


rês linhas convergem para um mesmo
ponto, e daí nasce uma tendência. Num
deles, a crescente segmentação na oferta
de bens de consumo, aliada à cautela
nos gastos por parte dos consumidores,

resultou numa vertente de negócios que vem se conso-
lidando no Brasil, como ocorre em muitos outros paí-
ses: os pedidos de embalagens e de seus complementos
aos fornecedores são, cada vez mais, de pequenos lotes
para entrega imediata. Num fenômeno paralelo, as
estratégias de embalagem das indústrias usuárias não
param de se diferenciar, e materiais em tese antagôni-
cos, antes de competir entre si, se complementam e até
se combinam para conquistar espaços nas gôndolas,
como mostrou a reportagem de capa da edição anterior
de EMBALAGEMMARCA. Para completar, tangidas pela
maré da racionalização, as empresas enxugam seus
efetivos, sem excluir os departamentos de compras, e
quem fica tem se dinamizar sua produtividade.

Tal conjunção de fatores levou ao reforço de um
movimento que vinha se acentuando nos últimos dez
anos: as empresas passaram a eleger, como supridores
de suas necessidades, fornecedores capazes de ofere-

cer não apenas componentes isolados de sistemas de
embalagem, mas soluções completas. Esse quadro,
descrito de forma muito sintética, conforma as raízes
de um modo de atendimento que já se consagrou com o
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nome em inglês de one-stop shop (algo
próximo a "provedor único", em tradu-
ção livre) e que pode trazer vantagens
para as duas pontas da cadeia.

Do lado dos fornecedores, o esfor-
ço para se tornar "pau para toda obra"
ajudaria a fechar caminho a potenciais
concorrentes nas casas de clientes tra-
dicionais e, ao mesmo tempo, tomar
o lugar de fornecedores atuantes em
outros segmentos. Assim, ganha-se
share de mercado em áreas nas quais
não se tinha participação. No entanto,
a consolidação dessa tendência pare-
ce ocorrer em velocidade menor do
que seria desejável. Segundo Eduardo
Belleza, diretor da Converplast Emba-
lagens, de Guarulhos (SP), "poucas
empresas conseguem ter o grau de
amplitude e atingir muita variedade
de aplicações, e raras são aquelas que
estão adequando as suas fábricas na
velocidade que as indústrias alimentí-
cia e de home core exigem". A Conver-
plast seria uma das que conseguem.

Na banda dos end users, entre
outras vantagens, suprir-se numa só
fonte sem dúvida aumenta o poder

de negociação, como assinala Juliana
Coelho de Almeida, instrutora de ensi-

no da Escola Senai Theobaldo de Nigris
de Tecnologia Gráfica, de São Paulo.
"A oferta integrada é extremamente
vantajosa para o cliente, que negocia

com uma empresa só e aumenta sua
competitividade", argumenta por seu
turno Ana Decot Zanettini, gerente de

marketing e desenvolvimento de mer-
cado da Dixie Toga, que, exceto nos
mercados de vidros, latas e embalagens
cartonadas assépticas, afirma ser líder
em todos os demais, em que atua (ver

adiante). "Além disso", observa, "o
abastecimento numa só fonte garante
maior controle no processo de desen-

volvimento das embalagens, segurança
na logística e confidencialidade no lan-
çamento de novos produtos."

Força de megatons
O movimento em direção ao one-stop

shop estimulou e ao mesmo tempo é
em parte resultado do crescente volu-
me de aquisições e fusões registra-
do em anos recentes no País, com o
ingresso de empresas multinacionais.
Esse viés também se insere na briga
pela ampliação de fatias e pela entrada
em campos - no caso de grupos de

atuação global, em países - até então
inexplorados. É uma forma de estréia
com a força de megatons, pois se dá
com o domínio de carteiras de clientes
consolidadas.

