
Reportagem

EMBALAGENS PLÁSTICAS

Em busca do valor e
da diferenciação

Cenário de forte competitividade obriga empresas à excelência em
qualidade, preço, atendimento e capacidade de inovação

O
balanço da indústria de transformação
do plástico em 2006 foi negativo, se-
gundo dados divulgados pela Abiplast -
Associação Brasileira da Indústria do

Plástico (www.abiplast.org.br). Apesar do cresci-
mento do faturamento em dólar de 8,14%, com
US$ 17,24 bilhões, foi registrada queda no fatura-
mento em real de 3,17%, atingindo R$ 38,7 bi-
lhões, defasagem esta atribuída ao câmbio depre-
ciado. Houve um aumento no consumo aparente
de transformados de 10,8% em relação a 2005,
com 4,17 milhões de toneladas. Esta medição não
contabiliza a resina PET.

No comércio externo, o setor aumentou as ex-
portações em 5,5%, calculadas em 290 mil tonela-
das, porém, as importações cresceram em taxas
maiores, de 13,6% em relação a 2005, com 369
mil toneladas, aumentando o déficit da balança
em 34% no valor em dólar.

A Abiplast, em conjunto com a Apex-Brasil, co-
locou em operação um projeto para elevar as ex-
portações de transformados plásticos, com resulta-
dos positivos. Porém, o real valorizado tem facili-
tado a entrada de produtos importados, aumen-
tando o déficit do setor.

Para a indústria de embalagem plástica, no en-
tanto, a participação das exportações é baixa, a não
ser para filmes e outros itens comercializados em
bobinas. Diante de um mercado interno com bai-
xos índices de crescimento, e pressionado pela alta
nos preços das resinas, de um lado da cadeia, e de
outro, pela dificuldade em repassar os aumentos a

indústrias de bens de consumo e grandes redes va-
rejistas com forte poder de negociação, a indústria
de transformação de embalagem plástica vem so-
frendo quedas de rentabilidade, dificultando a ca-
pacidade de investimentos das empresas.

A embalagem, para a indústria de transforma-
ção plástica, é uma atividade representativa. Basta
ver que a produção de embalagem representou
42% do mercado de produtos plásticos transfor-
mados em 2005, de acordo com a Abiplast. De
um total de 8.523 empresas da indústria de trans-
formação em 2004 (240.466 empregos), 2.591
constavam como empresas de embalagem, que ge-
raram 94.020 empregos. Desse total, 1.056 em-
presas e 39.210 empregos concentraram-se no es-
tado de São Paulo. Nesse universo encontram-se
empresas de transformação por sopro, injeção, ex-
trusáo, termoformagem, só para citar os princi-
pais, para os mais diferentes segmentos de consu-
mo industriais. Em 2005, o número de empresas
de transformação subiu para 8.844 (252.931 em-
pregos), mas sem dispor ainda de um número ofi-
cial de empresas de embalagem.

Nesta edição, a revista embanews irá abordar
o mercado de embalagens sopradas, voltado ba-
sicamente para o mercado interno, e composto
principalmente por empresas de pequeno e médio
porte. Considerando todo o parque de transfor-
mação, o sopro representa 17%.

Tal cenário tem obrigado os transformadores a
encontrar saídas para sobreviver em um mercado
cada vez mais competitivo, dado a elevada quanti-

dade de empresas existentes, a heterogeneidade e
pulverização reinante entre elas, muitas delas pra-
ticantes de preços abaixo dos níveis do mercado,
contribuindo para o achatamento da rentabilidade
do setor, e em conseqüência, para a queda na
competitividade. Essa tem sido a principal queixa
para diversos empresários do setor. Fabiano Batis-
ta, da Ibeplas, empresa que completa 10 anos no
mercado de embalagens plásticas, aponta a briga
por preços como um dos principais fatores que di-
ficultam o desempenho da empresa, além da carga
tributária, esta uma queixa de 11 entre l O empre-
sários. A mesma dificuldade aponta o gerente co-
mercial da HenryPack, Fábio Gustavo Mendes,
mas neste caso, trata-se da concorrência com as
grandes empresas. A HenryPack atua desde 2003
no mercado de embalagens PET por injeção, esti-
ramento e sopro, e também de sopro, para cosmé-
ticos e bebidas. Para o presidente da Abiplast,
Merheg Cachum, o comportamento predatório
entre as empresas só contribui para piorar as con-
dições de todo o setor, que ficam sem meios de se
defenderem nas duas pontas da cadeia. De acordo
com dados da entidade referentes a 2005, as em-
presas de transformação com 4 a 49 empregados
representam 81% do total de empresas.

