
o best seller s o b r e es-

t r a tég ia de gestão de 

negócios int i tulado "A 

Es t ra tég ia do Ocea-

no Azul", os au tores demons t r am 

como a competição acir rada numa 

categoria na qual os concorrentes 

competem com a mesma proposi-

ção, acaba por ba ixar os preços e 

reduzir o valor da categoria como 

um todo. Quando todos oferecem 

produtos iguais, a competição aca-

ba na tu ra lmen te recaindo sobre o 

preço, a f i rmam eles. 

Para mudar essa situação, o livro 

recomenda que as empresas bus-

quem diferenciação nos espaços va-

zios do mercado, dirigindo-se para o 

que chamam de "Oceano Azul". 

Durante a Fispal, realizada recen-

temente, foi apresentado no Fórum 

da Abief - Associação Brasileira da 

Indústria de Embalagens Plásticas 

Flexíveis uma palestra sobre Con-

tract Packaging que chamou minha 

atenção para as novas possibilidades 

de negócios que este tipo de atividade 

traz para a indústria de embalagem. 

O autor da palestra é o diretor exe-

cutivo de uma associação que reúne 

nos Estados Unidos, mais de 1.500 

empresas que se dedicam a esta forma 

de gerir a embalagem diretamente nas 

plantas das empresas usuárias. 

O Contract Packaging já responde 

nos EUA por 14% do valor da produ-
ção de embalagens, movimenta mais 
de US$ 20 bilhões em serviços e mais 
de US$ 250 bilhões em serviços mais 
manufatura, atuando tanto em emba-
lagens primárias como em secundárias. 

O conceito básico da proposição 

que estas empresas fazem para a in-

dústria de embalagem parte do fato 

de que elas são especialistas em seus 

produtos e não têm necessariamente 

que se envolver com uma atividade 

que não seja o seu "core business". 

O Contract Packaging assume 

para estas empresas a operação de 

embalagem, liberando-as para que se 

dediquem melhor ao seu negócio sem 

terem que se preocupar com operações 

complicadas, como acontece muitas 

vezes com a embalagem. 

Quando uma empresa especializa-

da em embalagem se responsabiliza 

pela operação, isso traz muitos bene-

fícios para aquelas que as contratam. 

As empresas especializadas sabem 

administrar os detalhes e montar ca-

deias integradas de produção que aca-

bam gerando custos menores e maior 

eficiência em todo o processo. 

Quando observamos o que aconte-

ce com a indústria de embalagem no 

Brasil, pressionada por todos os lados 

pela redução indiscriminada de custos, 

não deixa de ser interessante analisar 

proposições como esta que tiram a in-

dústria de embalagem da condição de 

fornecedora de um insumo de produção, 

posicionando-a como parceira estratégi-

ca dos negócios de seus clientes. 

As empresas do setor de embalagem 

que buscam a evolução de seus negócios 

para uma situação melhor e mais com-

petitiva precisam estudar com cuidado 

esta nova modalidade, pois ela repre-

senta uma nova perspectiva de relacio-

namento com seus clientes. 

Pensar estrategicamente os seus 

negócios, olhando o futuro do setor com 

uma visão mais atenta, é a obrigação 

dos gestores que desejam que suas em-

presas façam parte deste futuro. 

Quando participamos dos eventos do 

setor, muitas vezes nos deparamos com 

oportunidades como estas, que foram 

apresentadas no evento. O Contract 

Packaging é uma modalidade de pres-

tação de serviços que vale a pena ser 

estudado com carinho pois sua proposi-

ção de valor beneficia tanto a indústria 

de embalagem como seus clientes. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 21, n. 256, p. 56, jul. 2011. 




