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Destaque para 
o mercado de 
embalagens plásticas 
para produtos de 
limpeza

Entrevista
Paulo Dacolina, do INP, 
fala sobre a polêmica 
das sacolas plásticas
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embalagens plásticas
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Passo à frente
Uma boa gestão do 
estoque garante às 
empresas vantagem 
competitiva
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aplicação

Nos últimos anos, o mercado de limpeza tem crescido bastante no 
Brasil e o das embalagens destinadas a esses produtos acompanha 
o ritmo. Em 2011, segundo dados divulgados pela Lafis - empresa 
de pesquisa de mercado, o faturamento do setor de limpeza foi 14,3 
bilhões de reais e, em 2010; 13,5 bilhões de reais. “A tendência é de 

que esse mercado só venha a crescer nos próximos anos, 
acompanhando o aumento na renda das pessoas”, 
afirma Hérida Cristina Tavares, economista e analista do 
setor embalagens e produtos de limpeza da Lafis.

De acordo com levantamento feito pela Datamark 
- agência de pesquisa de mercado, em 2010 foram 
produzidas mais de 4 milhões de embalagens destinadas 
somente para esse mercado e, segundo, estimativas de 
Lúcia Izar, responsável pelo departamento de pesquisa 
dessa agência, em 2011, a produção também ultrapassou 
esse número. “O setor está em um momento positivo 
que acompanha o aumento do poder de consumo do 
brasileiro. As pessoas adotaram itens, que até então  
eram acessórios, como essenciais”, completa.

PONTOS FORTES

Investir no setor de embalagens sopradas para produtos 
de limpeza é participar de um mercado bastante 
dinâmico. A todo momento, surgem novos perfumes e 
embalagens sempre para atender as preferências de um 
público bastante exigente. Além disso, com objetivo de 

oferecer mais praticidade aos usuários, os fabricantes de produtos de 
limpeza constantemente buscam embalagens mais seguras para o 
manuseio e armazenamento do conteúdo. Outro ponto positivo é a 
alta penetração dos produtos de limpeza em todas as classes sociais.

Há ainda a preferência por embalagens plásticas, já que além de 
mais seguras para o usuário, muitas já são produzidas com resinas 
biodegradáveis. A questão da transparência é outro ponto bastante 
positivo para as plásticas.  Em relação ao formato, a tendência é para 
aquelas embalagens que ofereçam mais praticidade ao usuário.

Pode-se dizer que, da indústria de embalagens, 
os setores ligados aos produtos de limpeza é 
o dos mais dinâmicos. A todo momento, são 
desenvolvidos novos formatos para atender um 
público tão exigente quanto heterogêneo.

EM BUSCA DA PERFEIÇÃO
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MENOR E MELHOR

Uma forte tendência no setor de produtos de limpeza é a 
diminuição no tamanho das embalagens. “Com isso é possível 
vender produtos com preço menores, atingindo um público 
maior. A logística e armazenamento também ficam mais 
fáceis, interferindo também no valor.”, explica Hérida. Logo, 
o que se vê é um setor mais aquecido, em que se produz mais 
porque se vende mais, já que os preços estão mais acessíveis. 

EM BUSCA DO EQUILÍBRIO

O Grupo Engra é um dos mais tradicionais fornecedoras de 
embalagens plásticas para as principais marcas de produtos 
de limpeza do país. Há mais de duas décadas no mercado, 
hoje atende as mais diversas necessidades. “Nossa empresa 
iniciou em 1986 com mais de 50% de sua produção voltada 
a produtos de limpeza. Devido às diferentes demandas de 
mercados, essa situação mudou muito e nos diversificamos  
em diferentes ramos e hoje cerca de 20% da nossa produção 
é voltada a produtos de limpeza”, conta Renato Szpigel, 
diretor comercial do Grupo.