Rumo à
maior especialização

Ao longo da última década, na qual essas condi-
ções se acirraram, foi possível observar uma

tendência das empresas para uma maior especiali-
zação, primeiro pelo tipo de processo utilizado
(sopro, injeção, extrusão, termoformagem) e tam-
bém em relação aos segmentos atendidos. Ante-
riormente, as empresas forneciam normalmente
para diferentes mercados, com a principal preocu-
pação de maximizar a utilização da capacidade ins-
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talada. Mas essa nem sempre é a regra. Muitas em-
presas, pelo contrário, ingressaram em novos mer-

cados, ampliando sua atuação.

Segundo José Luiz Pinto Tavares, diretor da

Emplas, as próprias exigências do mercado, por

uma elevada capacidade de produção e para o de-

senvolvimento de embalagens diferenciadas têm

levado a essa especialização das empresas. No caso

da Emplas, focada no segmento de embalagens
plásticas sopradas em polietileno para os segmen-

tos químico, agroquímico e veterinário, a empresa

investiu num laboratório para pré-testes para a ho-

mologação das próprias embalagens para o trans-

porte de produtos perigosos, representativo de um
direcionamento para o setor químico.

Outro segmento bastante exigente em relação à

qualificação de seus fornecedores é o farmacêutico,

pelas próprias características do produto, exigindo
investimentos em salas limpas, e em processos

controlados de produção. Dentro do segmento

farmacêutico, a maior expansão coube às embala-

gens PET, que em si representam alto grau de es-

pecialização, envolvendo não apenas a etapa do so-

pro, mas também a de injeção de preformas, em
estágio anterior ao sopro, e muitas vezes integradas

em um único processo. Entre as empresas que se

especializaram no atendimento à indústria farma-
cêutica está a Védat, que inclusive exporta suas li-

nhas de frascos e tampas para mais de 20 países na

América Latina, Estados Unidos, Oriente Médio e
África, e agora, também para a Europa.

A Vedapack que opera com duas unidades clima-

tizadas, uma exclusiva para o PET e outra, para em-

balagens em polietileno, está comprometida com o

processo de certificação das Normas ISO 9001 e

GMP, "para conquistar o reconhecimento das in-
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dústrias farmacêutica e cosmética", afirma o gerente

comercial Pedro Marcos Santos. "Em 1996, a Veda-

pack identificou a migração do vidro para o PET e
apostou nessa mudança, que é atualmente um dos

segmentos de maior participação na empresa. Hoje,

a Vedapack possui 6 máquinas para a fabricação de

frascos PET e produz 33 modelos, formatos e tama-

nhos diferentes, atendendo os mais variados seg-
mentos". Recentemente, a Igaratiba, com forte atua-

ção no setor cosmético, ampliou seu parque fabril e

passou a contar com um novo espaço, apropriado
para fabricar produtos farmacêuticos. Empresas que

fornecem para o mercado de cosméticos, como a

Igaratiba, Védat, Vedapack, HenryPack, entre

outras, tem como principal desafio a inovação, ou
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seja, criar embalagens diferenciadas, que despertem a
atenção do consumidor final em relação à forma, co-
res, ao material da embalagem, e de seu posiciona-
mento no ponto-de-venda.

No mercado de bebidas, a embalagem soprada
em PET é a de maior participação. As empresas que
trabalham com o PET caminham normalmente pa-
ra a especialização, principalmente as que atuam no
mercado de bebidas, que exige altos volumes de pro-
dução, elevada produtividade e custos reduzidos.
Nesse mercado, atuam grandes multinacionais como
a Amcor PET Packaging, e grandes empresas nacio-
nais, como a Engepack. Mas ao lado dessas empre-
sas, que atendem as grandes engarrafadoras, flores-
ceu também o mercado de bebidas regionais e com
ele, abriu-se o leque aos fabricantes de embalagens
PET de menores volumes de produção, muitos deles
no sistema in house. O mercado de alimentos, o
maior e mais diversificado, e também mais maduro,
também aposta as suas fichas na capacidade de

inovação das empresas, tanto de
produtos como de embalagens.
As empresas capacitadas a
oferecem soluções diferenciadas
acabam conquistando a moeda
forte do valor agregado, vide a
embalagem desenvolvida pela
Indeplast para a Nestlé (pág. 22).

