
otor de vendas e poderosa mídia de divul-
gação para as marcas de bens não-durá-
veis, a embalagem passa a receber trata-
mento vip em número cada vez maior de
indústrias. Com isso, vai ficando para trás

o tempo em que se delegava sua administração, como
insumo, a meros fiscais de preços. Embora o custo
seja um* componente fundamental, o responsável pela
aquisição de embalagens nas empresas deixa de ser
comprador para se tomar analista de suprimentos - um
profissional mais versátil e de cabeça aberta, que, sem
se bitolar em planilhas e na HP, acompanha o mercado
do fornecedor, monitora a macroeconomia e conhece
tecnologias produtivas dos insumos que adquire. Titã
em alimentos e bebidas, a Pepsico é uma das fiadoras
dessa mudança no perfil do comprador. As crescentes
importações de embalagens flexíveis feitas pela empre-
sa, para o acondicionamento de salgadinhos e pescados,
entre outros itens, são exemplos de como o trabalho dos
analistas vem causando impacto na empresa.
Responsável na Pepsico pelas aquisições de embala-
gens e de alguns outros insumos, como aromas, Gilmar
Vaccas aborda nesta entrevista as transformações do
gerenciamento de suprimentos, com a autoridade de
quem está no ramo (e na mesma empresa) há quase
trinta anos, e do mercado fornecedor, que enfrenta
turbulências e o desafio de se adaptar à realidade da
globalização.

Na Pepsico, o senhor não somente cuida de aquisições
de embalagens, mas também de outros insumos produti-
vos, como aromas, e provavelmente tem intimidade com
a administração de outros tipos de suprimentos fabris.

O gerenciamento de embalagens difere muito daqueles
de outros insumos?
Não. Basicamente a rotina, os métodos e os desafios são
os mesmos. Gerenciar a aquisição de commodities ou de
embalagens envolve atenção e é uma função estratégica
para a empresa.

Presente em diversos mercados, possuindo um vasto
portfólio, a Pepsico acondiciona produtos de diversas
formas. E possível listar todos os tipos de embalagens
consumidos pela empresa no Brasil?
Utilizamos um vasto sortimento de embalagens na
Pepsico. Consumimos cartuchos de papel cartão para
linha de aveia, sacos de papel do tipo SOS para as linhas
Milharina e Polentina e cartonadas assépticas da Tetra
Pak para o acondicionamento dos nossos achocolatados.
Há as embalagens de aço para pescados. Utilizamos
também embalagens plásticas sopradas e injetadas.
Nosso maior consumo, porém, é de embalagens plás-
ticas flexíveis. Nesse campo, se não estou enganado,
95% das embalagens são de BOPP/BOPP. Somos con-
sumidores de outras estruturas, como as dos retortable
pouches, embalagens de BOPP/PP, mas não saímos
muito desse perfil. Isso tudo sem falar nas embalagens
secundárias de papelão ondulado.

A Pepsico é uma das empresas que vêm adquirindo no
exterior determinadas embalagens, especialmente plás-
ticas flexíveis, para comercializar produtos no Brasil.
As importações devem-se exclusivamente a questões de
custo ou aspectos tecnológicos e de oferta dos fornece-
dores locais também vêm pesando?
O Brasil tem um parque fabril de embalagens de pri-





meiro mundo, capacitado a produzir qualquer coisa. Os
fornecedores locais dominam tecnologias de ponta, têm
investido em maquinário e realizam trabalhos que são
verdadeiras obras de arte. Só que, em função do real
supervalorizado, muitos deles deixaram de ser compe-
titivos dentro de seu próprio país. É uma situação deli-
cada - e vale lembrar que já há quem diga que o dólar
deverá atingir taxas ainda mais
baixas... O motivo das importações
de embalagens é o custo. No caso
das embalagens plásticas flexíveis,
a Pepsico, como grande consumi-
dora, não pode ignorar oportuni-
dades de preço. Insuficiência de
oferta ou de tecnologia só ocorre
em casos pontuais. No ano passa-
do começamos a importar o retor-
table pouch (embalagem flexível
de alta barreira, capaz de suportar
esterilização em autoclave e pro-
pícia para alimentos sensíveis e de
alta acidez) para pescados. Essa
embalagem ainda não deslanchou
no Brasil mais por desinteresse da
indústria, e nem tanto por falta de
capacidade dos fornecedores.

Nos possíveis casos em que as
embalagens são adquiridas lá fora
devido ao preço, é possível dar
exemplos de diferenças de preços
entre embalagens de fornecedores
estrangeiros e suas alternativas
nacionais?
Em média, o mercado externo leva uma vantagem em
torno de 15% a 20% frente ao mercado local. E olha
que, dependendo da situação, essa estimativa pode ser
até conservadora. As bases de cálculo desses ganhos
potenciais são os fornecedores do Mercosul, dos países
andinos, porque ainda não calculamos sobre preços
europeus ou americanos. Uma coisa importante a ser
ressaltada é que, devido ao patamar cambial e às polí-
ticas de impostos, o contrário também pode aconte-
cer. Se fabricantes brasileiros de embalagens plásticas
decidirem exportar, importando matéria-prima com o
câmbio atual e o drawback (regime aduaneiro especial
que suspende ou elimina a tributação sobre insumos
importados para utilização em produtos de exportação),
eles poderão praticar preços atraentes.

