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A competitividade
através da embalagem
Luis Nishikawa é presidente da Sunnyvale, com mais de 35 anos de

experiência no setor de tecnologia para embalagem e assina este artigo
da série Competitividade da Indústria de Embalagem e seus Usuários,
publicada mensalmente pela revista embanews.

A competitividade através da embalagem se dá em dois níveis -
o da proteção do produto e o da promoção do produto no
mercado. Encontrar o equilíbrio adequado entre esses dois ní-
veis em termos de investimentos e atenção é tarefa complexa,
altamente dependente do tipo de produto.

U
m perfume pode comportar até 70% de seu custo de pro-
dução em uma embalagem mais sofisticada. Este nível de
custo, porém, é impensável em um produto alimentício,
menos dependente da diferenciação, mas altamente de-

pendente do grau de proteção que a embalagem pode garantir à sua
integridade até o ponto de consumo. Além disso, é imperioso que o
valor total da embalagem guarde relação compatível com o preço
total do produto possível de ser praticado no ponto-de-venda.

Permeando esses dois níveis há um terceiro nível a ser considera-
do na eficiência total do processo de embalagem - o sistema de em-
balar, as máquinas e processos de embalar. A importância de se fa-
zer essa análise salta aos olhos ao recordarmos alguns
sistemas de embalar que simplesmente eliminaram a
forma ou tecnologia anterior. O leite longa vida é
um exemplo notório, pois conseguiu um equilíbrio
entre a conservação do produto pelo prazo desejado
e a apresentação do produto na prateleira a um cus-
to aceitável por produtores e consumidores.

Mas quantos fabricantes têm a coragem de inovar
em embalagem, um item não raro considerado aces-
sório ao produto? "O Cliente não está exigindo" é o
que ouvimos com freqüência em nossas andanças
pelo mercado. Isso até que o concorrente adote a
novidade. Temos visto empresas que perdem competitividade por
não atentarem para novas soluções que poderiam lhes conferir um
diferencial no mercado.

É forçoso reconhecer que a adoção plena da inovação depende
da escala de produção. Temos visto muitas tecnologias novas que,
no Brasil, simplesmente não decolam em função da baixa escala.
A tecnologia de embalagem a. vácuo para produtos alimentícios le-
vou muitos anos para ser absorvida pelo nosso mercado. Hoje,
acha-se bastante difundida, a ponto de atrair inúmeros fabrican-
tes, quase todos "me too", ou seja, que inundam o mercado com
máquinas copiadas. A conseqüência é a atuação predatória de
muitos deles. Sem diferencial, agridem o mercado na base do pre-
ço. Um Cliente desavisado poderá concluir que esta situação lhe é
totalmente favorável - vários fabricantes competindo pelo seu pe-
dido, permitindo-lhe comprar pelo mais baixo preço possível.
Preço baixo sim, mas não necessariamente a melhor tecnologia e o
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melhor processo de embalar. Há máquinas de embalar a vácuo ba-
ratas que fazem o vácuo por tempo, ou seja, levam o mesmo tem-
po para embalar qualquer produto, independente de suas caracte-
rísticas. Máquinas mais atualizadas podem fazer o vácuo por regu-
lagem do nível de vácuo, permitindo adequá-lo ao tipo de produ-
to. A velocidade de produção e a qualidade da embalagem são
muito beneficiadas com este dispositivo. Isso nos leva a três outros
temas relacionados à competitividade em embalagem - a satisfação
do Cliente, a capacidade de inovar da indústria e o problema da
gestão dos processos de embalar.

Um mercado pautado pela competição desenfreada, preocupado
apenas com o preço, atende o Cliente no curto prazo, mas não oti-
miza o seu processo de embalar, gerando insatisfação do Cliente e,
em casos mais dramáticos, provoca rejeição de certas tecnologias
que, se houvessem sido bem conduzidas, seriam uma boa solução
para o problema. Também desencorajam empresas inovadoras.

A evolução natural do processo de embalar a vácuo é a embala-
gem que utiliza atmosfera modificada. Com grande
aceitação nos mercados americano e europeu, a tec-
nologia não avança no Brasil por que não se conside-
ra o custo integral da operação de embalar. Um pro-
duto embalado com atmosfera modificada pode ter
sua vida útil na prateleira aumentada em duas ou até
três vezes. O impacto altamente positivo disso na lo-
gística de distribuição de produtos perecíveis permiti-
ria amortizar o investimento em pouco tempo, mas
quase nunca é levado em conta nos cálculos compa-
rativos. Sem falar na satisfação do consumidor final,
pois possibilita, também, reduzir ou até eliminar

conservantes. Sendo um componente essencial da logística, a emba-
lagem deveria ser sempre estudada no contexto de toda a cadeia de
distribuição, o que nem sempre ocorre. Depois da abertura do nos-
so mercado não temos qualquer deficiência em termos de tecnolo-
gia de embalagem em relação aos mercados de primeiro mundo.

Sentimos, porém, que a gestão da área dentro das empresas-clien-
te precisa evoluir na mesma direção. Vivenciamos muitas situações
em que equipamentos de embalagem, completamente defasados
tecnologicamente, são mantidos simplesmente para evitar nova in-
versão de capital, não se apercebendo o Cliente que seu custo opera-
cional está sendo grandemente prejudicado. Ninguém em sã cons-
ciência questiona a necessidade de se manter um olho nos custos.
Deve-se, porém, estabelecer processos que evidenciem o custo inte-
gral da aquisição e seu impacto nos custos finais da empresa, a única
maneira de se analisar racionalmente a questão. Vale o ditado "As
vezes o barato sai caro".
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