A capacidade de
inovar

A relação entre transformadores e fornecedores de
resinas, muitas vezes conflituosa, pois envolve a

negociação de preços e prazos de entrega, também
tem sido fundamental para garantir qualidade e ca-
pacidade para oferecer produtos com maior tecnolo-
gia agregada e desempenho, motivando as petroquí-

micas em uma corrida pelo desenvolvimento de no-
vos produtos, capazes de garantir aos transformado-
res diferenciais de produtividade, desempenho em
máquina, propriedades mecânicas e químicas supe-
riores, vide a nanotecnologia. Outra prática muito
observada atualmente é a atuação direta do setor pe-
troquímico no desenvolvimento de novos mercados
e aplicações para as resinas, mostrando uma maior
integração entre segunda e terceira gerações da in-
dústria do plástico. A necessidade de modernização
do parque industrial de forma a mantê-lo competiti-
vo também imprime às empresas de transformação
um ritmo constante de investimentos em equipa-
mentos e moldes. Das empresas com quem
embanews conversou, todas afirmaram ter realiza-
do investimentos na aquisição de máquinas de sopro
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e injeção e em moldes. Segundo, Pedro Marcos, da
Vedapack, o elevado preço dos equipamentos com
tecnologia de ponta, geralmente importados, neces-
sários para que a empresa consiga manter a competi-
tividade, elevam os custos da produção e do desen-
volvimento industrial, e constitui um fator que difi-
culta o desempenho da empresa.

Soluções aos desafios

É importante entender como as empresas olham
os seus problemas e soluções. Para Fábio Gusta-

vo Mendes, da HenryPack, a solução foi horizonta-
lizar a venda, ou seja aumentar o número de clientes

de pequeno porte, proporcionando a
essas empresas diferenciais no design,
antes não disponíveis.

De acordo com José Luiz Tavares
Pinto, da Emplas, "a solução passa
pelos contínuos investimentos para
oferecer embalagens de qualidade e
para conseguir acompanhar o merca-
do em suas necessidades, pois os
usuários de embalagem estão sempre
buscando inovação, como forma de
se sobressair no mercado, e se o
transformador não estiver bem estru-
turado e atento a essas necessidades
não conseguirá superar os desafios."

Na opinião de Fabiano Batista, da Ibeplas, a prin-
cipal medida para melhorar as margens seria qualifi-
car também o cliente, ou seja, "se fizermos uma em-
balagem de qualidade devemos procurar vendê-la
para clientes que acondicionarão produtos de quali-
dade, pois assim ele conseguirá vender seus produtos
com a nossa embalagem, contendo o devido valor
agregado. Muito se diz sobre 'prestar serviços em
venda'. Alguns destes serviços são obrigações das
empresas, mas muitas vezes nos deparamos com
clientes que não estão dispostos a pagar por isso e,
neste caso, a menos que se perca o conceito deste
serviço, não teremos como atendê-lo."

A Vedapack busca fazer frente aos desafios pela
busca da excelência em seus produtos. "Investi-

mentos em máquinas e em mão-de-obra especiali-
zada resultam em embalagens com dimensões pre-
cisas, e em acabamento de qualidade. O departa-
mento de qualidade permite à empresa aprimorar
os fatores de redução de custo, através de adequa-
ção da embalagem em relação ao frete seguro, ma-
nuseio, movimentação e transporte. Ao setor de
marketing, cabe avaliar o mercado, as novas ten-
dências, a concorrência, as inovações internacio-
nais e o mercado brasileiro, planejando estratégias
que permitam alcançar o sucesso em cada novo
lançamento", afirmou Pedro Marcos.

Identificar as necessidades e exigências do
mercado é o primeiro passo para traçar as estra-
tégias que possibilitarão o desenvolvimento do
setor de transformação.
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