e de 
fatores climáticos. 

O consumo brasileiro de latas de bebidas é o maior da 
América Latina, tendo alcançado 4.1 bilhões de unidades consumi- 
das em 1995, saltando para 6,O bilhões em 1996. 

Para a realização da projeção do balanço oferta xdemanda Tendências do 
da produção de latas no Brasil. apresentada a seguir, considerou-se Mercado 
um crescimento de 6,2% a.a. para a capacidade de enchimento a Nacional de 
partir de 1999, mesma taxa prevista para o consumo geral de Latas 
cervejas e refrigerantes. 

Verifica-se, portanto, na Tabela 21. que a capacidade 
instalada de latas no período 1996198 é suficiente para o atendimento 
da demanda, com uma ociosidade de 20%. Entretanto, no biênio 
199912000, considerando que a capacidade de enchimento evolua 
conforme projetado na tabela. prevê-se a necessidade de adequação 
da capacidade instalada de latas em 600 milhões em 1999 e 400 
milhões no ano 2000. 

Em conclusão. verifica-se não haver necessidade de im- 
plantação de maior capacidade, visto que os ganhos de escala 
possíveis nas unidades já existentes serão suficientes para o aten- 
dimento da demanda projetada. 
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T.b.I.22 

Liberações do BNDES - 1992198 
(Em R$ Milhões de Dezembro de 1997) 

EMPRESA 1992 1993 1ü94 1895 lü9ü lS97 1998' 

Latasa 17.9 2.9 14.5 3.4 23.1 

Lanesa 
Latapack 
Metalic 35,O 

Fonte: BNDES. 
aPrevisão. 

0 mercado mundial de embalagens metálicas atinge 218 CO~CIUS~O 
bilhões de lataslano, sendo 170 bilhões de latas de alumínio, repre- 
sentando 78% deste total, e 48 bilhões de latas de aço, correspon- 
dentes a 22% do consumo global. 

A América do Norte, a Europa e o Japáo respondem. em 
conjunto, por 81% do mercado internacional de latas, enquanto a 
América do Sul e o restante da Asia, regiões com grande potenciali- 
dade de evolução, são responsáveis atualmente por 13% deste 
mercado. 

O consumo brasileiro atingiu 6 bilhões de latas em 1996, 
passando para 6.5 bilhões em 1997. representando 3% do mercado 
mundial. Até 1997 o Brasil só produziu latas de alumínio, tendo 
iniciado apenas no final deste ano a produção de latas de aço. 

Além da competição do aço com o alumínio, as embala- 
gens metálicas enfrentam grande concorrencia com as plásticas e 
de vidro, também utilizadas para refrigerantes e ce~ejas. 

A indústria mundial de latas e altamente concentrada, com 
os cinco maiores fabricantes respondendo por 67% da capacidade 
global, mas se considerarmos apenas latas de alumínio a participa- 
ção destes principais produtores atinge 86%. 

Esta concentraçáo é conseqüência dos altos investimentos 
necessários para operar com escalas adequadas, assim como para 
uma constante atualização tecnológica. No Brasil, a exceção da 
Metalic, pertencente ao grupo Vicunha, que controla a CSN, os 
outros fabricantes s-30 associações com estes maiores produtores 
internacionais, como a Reynolds na Latasa, a Ball na Latapack e a 
Crown Cork na Petropar, alem da Pechiney com f6brica própria. 

0 s  investimentos para implantação de unidade-padrão de 
750 milhões de lataslano, de alumínio ou de aço, sáo semelhantes, 
da ordem de US$ 60 milhões, com ligeiro acréscimo no caso das 
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unidades de aço, pela necessidade de linha adicional de reves- 
timento. Note-se que existe a possibilidade de se reverter unidades 
de aço para alumínio ou vice-versa, com reduzidos investimentos. 

O principal fator de concorrência é o custo da chapa de 
aluminio ou aço, visto que estas materias-primas representam cerca 
de 40% do custo de produção das latas. 

Verifica-se que a chapa de aço estanhado tem mantido 
certa estabilidade no seu preço. enquanto as de aluminio, depen- 
dentes do preço London Metal Exchange (LME), têm apresentado 
oscilaçóes significativas. Os preços LME de aluminio superiores a 
US$ 1.500h tornam as latas de aluminio menos atrativas do que as 
de aço, do ponto de vista comercial. 

Em relação ao alumínio, a possibilidade de reciclagem das 
latas se torna uma vantagem competitiva. pois permite uma subs- 
tancial redução do consumo de energia elétrica para a produção de 
novas chapas para latas. Note-se que o indice médio de reciciagem 
de latas de alumínio. em termos mundiais. já atinge cerca de 60%, 
ao passo que a reciclagem de latas de aço não tem apelo econõmico. 

0 s  fabricantes dos dois tipos de latas, assim como os 
produtores de chapas. vêm promovendo constantes inovações tec- 
nológicas no sentido da redução da espessura e do peso das latas. 
visando a um menor custo e maior competitividade. 

Além do custo, a logística é fator determinante para a 
comercialização das latas, devendo as unidades produtoras situa- 
rem-se próximas aos fabricantes de cewejas e refrigerantes. visto 
que o custo de transporte inviabiliza o abastecimento de mercados 
mais distantes. 

Prevê-se que o consumo de latas no pais cresça de 6.5 
bilhóes de latas em 1997 para 10,9 bilhões no ano 2000, com uma 
taxa de crescimento de 18,8% a.a. Este mercado deverá ser atendido 
pelas atuais unidades em operação, necessitando apenas de maior 
utilização da capacidade já instalada. principalmente nos anos de 
1999 e 2000. 

O mercado da região Nordeste, antes dependente do abas- 
tecimento de latas provenientes do Sudeste, com elevado custo de 
transporte, deverá também estar equacionado pelas unidades da 
Lanesa (Latasa) e da Metalic, implantadas em Recife e Fortaleza, 
respectivamente. projetos estes apoiados pelo BNDES. 

A competição entre as latas de alumínio e de aço deverá 
ser salutar no mercado brasileiro, gerando novos parãmetros de 
preços que nottearão o desenvolvimento futuro desta indústria no 
país. 
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