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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

No ano de 2020, foram comercia-
lizadas 32 bilhões de latas no país, 
aumento de 7,3% segundo pesquisa 
da Abralatas. Os resultados de 2021 
sinalizam essa aceleração, com 
expectativa de que sejam vendidas 
até o fim do ano 35 bilhões de latas 
no país, aumento de 10%. O aqueci-
mento do setor atinge toda cadeia 
produtiva. Líder global em tecnologia 
para fabricação e limpeza das latas 
e tampas, a Henkel renovou seu 
portfólio oferecendo soluções que 
atendam a esse aumento exponen-
cial na produção, com menor custo 
e impacto ambiental. 

A empresa desenvolveu operação 
de limpeza de latas à baixa tem-
peratura, promovendo limpeza de 
resíduos à 35°C, enquanto o sistema 
convencional é a 60°C. O desengra-
xante de baixa temperatura apre-
senta a mesma eficiência do modelo 
tradicional, com maior segurança 
de operação, redução do consumo 
de água e pegada de carbono, assim 
como menor tempo de parada de 
equipamento para manutenção, aten-

dendo às metas de sustentabilidade 
global de toda a cadeia produtiva. 

“O consumidor se tornou muito 
mais adepto à utilização de latas 
e os números mostram que essa 
tendência continuará em expan-
são. Dentro dessa necessidade 
de aumentar a produção com alta 
qualidade, os desengraxantes de 
baixa temperatura são um grande 
diferencial para o setor, sobretudo 
diante do aumento da produção 
nacional, somada à preocupação 
ambiental e à necessidade de redu-
ção de custos ao cliente”, destacou 
Anderson José Guerrero, Gerente 
de Vendas do departamento Metal 
Packaging da Henkel Latam. 

Em virtude do isolamento devido 
à pandemia, houve um incentivo à 
mudança de hábito, que levou mui-
tas pessoas a optarem por consumir 
bebidas em latas em vez da garrafa 
de vidro. Isso provocou o aumento 
da participação de cerveja em lata de 
50% para 70% em relação à cerveja 
em garrafa. As latas levam vantagens 
sobre a garrafa devido à variedade 

de formatos, maior reciclabilidade, 
praticidade e por serem consideradas 
mais limpas e melhores para logística 
em vendas e-commerce. 

O entendimento do setor de latas de 
alumínio é de que a preferência dos 
consumidores pela lata seja mantida 
mesmo com o avanço da vacinação 
no país e a diminuição do número 
de casos da Covid-19 no país, cuja 
expectativa faz com que setores da 
cadeia produtiva de fabricação invis-
tam em recursos tecnológicos para o 
setor de latas de alumínio. 

O faturamento na comercialização 
de latas foi de R$ 17,5 bilhões em 
2020. No primeiro semestre de 2021, 
na comparação com igual período de 
2020, as vendas de latas às empresas 
envasadoras de bebidas registraram 
aumento do 22,6%. O mercado bra-
sileiro de latas se encontra em fase 
de grande crescimento, com duas 
novas plantas anunciadas em Minas 
Gerais. Outras três estão previstas 
para inauguração até 2025 pelo país. 
- Fonte e mais informação: (www.
henkel.com). 

Essa é a principal con-
clusão da sexta edição 
da “Pesquisa nacional 

sobre o impacto da Covid-19 
nos negócios”, conduzida 
pela KPMG em agosto com 
38 empresas brasileiras. A 
título de comparação, na 
edição anterior da pesqui-
sa, publicada em abril, 85% 
estavam otimistas com a 
retomada dos negócios após 
o início da vacinação e 15% 
não estavam. 

“A nossa pesquisa eviden-
cia que os empresários brasi-
leiros estão mais confiantes 
com a retomada e o futuro 
dos negócios. O avanço da 
vacinação tem sido deter-
minante para proporcionar 
mais segurança para os 
executivos e a sociedade em 
geral. Ainda assim, todos os 
aprendizados desse período 
devem ser mantidos e aper-
feiçoados, principalmente 
os esforços direcionados 
para redução de custos, am-
pliação da competitividade, 
investimentos em inovação, 
experiência do cliente e 
geração de negócios”, afir-
ma Jean Paraskevopoulos, 
sócio-líder de Clientes e 
Mercados da KPMG no Brasil 
e na América do Sul. 

