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POR RICARDO LACOMBE TROMBINI,

EXPECTATIVAS...

O ano de 2012 começa atípico para o Bra-

sil. Talvez este seja, na história de nosso 

país, o primeiro ano em que começamos 

melhor em relação aos países desenvolvidos da Eu-

ropa e aos Estados Unidos.

Temos assistido a dificuldades no processo de 

implantar medidas impopulares, referentes a uma 

política fiscal necessária para ajustes econômicos 

daqueles países – países estes que, por muitos 

anos, cobravam de nossos governos responsabili-

dade fiscal e monetária.

Felizmente temos seguido com fundamentos 

econômicos positivos, significando crescimento 

para o mercado interno – provavelmente não vigo-

roso, mas crescimento.

Nossa indústria tem se desenvolvido em linha 

com a indústria de transformação, representada 

mais pelas indústrias de bens não duráveis, como 

alimentícia e de higiene e limpeza.

Nossas estimativas serão de crescimento perto 

de 2,5%, conforme previsões das principais agên-

cias econômicas do País, fundamentadas principal-

mente no mercado interno através dos elementos 

composto por renda, emprego pleno, inflação bai-

xa, crédito e investimento. 

Esperamos que o câmbio já precificado há mui-

to tempo em patamar conhecido não se deprecie 

ainda mais, trazendo risco de competitividade a 

nossos clientes. As respostas, contudo, virão com o 

tempo. Neste momento, o que temos a apresentar 

é nossa agenda para 2012, que traz movimentos 

importantes nos diversos Grupos de Trabalho, entre 

os quais estão os desafios a seguir – a começar 

pelo Grupo Técnico que fomentará estudos científi-

cos e trabalhos sobre indicadores de desempenho 
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industrial, para apoiar os associados na busca de 

melhor produtividade.

Ambientalmente falando, esse grupo técnico 

será fundamental no apoio ao desenvolvimento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, já que tere-

mos mudanças importantes de responsabilidade e 

comportamento na gestão dos produtos de emba-

lagens em geral.

O Grupo de Marketing estará trabalhando para 

desenvolver ações de apoio aos diversos segmen-

tos de mercados, como de fruticultura, eletroeletrô-

nico, linha branca e marrom, comunicando nossas 

vantagens comparativas e competitivas com rela-

ção a outras soluções de embalagens de transpor-

tes e primárias, principalmente no que se refere à 

sustentabilidade.

Dessa forma, aproveitaremos oportunidades re-

lativas ao plano Brasil Maior, em que o governo fe-

deral estabelece sua política industrial com vista a 

alavancar a competitividade da indústria nos mer-

cados interno e externo. Além disso, estamos nos 

mobilizando para que as reinvidicações na área 

fiscal possam ser atendidas, procurando medidas 

específicas em relação a nossa cadeia de processo.  

Finalmente, vale citar o Grupo de Trabalho Estatís-

tico, que, após a introdução da nova metodologia 

e base de dados coordenados conjuntamente com 

a Fundação Getúlio Vargas, viabilizará em médio 

prazo outras informações em boletins e relatórios, 

atendendo a novas demandas justificadas pelas 

transformações contínuas que nosso segmento in-

dustrial atravessa.

Estaremos trabalhando para consolidar ainda 

mais a marca ABPO, para que continue reconhecida 

pela importância de sua indústria.     n
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