De acordo com o executivo, por causa da grande concorrência 
com empresas pequenas e regionais, além da informalidade, 
não sobra muito recurso oriundo da margem de produtos 
de limpeza para investirmos na expansão desse mercado, 
como acontece no cosmético por exemplo. “Por isso, fomos 
obrigados a diversificar nossa atuação. No entanto, os 
grandes volumes e constância do setor de limpeza, ainda o 
torna vantajoso”, completa Szpigel.

Nos negócios do Grupo, a distribuição profissional de resinas 
plásticas tem assumido um papel cada vez mais importante. 
“Trata-se de uma alternativa ao único fabricante nacional, 
nos oferecendo opções e disponibilidade de produtos, 
relacionamento mais estreito e flexibilidade de preço e prazo”, 
explica o executivo.

aplicação 3

Mínimos Detalhes
A Datamark e a Lafis são especializadas em 
pesquisas de mercado. “A Datamark é uma 
fonte independente na coleta e análise de 
dados da indústria de bens de consumo e 
embalagens no Brasil. Há 25 anos, trabalhamos 
para facilitar a tomada de decisões estratégicas 
nas indústrias de bens de consumo e 
embalagens, por meio do fornecimento de 
sistemas inovadores de dados estruturados e 
confiáveis”, explica Lúcia.

Já a Lafis atua no Brasil desde 1990 funciona 
como prestadora de serviço em formato 
de consultoria. “O valor dos seus serviços 
está presente na análise criteriosa dos 
dados de mercados – financeiro, setorial e 
macroeconômico - apurados junto às fontes 
de reconhecida credibilidade, os quais são 
atualizados e interpretados de forma isenta 
e precisa, cobrindo mais de 80 setores da 
economia e a totalidade das empresas 
negociadas em Bolsa”, explica Hérida.
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4 entrevista

entrevista

Há 12 anos, diretor do INP, Instituto Nacional do Plástico, o químico e 
administrador de empresas, Paulo Dacolina se vê à frente de um dos 
projetos mais importantes da entidade, o Programa de Qualidade e 
Consumo Responsável de Sacolas Plásticas.

Revista da Distribuição: O que é o Programa de Qualidade e 
Consumo Responsável de Sacolas Plásticas?

Paulo Dacolina: Trata-se de um programa de educação de toda a 
sociedade brasileira para o uso e descarte conscientes das sacolas 
de plásticos. Criamos para diminuir o desperdício e uso inadequado 
desses itens. É portanto, um trabalho de consciência para vários 
setores.

Revista da Distribuição: Como funciona na prática o Programa?

Dacolina: O programa tem duas vertentes: os treinamentos e a 
certificação das sacolas plásticas. Hoje, as dez maiores empresas 
do setor já cumprem as normas de qualidade da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ao produzirem sacolas mais resistentes. 
Ao mesmo tempo em que certificamos as sacolas mais resistentes, 
criamos um programa de conscientização da população quanto ao 
uso desses produtos. 

Em 2010 desenvolvemos a Escola de Consumo Responsável para 
atingir o consumidor final das sacolas plásticas. Com o sucesso da 
iniciativa, lançamos o Escola de Consumo Responsável Online (http://
www.escoladeconsumoresponsavel.org.br), para atingir educadores 
e líderes de varejos em todo o País. 

Revista da Distribuição: Como o INP tem se posicionado na 
questão do banimento das sacolas plásticas?

Dacolina: O banimento não tem nenhum embasamento técnico e 
científico e as alternativas para as sacolas plásticas dadas pela APAS 
(Associação Paulista de Supermercado) são mais impactantes. Além 
disso, por meio de estudos microbiológicos encomendado pelo INP 
ao Instituto Burreau Veritas e à Microbiotech, as caixas de papelão 
usadas distribuídas pelos supermercados e sacolas de pano trazidas 
pelos consumidores apresentam um elevado grau de contaminação. 

Paulo Dacolina,diretor do INP, 
Instituto Nacional do Plástico.