O avanço da vacinação tem sido determinante para proporcionar 
mais segurança para os executivos e a sociedade em geral.
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Pessoas medianas, 
empresas medianas.
Pessoas ruins, 
empresas ruins.
E tudo isso se consolida 
com o tempo e 
relacionamento. 

Após muitos anos atu-
ando na área do bu-
siness, tanto como 

advogada como empresária 
e conselheira, pude pre-
senciar um enorme nú-
mero de administradores, 
contadores, empresários, 
CEOS, CFOs, empresários 
e profissionais de sucesso 
com grandes projetos e know 
how, cursos em renomadas 
universidades nacionais e 
internacionais que obtinham 
cases de sucesso em algu-
mas empresas e aplicando 
a mesma metodologia não 
obtinham sucesso em ou-
tras do mesmo segmento. 
Eu me perguntava: qual é a 
diferença?

Eu mesma pude experi-
mentar numa fase dentro 
do meu próprio escritório 
de advocacia um período 
sombrio onde parecia que 
por mais que eu contratasse 
a melhor consultoria, os me-
lhores advogados sêniores, 
os softwares de ponta e as 
melhores empresas de RH 
e assessoria, que nada daria 
certo. Era definitivamente 
desesperador, dava vontade 
de desistir. Nesse período 
sombrio, comum à maioria 
das empresas e necessário 
para o amadurecimento 
do líder humano, desen-
volvi um olhar mais sábio 
e sistematizado para toda 
corporação. 

Obtive aprendizados que 
me auxiliaram a gerir não 
somente o meu escritório, 
como também realizar na 
prática M&As, uma vez que 
incorporar, cindir, fundir 
ou combinar negócios em 
empresas vai muito além do 
que somente fazer contratos 
ou calcular qual a melhor 
forma de tributar estruturas. 
O importante é saber como 
unir duas empresas, como 
adequar melhor culturas em-
presariais diferentes, como 
juntar pessoas que jamais se 
comunicaram antes, almo-
çaram juntas, trabalharam 
juntas, utilizaram o mesmo 
sistema ou se perguntaram 
se era necessário chamar o 
cara do TI ou o estagiário 
para resolver questões roti-
neiras de computador .

Isso se trata de relacio-
namento e se trata de es-
colher bem as pessoas que 
são adequadas a participar 
do projeto comum já que a 
empresa se dispôs a servir 
à humanidade. Pior ainda 
quando existem psicopatas 
corporativos que danificam 
a estrutura do ambiente de 
trabalho das empresas, dete-
riorando ambientes corpora-
tivos ou causando prejuízos 
financeiros às empresas de 
enormes montas sem jamais 
serem descobertos.

Para este tipo de pessoas, 
cabem algumas ressalvas 
para que o leitor se atente, 
caso apareça em sua empre-
sa esse tipo de profissional: 
(i) sempre se mostrará 
uma pessoa comedida, mas 
as pessoas ao seu redor se 
mostrarão desequilibradas e 
frequentemente ficarão do-
entes; (ii) não se manifestam 
publicamente em reuniões 
mas, tendo chance, contam 
informações sigilosas e falam 
mal de algo ou alguém para 
ganhar sua confiança, logo 

após te pedem um favor; 
(iii) ao serem confrontados 
permanecem na posição de 
vítimas; (iv) jamais assu-
mem um erro ou quando o 
fazem revertem a situação 
a seu favor.  

Para estes tipos corpora-
tivos, é fundamental que se 
tome uma atitude imediata. 
Em contrapartida, para as 
pessoas que são adequadas 
ao negócio é igualmente 
importante que exista um 
programa de retenção. Não 
existe negócio bom com 
pessoas ruins e não existe 
negócio ruim com pessoas 
boas. É simples assim. 

Quando estamos diante de 
uma boa equipe, soluções 
são criadas e mesmo que 
o negócio seja pivotado, 
(projeto inicial seja modifi-
cado) seguimos em frente 
crescendo sempre, pois a 
empresa não para de pro-
gredir mesmo que os planos 
iniciais mudem. Outra coisa 
importante de ser identifica-
da na empresa é a seguinte:
 1) Boas pessoas nem 

sempre vão mostrar 
resultados e metas, 
mas as pessoas ao seu 
redor vão, porque ela 
ajuda aos que estão ao 
seu redor e nem sem-
pre leva mérito por isso 
pois não faz questão 
de ter reconhecimento 
individual, para ela o 
grupo ou o projeto é 
mais importante;