Numa pergunta que resume algumas queixas que temos
ouvido de fornecedores de embalagens plásticas flexí-
veis, a política de exportar resinas a preços mundiais,
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com preços mais baixos que os praticados internamente
- os quais embutiriam o ônus da proteção à resina
nacional —, não acaba tirando a competitividade de
todos os elos da cadeia?
Olhando de forma isenta, apenas narrando o que vejo,
sem carregar a bandeira dos convertedores, com quem
tenho mais contato, é claro que o favorecimento às

exportações de matéria-prima em
detrimento do mercado interno
cria uma distorção. A prática de
preços diferenciados lá fora acaba
resultando numa dificuldade de
competitividade aqui. Se o custo
produtivo de uma determinada
embalagem plástica é composto
por, digamos, 60% de material e
40% de mão-de-obra, e esses 60%
estão engessados, o convertedor
só pode cortar da mão-de-obra.
Pode-se abrir caminho para um
círculo nada virtuoso com mais
desemprego e queda de consumo,
o que é ruim em sentido amplo.

Pelo que o senhor acompanha do
mercado, há soluções viáveis para
essa distorção?
Claro que a promoção de con-
dições mais iguais seria uma
maneira de minimizar a distor-
ção. Para ser franco, porém, ao
mesmo tempo não sei se a situa-
ção é justificável sob o ponto de
vista da globalização econômica.

Pergunto: se os fabricantes de embalagens tivessem a
oportunidade de importar matéria-prima com sólidas
vantagens competitivas, eles não o fariam? O momento
que eles atravessam é difícil, mas confio neles e acredito
que serão encontradas saídas para manter a atratividade
de seus mercados. Veja o que acaba de acontecer, com
o governo se sensibilizando e intervindo para estimular
os mercados de calçados e de confecção. Penso que
todo mundo ainda está tentando se acostumar a lidar
com a realidade da globalização econômica. Mas não há
dúvida de uma coisa: insumos com custos mais baixos
favorecem produtos mais competitivos, que atraem con-
sumidores. Mais consumo gera ganhos de escala com
custos mais baixos e assim, em encadeamento, cria-se
um cenário bom para todos.

A Pepsico inaugurou no ano passado uma fábrica de
salgadinhos no Nordeste, e lá utiliza as mesmas emba-
lagens de suas fábricas do Sudeste, fornecidas pelos





mesmos convertedores. Essa estratégia não afeta a
competitividade dos produtos?
Não. A fábrica de Recife é focada somente em sal-
gadinhos extrusados, aqueles fritos, como Cheetos e
Fandangos, e ainda tem baixo volume de produção. O
ganho de escala, ou, como costumamos dizer, o ganho
com alavancagem de volume que obtemos nas compras
no Sudeste viabiliza o uso das
mesmas embalagens no Nordeste.
A Pepsico possui frota própria
de transporte, e isso facilita o
abastecimento da unidade pernam-
bucana. Claro que, dependendo
da conjuntura futura, essa política
pode se alterar. Estamos atentos
aos movimentos do mercado. O
Porto de Suape, próximo da nossa
fábrica nordestina, pode ser uma
boa opção de importação, seja de
produto acabado ou de matéria-
prima. Além disso, há um inves-
timento crescente de fornecedores
de embalagens naquela região. Um
importante fornecedor, inclusive,
é nosso vizinho. Isso nos leva a
imaginar que Suape também possa
ser utilizado por essas empresas
como vantagem competitiva, na
obtenção de insumos importados
de embalagens.

Não é raro ouvirmos casos em
que compradores são taxados por
profissionais de marketing como
barreiras, inibindo inovações em favor do balanço
orçamentário da empresa, e casos em que compradores
vêem homens de marketing como delirantes, idealiza-
dores de projetos fantásticos na teoria, porém inexeqüí-
veis. Dá para conciliar os interesses das duas partes em
projetos de embalagens?
Balancear os interesses de todos é fundamental para se
atingir o interesse maior, que é o resultado da empresa.
Não deveria haver conflitos em indústrias com visão
abrangente, mas é claro que isso é uma situação ideal.
Nem sempre a harmonia acontece, mas não se podem
priorizar resultados compartimentados em detrimento
dos resultados comuns. Creio que o compartilhamento
de conhecimentos, de expertises, pode ajudar a evitar
a formação de ilhas de excelência e contribuir para
o resultado sistêmico. Temos, na Pepsico, um depar-
tamento de Inovação bastante atuante, que facilita a
integração entre Marketing e Suprimentos nos projetos.
Costumamos realizar reuniões trimestrais de planeja-

mento estratégico com todos os departamentos, nas
quais discutimos as mais variadas questões. As decisões
são compartilhadas e cada departamento fica a par das
necessidades e das iniciativas dos outros.