QUALIDADE 
E EDUCAÇÃO

O vilão é a maneira 
incorreta de dispor das 

sacolas e, por isso, criamos 
o Programa de Qualidade 

e Consumo Responsável 
de Sacolas Plásticas para 
diminuir o desperdício e 

uso inadequado 
desses itens.”

INP / Divulgação
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gestão

Em mercados tão competitivos, as decisões feitas em uma 
empresa ganham um peso cada vez maior. Uma escolha, 
por mais simples que possa parecer, pode comprometer 
o sucesso de um negócio. Um exemplo disso é a seleção 
do fornecedor. Hoje em dia, além da qualidade do 
produto, a rapidez e pontualidade 
são atributos que não podem faltar.  

Nesse cenário, uma boa gestão 
do estoque é crucial para a saúde 
financeira de qualquer empresa. 
Afinal, perder dinheiro e clientes 
não está nos planos de nenhum 
empresário. Mas como adequar 
o estoque à demanda? “Existem 
várias ferramentas para auxiliar na 
administração do estoque, como 
a adoção de tecnologias de barras 
e a contratação de um profissional 
especializado em gestão de 
armazenagem e logística. Porém, o 
que para mim é determinante é o 
relacionamento entre o distribuidor 
e empresa, já que a troca de 
informações com eficiência entre 
elas garante o dimensionamento 
seguro dos estoques”, revela 
o professor doutor da UFRJ, 
especialista em logística, Peter 
Wanke, no artigo Aspectos 
Fundamentais da Gestão de 
Estoque na cadeia de Suprimentos.

ESTOQUE PERSONALIZADO

Uma das maneiras de economizar no armazenamento de 
produtos, principalmente quando volumosos, é transferir 
o estoque para o fornecedor.  

Armazenar resinas plásticas exige espaço, cuidados para 
não danificar o produto e, principalmente critério, já que 
carrega um custo muito alto. “Os cuidados para armazenar 

Administrar bem um negócio exige planejamento, 
organização, além de uma visão estratégica e 
global da empresa e do mercado

GESTÃO CONSCIENTE

Im
ag

e 
So

ur
ce

 / 
G

lo
w

 Im
ag

es



6 gestão

A distribuição tem um papel de grande importância  
ao transformador de pequeno e médio porte, 

permitindo-os a ter acesso a produtos e tecnologias 
disponíveis mundo afora”.

Antonio Celso Ferraz, 
diretor comercial da Resinet

as resinas estão ligados à forma como o transformador as 
recebe. Cuidados nas especificações das embalagens, como 
altura suportada pelos sacos, por exemplo. Quanto ao nível 

dos estoques, devem ser os ser mais baixos 
possíveis, já que carrega um custo muito 
alto, chegando a até 33% do seu valor, 
para empresas que não tem o cuidado com 
sua administração”, revela o consultor José 
Arnaldo Silveira D’Aurea.

Ainda de acordo com o consultor existem 
no mercado ferramentas que ajudam 
a reduzir o custo de estoques, como o 
software, Vendor Management Inventory 
e outros.

Como o custo de estoque das resinas 
é muito alto, é importante que o 
transformador tenha acesso e transfira 
todos os custos para ao distribuidor, 
pois são especialistas em desenvolvidos 
processos de logística. 

Dessa maneira, ao reduzir seus custos com 
a armazenagem, o transformador pode 
investir em outras áreas. Portanto, para 
que essa parceria realmente seja frutífera 

é necessário que o distribuidor tenha uma boa estrutura e 
que garanta sobre tudo agilidade nas entregas. “Para um 
distribuidor a função distribuição é muito mais performante 
que de um fabricante. Dependendo da qualidade e 
acurácia do planejamento de vendas, a compra através 
de distribuidores pode ter um custo operacional muito 
favorável”, completa o consultor.