Abrindo de vez a trilha facilitadora
do atendimento diversificado, o acele-
rado avanço tecnológico em substratos,
insumos e equipamentos - sobretudo
na área gráfica, onde cresce a oferta
de máquinas híbridas, que conciliam
diferentes processos de impressão -
agregou gigantesca flexibilidade aos
provedores. A barreira do alto valor de
investimentos necessários para avançar

não foi problema para essas empresas
durante bom tempo, até que se desse
a crise financeira. Esta afetou aquela
capacidade, mas o fato é que boa parte
das empresas já estava solidamente
plantada aqui, decidida a reverter um
quadro em que parecia ser muito redu-

zida a parcela de clientes que neces-
sitam (ou exigem) ser atendidos por
provedores únicos. Em suma, pode-se
deduzir que o one-stop shop desponta
como uma excelente promessa para os

fornecedores, com benefícios para os
compradores de embalagens.

Na tentativa de contribuir para
a análise dessa tendência e oferecer
dados que ajudem em eventuais toma-
das de decisão, tanto de provedores
quanto de usuários, EMBALAGEMMARCA
ouviu algumas das maiores fornecedo-

ras de embalagens e acessórios (nem
todos se manifestaram em tempo de
entrar nesta edição). Nesse trabalho
a equipe da revista constatou que a
marcha na direção do fornecimento
concentrado ocorre praticamente em
todos os campos da cadeia produtiva
de embalagem. Dentro desse quadro,
as empresas que não possuem a força
das grandes corporações têm claramen-
te na especialização terreno fértil para
se manterem em posição de destaque,

oferecendo atendimento diferenciado.
As variantes em torno do one-

stop shop, enfim, são inúmeras. Sendo
inviável abordar todas elas, esta repor-
tagem tem seu foco voltado com mais
ênfase para a conversão de embalagens
flexíveis, de papel cartão e de rótulos.
Oportunamente serão abordados lances
daquela tendência que ocorrem nos
demais segmentos, e desde já ficam
abertas as portas da redação para o
aporte de informações por parte de
quem se interessar.



Uma referência mais que secular
Baymgarten, de Santa Catarina, utiliza todos os processos de impressão

Dentre outras corporações que
seguiram o caminho da verticalização,
uma das que se destacam é a brasilei-
ra Baumgarten, de Blumenau (SC).
Decorridos 128 anos desde sua fun-
dação, em 1881, transformou-se num
poderoso conglomerado que hoje é
referência na produção de embalagens
de papel cartão, rótulos termoencolhí-
veis, auto-adesivos e etiquetas.

"Estamos focados especificamente
em cosméticos, e as embalagens por
nós produzidas podem ser encontra-
das nas mais diversas prateleiras do
mundo, envolvendo produtos das mais

famosas marcas", descreve Ronal-
do Baumgarten, um dos diretores da
empresa. "Utilizamos todos os proces-
sos industriais, desde equipamentos de
flexografia em banda estreita até off-
set, rotogravura, serigrafia rotativa e
mais hot stamping e cold stamping. "

Apoiada nessa respeitável infra-
estrutura, a Baumgarten se apresenta
ao mercado como solução das neces-
sidades do cliente. "Seguindo uma
tendência mundial, temos muitos equi-
pamentos híbridos, o que garante flexi-
bilidade para atender as necessidades
dos departamentos de criação de nos-

sos clientes", diz o diretor da empresa.
Estruturada em um só local, para fins
operacionais e comerciais, a Baumgar-
ten é formada por unidades de negócio
independentes, cada uma focada em
sua especialização. Dada essa separa-
ção clara, Ronaldo Baumgarten não
considera a empresa integralmente
inserida no con-
ceito de one-stop
shop. "Pode ser
um desejo, mas
não é ainda rea-
lidade", ele pon-
dera.
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Expansão com aquisições
Como multipackaging, Dixie Toga oferece vantagens aos Usuários

Uma das maiores fabricantes de
embalagens da América Latina, a
Dixie Toga (ainda muito conhecida
por esse nome, embora tenha agre-
gado Bemis a ele quando foi adquiri-
da por aquele grupo norte-americano,
em janeiro de 2005) é um exemplo
marcante da política de expansão via
fusões e aquisições. "Elas garantem
o domínio de um espectro amplo de
tecnologias, com foco específico de
empresa multipackaging", fundamen-
ta Ana Decot Zanettini, gerente de
marketing e desenvolvimento de mer-
cado da empresa, ao defender as van-
tagens que o one-stop shop traz para
fornecedores e usuários.