Alguns anos atrás eram ruidosos os vaticínios de que
modalidades como o e-procurement e os leilões rever-

sos transformariam a gerência de
suprimentos das indústrias, aba-
lando significativamente ou até
extinguindo os modelos tradicio-
nais de negócio. As previsões se
confirmaram? Aliás, que impactos
a internet trouxe ao trabalho do
gerente de suprimentos, especial-
mente nas compras de embala-
gens?
O e-procurement, os leilões rever-
sos e outras formas de operação
se difundiram de forma positiva
e têm ajudado o profissional de
suprimentos, mas para nós elas
funcionam como ferramentas com-
plementares, não afastam as nego-
ciações tradicionais. Houve expec-
tativas exageradas sobre a adoção
dessas ferramentas, assim como
houve exagero nas previsões sobre
muita coisa atrelada à internet. A
internet nos ajuda muito, da mesma
forma que vem facilitando a comu-
nicação e o acesso a informações
para qualquer profissional. É raro
haver fornecedores de embalagens,

por exemplo, que ofereçam sistemas de tracking (ras-
treamento de pedidos). A meu ver, todas as ferramentas
devem ser utilizadas de maneira inteligente, de acordo
com a estratégia da empresa, e sem exagero. Em itens
estratégicos, como embalagens, costumamos operar com
muita atenção e cuidado. Já insumos não-estratégicos
podem ser obtidos via leilão reverso, tranqüilamente. Há
um barulho exagerado sobre tendências de negócio, e não
acredito em empresas que a elas aderem por modismo.

Soubemos que o departamento de suprimentos da Pepsico
passou por uma modernização há cerca de dois anos. O
que mudou?
Contratamos uma consultoria, e ela redesenhou toda a área
de suprimentos, nos ajudando a definir uma metodologia
de trabalho eficiente ao máximo. Adotamos novos esque-
mas de supply chain, e algumas barreiras departamentais
foram quebradas. A partir desse programa, oportunidades
de melhoria foram levantadas, segregamos funções e



decidimos que os analistas da área passariam a trabalhar
de forma sistêmica. Também investimos em treinamento.
Hoje atuamos de modo mais otimizado, focando sempre
os ganhos de produtividade. Com a implantação desse
programa obtivemos, já no primeiro ano, ganhos signi-
ficativos de produtividade e em processos. Na área de
embalagens, por exemplo, conseguimos obter uma econo-
mia de 5% na aquisição de embalagens de papelão.

A Pepsico possui um programa nacional de certificação
de fornecedores de embalagens?
Essa pergunta ocorre num momento interessante, pois
estamos desenhando agora um programa de certificação e
qualificação de fornecedores. O programa é amplo e não
se atem aos fornecedores de embalagens. Busca atingir
outros insumos também. Já começamos a promover reu-
niões regionais para a apresentação do programa.

De modo geral o profissional de suprimentos tem procu-
rado se qualificar, para conseguir entender como funcio-
na a cadeia e os produtos com os quais trabalha, e não
se limitar a ser um comparador de preços?
Sim, e esse é um tema sobre o qual gosto de falar. A figura
do comprador não existe mais na Pepsico e numa série de
empresas. O comprador está dando lugar ao analista de
suprimentos, o que não é mero eufemismo. Foi-se o tempo
em que o profissional de compras era uma pessoa de con-
fiança do presidente da empresa, um amigo ou parente. O
analista de suprimentos que o mercado progressivamente
passa a requisitar tem de entender a conjuntura econômi-
ca, as cadeias de valor e a produção do insumo do qual é
responsável. Os analistas de suprimentos da Pepsico, por
exemplo, têm como rotina diária a busca de dados em
internet, jornais, revistas e outros meios de informação.
Buscamos nos antecipar aos movimentos e às tendências
de mercado. Uma coisa que constato é que a informação,
por si só, dificilmente pode ser transformada em vanta-
gem competitiva. O que faz toda a diferença é a análise
das informações.

O senhor pode dar um exemplo?
Lembra-se da crise da vaca louca? Naquela época, quando
estourou o noticiário sobre a crise, apenas algumas pou-
cas pessoas sacaram que a epidemia causaria uma alta no
preço do milho. Muitos não entenderam aquela previsão.
Mas o raciocínio é claro. Acontece que, sem carne verme-
lha, há um maior consumo de frango. O milho é alimento
básico do frango, e a lei de oferta e procura naturalmente
inflaria o preço do milho. É esse tipo de ilação que o
analista de suprimentos deve fazer para estar sempre um
passo adiante, para ser estratégico para a empresa. No fim
das contas, uma empresa que não compra bem não pode
vender bem. (GK)