Além disso, distribuidores formais, associados à Adirplast, 
garantem ao transformador um atendimento mais exclusivo 
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A revista Distribuição é um veículo oficial da Adirplast - Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas 
e Bobinas Plásticas de BOPP e BOPET. 
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marketing@adirplast.org.br

e com continuidade na relação comercial. É possível 
comprar exatamente de acordo com a demanda, 
ou seja, o volume necessário para determinada 
encomenda e não apenas em grandes quantidades. 
“A vantagem dos pequenos e médios convertedores 
de comprar na Tiv Plásticos é que, além da agilidade 
na entrega e crédito não acessível no produtor, podem 
optar por quantidades menores e formatos pequenos 
que encontram no fabricante. Também temos uma 
assistência técnica ágil, sem burocracia ou agendas 
lotadas”, explica Tamas Istvan Vero, CEO da Tiv.

Muito distribuidores também garantem ao trans-
formador uma tecnologia diferenciada. “A distribuição 
tem um papel de grande importância ao transformador 
de pequeno e médio porte, permitindo-os ter acesso 

a produtos e tecnologias disponíveis mundo afora.  
E, por isso, nós da Resinet, buscamos constantemente 
entender as necessidades dos seus clientes para 
oferecer soluções técnicas e de competitividade, 
principalmente com produtos que permitam agregar 
valor à cadeia da transformação”, revela Antonio 
Celso Ferraz, diretor comercial da Resinet.

José Arnaldo Silveira D’Aurea - Supriqual 
www.supriqual.com.br • Tel.: 11 5016.5622  
Peter Wanke  
www.coppead.ufrj.br • Tel.: 21 2560.6522
Tamas Istvan Vero - Tiv Plásticos   
www.tiv.com.br • Tel.: 11 3474.5400  
Antonio Celso Ferraz - Resinet  
www.resinet.com.br • Tel.: 0800.7097374
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Estoque da TIV Plásticos, associada Adirplast.



8 associados

A Mais Polímeros, uma das empresas fundadoras da 
Adirplast, é uma das pioneiras na distribuição de resinas 
termoplásticas. Distribuidora oficial da Braskem e Unigel, 
atua principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste do país, fornecendo soluções e serviços em PP, 
PEAD, PEBD, PEBDL, EVA, PSC e PSAI.

Possui instalações modernas, funcionais, com espaço 
para movimentação e armazenagem de materiais. Conta 
com uma estrutura logística versátil para atender, com 
pronto-estoque, as variadas demandas de seus clientes. 
Os representantes de vendas operam “on line”, o que 
agiliza a transmissão de dados e torna mais eficaz o 
processo de venda. Disponibiliza à seus clientes o serviço 
de Apoio Técnico e Desenvolvimento de Produtos para 
ajudar na resolução de problemas do dia-a-dia.

Daniela Guerini, sócia-diretora, reforça algumas vantagens 
em atuar com a distribuição oficial “rastreabilidade de 
produtos, variedade e disponibilidade de grades, segurança, 
confiabilidade e por estarmos juntos com os principais 
produtores, temos intercâmbio de informações, acesso às 
principais inovações e ações integradas visando aumentar 
a competitividade do segmento de transformação. Por isso 
criamos a Adirplast, para deixar claro estas vantagens para 
o transformador, no curto e longo prazos” revela.

“As nossas principais ações para os próximos meses 
serão: ampliação do portfólio, novas famílias de produtos, 
abertura de novas filiais e fortalecimento do relacionamento 
junto aos clientes e parceiros, que certamente contribuirão 
para o desenvolvimento de negócios e oportunidades para 
todos”, afirma Daniela. 