 2) Boas pessoas na sua 
empresa podem ser 
excelentes seres hu-
manos e excelente 
profissionais, mas não 
saberem se relacionar 
ou se comunicar ao 
mesmo tempo e você 
enquanto líder vai ter 
que ajudá-las a desen-
volver essa habilidade 
para que o ambiente 
de trabalho consiga se 
desenvolver;

 3) Para que a empresa 
consiga progredir e 
caminhar para um 
mesmo objetivo, o líder 
vai ter que alinhar a vi-
são da equipe para um 
mesmo objetivo que é 
o bem-estar comum da 
empresa em detrimen-
to do bem-estar indivi-
dual de pessoas, para 
que assim o individual 
não prevaleça sobre o 
coletivo e a empresa 
consiga sobreviver

Com essas observações 
embrionárias sobre o nas-
cimento da cultura numa 
empresa, é possível começar 
trabalhar com a escolha das 
pessoas certas depois iniciar 
o trabalho de relacionamen-
to. Primeiro escolhemos 
pessoas boas, depois vemos 
a disposição delas para se 
relacionar e com a resposta 
positiva trabalhamos o de-
senvolvimento da relação. 
Isso porque pessoas exce-
lentes podem não saber se 
relacionar. 

Com o trabalho constante 
e o aprimoramento dos re-
lacionamentos, os projetos 
se tornam cada vez mais 
sustentáveis e as empresas 
por sua vez, cada vez mais 
sólidas. Não podemos nos 
enganar, tudo é construído 
a partir de pessoas e os pro-
jetos só se consolidam com o 
tempo através da interação 
e relacionamentos.

(*) - Formada pela Mackenzie, Pós em 
Direito Processual Civil na PUC-SP, 

Extensão na FGV Law em Tributação, 
é professora de direito empresarial 
na USP. É Mediadora,  formada pela 

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Pessoas excelentes, 
empresas excelentes

Vacinação contra Covid-19 
reforça otimismo dos empresários
Todas (100%) as empresas brasileiras estão mais otimistas com a retomada dos negócios depois do 
início da vacinação contra a Covid-19

cios, a maioria dos partici-
pantes (86,84%) disseram 
que não, e que vão manter o 
mesmo plano de retomada. 
Para 13,16% a resposta foi 
sim, e que irão repensar o 
plano de retomada. Consi-
derando o estágio atual e a 
progressão da vacinação, 
os respondentes também 
foram perguntados sobre 
qual é a expectativa com 
relação aos resultados do 
setor em que as empresas 
deles atuam no segundo 
semestre de 2021. 

Os índices também revela-
ram otimismo: manutenção 
dos níveis de receita em 
relação ao primeiro semestre 
(36,84%), aumento de até 
5% nas receitas em rela-
ção ao primeiro semestre 
(21,05%), aumento entre 
7% e 10% em relação ao pri-
meiro semestre (15,79%), 
aumento acima de 10% em 
relação ao primeiro semestre 
(15,79%), aumento entre 
5% e 7% em relação ao pri-
meiro semestre (10,53%). 
Nenhum empresário indicou 
possibilidade de redução dos 
níveis de receita em relação 
ao primeiro semestre. Fonte 
e outras informações: (www.
kpmg;com.br).

As empresas participantes 
da pesquisa também foram 
questionadas se o início da 
vacinação alterou o plano de 
negócios das suas empresas 
e se prazos e projetos so-
freram alterações. As res-
postas foram as seguintes: 
não, os prazos e projetos 
não sofreram alterações 
(50%); sim, os prazos e 
projetos sofreram altera-
ções (21,05%); não, mas os 
prazos e projetos sofreram 
alterações (18,42%); sim, 
mas os prazos e projetos 
não sofreram alterações 
(10,53%). 

Sobre em quanto tempo os 

respondentes acham que o 
setor em que as empresas 
deles atuam voltará a ope-
rar normalmente, com a 
vacinação em andamento, 
as respostas também eviden-
ciaram otimismo. A ampla 
maioria (84,21%) estimou 
que isso ocorrerá de 6 meses 
a 1 ano. Para 13,16% o prazo 
é de 2 a 5 anos e para 2,63% 
não voltará mais a operar 
normalmente. 

Questionados se o anúncio 
feito pelas autoridades de 
saúde sobre novas cepas do 
Coronavírus em circulação 
no país vai impactar o plano 
de retomada dos seus negó-

Produção de latas dispara e setor 
projeta novo crescimento


