
Indústria de embalagens flexíveis enfrenta
os desafios da competitividade, e busca
respostas em novos modelos de gestão

m dos tipos mais disseminados de embalagem, que tem
apresentado as maiores taxas de crescimento nos últimos
anos, é a embalagem plástica flexível, nos seus mais diversos
formatos. Apesar disso, as indústrias que atuam na transfor-

mação dessas embalagens têm sido continuamente pressionadas pela
alta no preço do barril do petróleo que atingiu o recorde de US$ 147
em julho, afetando diretamente o preço dos insumos petroquímicos.

Com isso, a previsão feita pela Abíef - Associação Brasileita da In-
dústria de Embalagem Flexível, no início do ano, de um crescimen-
to na casa dos dois dígitos - ao redor de 10%, teve de ser refeita.
"Hoje, acredito que não passaremos de 3,5% tanto em faturamento
quanto em produção, sobre o desempenho de 2007, com 680 mil
toneladas produzidas e US$ 3 bilhões faturados", disse o presidente
da Abief, Rogério Mani. Há ainda outros fatores que estão contri-
buindo para pressionar as margens do setor. "No segundo semestre,
há perspectivas de novos racionamentos de energia e conseqüente
elevação de preço; além disso, temos um cenário composto por im-
postos altos, períodos de dissídios coletivos e parada das centrais pe-
troquímicas para manutenção, desgargalamento e aumento de pro-
dução. A centralização das petroquímicas também traz preocupa-
ção, reforçada pela existência, hoje, de apenas dois players, Braskem
e Quactor, com capacidade para competir no mercado nacional e
internacional", afirma Mani.

Para José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abrafllme - Associa-
ção Brasileira da Indústria de Filmes Bioríentados, recém-criada, a in-
dústria de transformação tem baixa competitividade porque o mode-
lo não é competitivo. "Ela compra matéria-prima cara, possui equipa-
mentos de baixa tecnologia e baixa produção e a capacidade de gestão
das empresas de transformação é baixa. São poucas as empresas que
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têm projetos de médio e longo
prazos." A proposta da entidade,
que reúne os fabricantes de filmes
biorientados de PET e de BOPP,
é ampliar a competitividade da
indústria que representa. "E pre-
ciso trabalhar fortemente a redu-
ção dos custos na primeira e se-
gunda gerações a fim de manter-
mos nossa competitividade diante
das novas capacidades industriais
que estão entrando em operação
no resto do mundo. Isso é impor-
tante para que a indústria consiga
investir em equipamentos de alta
produtividade, em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e aplicações", afirma Roriz.

De acordo com Rogério Mani, a maneira da indústria enfrentar
essa situação é promovendo a integração e o diálogo entre todos os
elos da cadeia. "É necessário ainda que haja maior consolidação no
setor, através de fusões e aquisições, corno uma maneira de fortale-
cer as empresas. É preciso incentivar também as indústrias a traba-
lharem e produzirem de forma segmentada, com empresas dedica-
das só à extrusão dos filmes, outras que só imprimam ou só façam
o acabamento. Este seria um grande início para melhorar a compe-
titividade e dividir o fardo da gigantesca carga tributária que recai
sobre o setor", comenta Mani.

A CRP Plásticos é uma empresa que se especializou na prestação
de serviços de extrusão de polietileno e iniciou suas atividades em
1995; no início, para atender a uma grande empresa fabricante de
sacolas para supermercado. "Diante da concorrência e baixa lucra-
tividade do segmento, a empresa buscou novos nichos, passando a
atuar no fornecimento de filmes para impressão, empacotamento
automático, filmes para laminação e algumas especialidades", con-
tou o diretor comercial Paulo Roberto Salles.

Outra empresa que atua com foco específico na terceirização de
processos de impressão, é a Fínepack, fundada em 1992. "Em
1996, tendo por objetivo o domínio total da tecnologia de ímpres-
são em todas as etapas, a Finepack investiu fortemente num setor
estratégico para a qualidade da empresa: a criação da Fínetech, pa-
ra o desenvolvimento de imagens e gravação de fotopolímeros",
afirma o diretor Edmur Batista do Carmo.

EXPORTAÇÃO MAIS DIFÍCIL
filme flexível, por suas características, é uma das embalagens
que mais se presta à exportação e importação. Grandes em-

presas como a Dixie Toga chegam a exportar em torno de 10%
de sua produção principalmente para países da América Latina,
como Argentina, Uruguai, Chile e Costa Rica.
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Para a Embalagens Flexí-
veis Diadema, a valorização
do real tem dificultado o
desenvolvimento da área de
exportação, permitindo so-
mente a venda de especiali-
dades. "Temos feito negó-
cios modestos no âmbito
do Mercosul que não che-
gam a representar 3% da
produção", informa o dire-
tor de relações corporativas
e suprimentos, Sérgio Ha-
milton Angeluccí.

No entanto, a preocupação
das empresas brasileiras não é
apenas com a baixa competitividade nas exportações, mas tam-
bém'com a concorrência dos importados no mercado interno.

Em um patamar diferenciado, os fabricantes de filmes bio-
rientados têm maior tradição em vendas externas e chegam a
exportar 45% da sua produção para mais de 50 países. Porém,
este setor também está sofrendo os reflexos do dólar desvalori-
zado. "Além disso, o governo brasileiro estabeleceu inúmeros
acordos comerciais com países latino-americanos, com prefe-
rências tarifárias que incentivam a exportação para o Brasil. Es-
ses países ficaram competitivos, sobretudo por importarem ma-
térias-primas (resinas) a preços mais vantajosos do que os vigen-
tes no Brasil. Ou seja, com o câmbio favorável, alíquotas de im-
portação zeradas, acesso a matérias-primas mais baratas e preços
competitivos em outros países, o Brasil se tornou um país com-
prador, além de exportador de filmes biorientados", diz Roríz.

Na esfera dos cransformadores de embalagens flexíveis,
resolver este problema estrutural é, segundo Angelucci, o
maior desafio para elevar a competitividade do setor.
"Além disso, é preciso buscar reequilíbrio nas forças de ne-
gociação na cadeia como um todo, aumentando o grau de
concentração na área de transformação, visto que os nossos
clientes e fornecedores já se concentraram".
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