TIV PLÁSTICOS
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL

MAIS POLÍMEROS 
FORTALECE
O RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES
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Nítida Image / Marcos Vaz

Há uma década no mercado de distribuição, a Tiv 
Plásticos sempre se manteve alinhada às exigências 
dos clientes e atualizada com as tendências. Um dos 
exemplos dessa sintonia é o EcoOne, aditivo orgânico que 
torna biodegradáveis as resinas. “Em sua formulação, 
o aditivo acusa 50% de resina, mais um componente 
que abre a cadeia molecular do plástico para permitir 
a penetração de micróbios em ambientes anaeróbicos, 
e dois ingredientes orgânicos que servem de alimento 
para atrair a atividade microbiana. Dessa maneira, inicia-
se uma biodegração natural”, explica Tamas Istvan Vero, 
CEO da Tiv. 

Outro cuidado que faz parte do dia-a-dia da Tiv é 

com o atendimento. Para isso, tem uma equipe de 
52 funcionários e um estoque mensal rotativo de 500 
toneladas de BOPP, PET, alumínio e aditivo biogradével.

Em 2012, a Tiv vai focar o desenvolvimento dos produtos 
e investir em ações de vendas. “Com isso poderemos 
combater o aumento na competitividade que se desenha 
no nosso setor”, afirma Istvan, referindo-se ao que ele 
chama de revolução no mercado PET e BOPP. “Vários 
distribuidores novos estão entrando no mercado com 
produtos fabricados por um novo produtor de Manaus. 
As rentabilidades serão menores, e portanto a gestão e 
a diversificação serão os fatores preponderantes para a 
sobrevivência”.

associados



ASSOCIADOS
Conheça neste encarte as distribuidoras associadas da Adirplast. 

Consulte também os números do setor.

Activas
Tel. 55 11 3525-5000
www.activas.com.br

Dax Resinas
Tel. 55 51 2112-7117
www.daxresinas.com

Eteno
Tel. 55 81 3342.2323
www.eteno.com.br

Fortymil
Tel. 55 11 4894-8933
www.fortymil.com.br

Entec Polímeros
Tel. 0800-773-8684
www.entecpolimeros.com.br

Mais Polímeros
Tel. 55 11 4446-4444
www.maispolimeros.com.br

www.adirplast.org.br
Ano II - Janeiro / Abril de 2012 
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Piramidal
Tel. 55 11 4003-6777
www.piramidal.com.br





Plastimagem
Tel. 55 47 3333-4255
www.plastimagem.com.br

Remo
Tel. 55 11 2175-1000
www.remoplasticos.com.br

Resinet
Tel. 55 11 2131-5454
www.resinet.com.br

Total
Tel. 55 11 3951-0250
www.totalpolimeros.com.br

Replas
Tel. 55 11 2067-2222
www.replas.com.br

SM Resinas
Tel. 55 11 3170-1499
www.smresinas.com

Tiv Plásticos
Tel 55 11 3474-5400
www.tivplasticos.com.br

Varient
Tel. 55 11 2666-6111
www.varient.com.br

Premix
Tel. 55 11 4772-4455
www.premixbrasil.com.br



DADOS DE MERCADO
de resinas plásticas de 2011

Variação %
2011 / 2010

 PEs - 1,0

 PP  - 3,0

 Total  - 1,8

Mercado por Canais de Distribuição

Venda Direta dos Produtores Venda Via Distribuição
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OBS.: Dados para outras resinas não são disponíveis.
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Média na importação da DD

 Resina 2009 2010 2011

 PEs 25,2% 28,1% 32,3%

 PP  13,8% 15,1% 17,2%

 Total  20,7% 23,1% 26,2%



Evolução no Volume por Distribuição Geográfica

Fonte: MaxiQuim / Pesquisa Adirplast

OBS.: Dados referentes à soma de Especialidades, 
PP, PS, PEs e PVC.

Variação %

 Resina 2011 / 2010

 PEs + PP  - 5,0

 PS  - 11,7

 PVC  - 50,6 

 Especialidades +75,8

 Total  -0,8

Volume Anual de Resinas Distribuídas
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Fonte: MaxiQuim / Pesquisa Adirplast.
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Volume Comercializado em 2011,  
por região

Sul
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TOTAL:
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62,1%