No caso da própria Dixie Toga, ela
cita "a agilidade e a competitividade
no atendimento de grandes e peque-
nos lotes, em todas as tecnologias,
ao lado do potencial de inovação,
com tecnologias trazidas do exterior
através da Bemis". Já para o cliente,
considera a executiva, "abastecer-se
num só ponto garante maior controle

no processo de desenvolvimento das
embalagens, segurança na logística e
confidencialidade no lançamento de
novos produtos".

Desde sua fundação em 1995 (resul-
tado da união de duas grandes empresas
de embalagens, Dixie-Lalekla e Toga),
quando atuava apenas com flexíveis,
semi-rígidos e embalagens cartonadas,
a empresa, hoje presente também na
Argentina e no Chile, enveredou por
uma seqüência de fusões que resultou
num conglomerado de dez unidades
industriais (uma delas na Argentina) e
cinco diferentes tecnologias de emba-
lagem: flexíveis, rígidas, cartuchos,
rótulos e tubos laminados.

Com essa estrutura a Dixie-Toga
consegue suprir mercados que vão de
higiene e limpeza, alimentos, cigarros
e bebidas a laticínios e massas frescas,
além de produzir filmes encolhíveis
para carnes in natura, carnes processa-
das, queijos e aves, incluindo embala-
gens com barreira para frigorificados.
Em 2002 iniciou a produção de emba-

lagens com tecnologia de injeção com
parede fina, numa fábrica in house na
planta da Sadia em Paranaguá (PR).
No ano seguinte, ao associar-se à
alemã Huhtamaki, passou a fabricar
laminados para produção de bisnagas
para produtos de higiene, cosméticos e
medicamentos. A aquisição da unidade
de embalagens flexíveis em folhas de
alumínio e papel da Alcoa Alumínio
(ex-Itaipava) completou o ciclo de
aquisições no Brasil.

"Tal estrutura nos permite atender
o cliente de ponta a ponta", afirma
Ana Decot. "No segmento de choco-
lates, por exemplo, podemos forne-
cer desde a embalagem primária em
flexível até o display em cartuchos;
em margarinas, o conjunto de pote e
tampa; em sorvetes, o cover leaf, o
conjunto de pote e tampa e a luva em
cartucho; em creme dental, a bisnaga
e o cartucho."

A alternativa da verticalizacão
Converplast atende de forma diversificada e atua em ampla gama de mercados

A também nacional Converplast
adotou igualmente a rota de cresci-
mento via diversificação da oferta e
acentuada verticalizacão da produ-
ção. A empresa atua nos mercados
alimentício, de bebidas, farmacêuti-
co, home epersonal care. Partindo de
um patamar de pequeno porte, quan-

do surgiu em 1983, hoje se apresenta
como uma das maiores produtoras
de embalagens flexíveis da América
Latina, com fornecimento em bobi-
nas e embalagens finalizadas, rótulos
do tipo roll label e de etiquetas auto-
adesivas promocionais.

Eduardo Belleza, diretor da

empresa, valoriza alguns diferenciais
da Converplast. Diz ele: "Somos
a única empresa no país que fabri-
ca internamente todos os cilindros-
base para impressão em rotogravura,
com 30% do peso tradicional, o que
reduz o prazo de produção de um
jogo completo de trinta para três
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Uma terceira via
A Arco Convert, de São Paulo, tem uma condição

singular em one-stop shop. Ao restringir sua atividade

à industrialização, "a empresa se tornou praticamente

única no mercado de conversão de embalagens", diz

seu diretor, Eugênio Augusto Giacomelli.

A Arco Convert foi criada em 2001 para atender à

demanda de convertedores que buscavam soluções

terceirizadas num único fornecedor. A empresa se dife-

rencia de gráficas que também trabalham para outras,

em ocasiões em que não conseguem, por exemplo,

atender o excesso de pedidos. A estratégia da Arco

Convert consiste em oferecer a mais ampla gama

possível de serviços de conversão de embalagens,

sem se preocupar em fornecer diretamente aos usu-

ários. "Concorrentes existem, e até nos antecederam,

mas oferecem produto e também serviço", compara

Giacomelli. "Nós somos essencialmente uma empresa

prestadora de serviços de conversão de flexíveis. Não

compramos matéria-prima e não vendemos produto."

O executivo diz que existem empresas que tentaram

imitar a Arco Convert, "mas sem foco." Em seu modo de

ver, "quando uma empresa vende produto e se predis-

põe também a fazer serviço, as coisas ficam confusas

para o cliente, que nem sempre identifica nessa oferta

credibilidade e, principalmente, eficiência na produção".

A chave desse tipo de negócio, segundo Giacomeili:

"Uma convertedora muitas vezes se esquece de que o

negócio dela é obter a máxima eficiência no processo

da produção da embalagem, e não simplesmente lucrar

na compra e revenda da matéria-prima."

Nesse modelo de negócio uma característica que

sobressai é a confiança no relacionamento, pois o clien-

te é um convertedor que fornece à indústria usuária.

"É importante ele estar seguro de que não se tentará

conquistar seus clientes e de que não serão abertas

informações para outros convertedores". Todavia, ainda

que a grande maioria dos clientes finais não receba

informação do envolvimento da empresa na conversão,

o executivo garante que hoje um número crescente

deles começa a recomendar que sejam industrializadas

na Arco Convert.

A empresa nasceu com uma impressora flexográfica oito

cores e uma laminadora Super Simplex, a primeira deste

modelo no Brasil. Com o aumento da demanda, adquiriu

uma segunda laminadora e uma máquina de rotogravu-

ra oito cores e, em 2007, uma impressora flexográfica

Comexi 8 cores, a primeira gearless instalada no País.

Neste ano a Arco Convert iniciou a formação de embala-

gens tipo pouch e stand-up pouch.
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dias. Fabricamos também a nossa
própria tinta, levando em conta
aspectos relacionados à não toxici-
dade das substâncias utilizadas, e
somos pioneiros no Brasil em lami-
nação solventless."

Além das impressoras em roto-
gravura com até dez cores, a Conver-
plast utiliza equipamentos flexográ-
ficos com até oito cores e letterpress
até oito cores com acabamentos de
corte e cold stamping. Possui ainda
metalizadoras e coextrusoras de
filmes com até cinco camadas, o
que possibilita agregar ao produto
final atributos de rigidez, torção e

alta barreira, entre outros. O par-
que industrial, em Guarulhos (SP),
contempla dez máquinas. Eduardo
Belleza descreve: "Nossa impressora
flexográfica é de banda larga, com
largura acima de l metro. Com a
letterpress, trouxemos uma máquina
de banda estreita, e nosso mais novo
equipamento de rotogravura foi pro-
jetado para despender tempos míni-
mos de setup, com troca automática
em menos de vinte minutos".

Com esse potencial de flexibili-
dade, a Converplast acabou se fir-
mando em variados nichos de mer-
cado. "Somos reconhecidos como
uma empresa bem diversificada",
relata seu diretor. "Mesmo antes do
investimento em etiquetas e rótulos
auto-adesivos, já fazíamos lamina-
ções a úmido, a seco, em bobinas,

em folhas, em pouches, e metaliza-
ção a registro."

O diretor da Converplast admite
que fornecedores não enquadrados
no conceito de one-stop shop podem
eventualmente oferecer preços mais
baixos, mas, em sua opinião, sem a
garantia de que o processo seja com-
pletamente controlado. O executivo
lembra, em favor do fornecimento
concentrado, que as empresas bus-
cam cada vez mais a diminuição no
número de fornecedores, até porque
não possuem mais o número de pro-
fissionais suficiente em suas áreas de
compra para dar conta dessa tarefa.
"Hoje, um fornecedor de serviço pre-
cisa estar adequado às demandas do
cliente", ele sentencia. "É uma ten-
dência cada vez mais forte, seja por
exigências das matrizes no exterior,
seja por parte de empresas de médio
porte do Brasil."

Text Box
COUTO, Elisiário. De vários ou de apenas um? Embalagemmarca, São Paulo, ano 10, n. 117, p. 22-28, maio. 2009.




