
A empresa que não conhece 
bem seus parceiros, 

conhece muito pouco 
"Nenhuma empresa alcança o sucesso 

sem o apoio de seus parceiros" 
PHILIP KOTLER 

preocupante das relações entre clien-
tes, indústrias e fornecedores. 

As alianças entre empresas, men-
cionadas pelo Mestre Philip Kotler, têm 
sido prejudicadas pelas novas exigên-
cias competitivas que fazem com que as 
empresas tentem tirar o máximo uma 
das outras, em uma relação cada vez 
mais opressiva, impessoal e imediatista. 

Indústrias fornecedoras de embala-
gens têm sido tratadas como reles forne-
cedores de um insumo de produção que 
não tem impacto algum no desempenho 
do produto e reduzidas muitas vezes a 
quase anônimos participantes de leilões 
eletrônicos destinados a comprar emba-
lagens pelo menor custo possível. 

Essa situação pode ser boa para um 
dos lados em um determinado momen-
to mas não constrói alianças duradou-
ras e acaba muitas vezes destruindo os 
fornecedores menos resistentes. 

Todos nós sabemos que a competi-
ção no setor de embalagem acontece 
por cadeias competitivas. Nenhuma 
empresa compete isoladamente, pois 
existem embalagens complexas, for-
madas por diversos componentes, nos 
quais o frasco, a tampa, o rótulo e a 
caixa de embarque são produzidos por 
empresas diferentes, mas competem 
unidas pelo mesmo produto. Se esse 
produto fracassar, todas estas empre-
sas fracassarão junto com ele. 

As cadeias mais alinhadas e integra-
das tendem a apresentar as melhores 
proposições ao mercado e a tornarem os 
produtos mais efetivos na competição 
em que estão envolvidas. 

Engana-se quem acha que pode 
competir sozinho e lucrar isoladamen-

te a qualquer custo, ignorando quem o 
apoia em seu negócio. 

Alianças es t ra tégicas serão cada 
vez mais impor t an te s n u m cenário 
competit ivo que es tá passando por 
mudanças espantosas . 

A deterioração da economia global 
tem gerado excedentes de produção em 
mercados enfraquecidos que migram 
pelo mundo em busca de salvação, 
desabando repentinamente em nosso 
mercado com suas ofertas desespera-
das, e que acabam desestruturando as 
relações estabelecidas ou gerando ten-
sões entre as empresas que recebem 
essas ofertas. 

Uma vez aceitas, propostas mira-
bolantes que se apresentem como ne-
gócios de ocasião acabam convencendo 
algumas empresas a descartarem for-
necedores tradicionais a troco de van-
tagens imediatas que não têm como se 
manter ao longo do tempo. 

A competição por cadeia produtiva é o 
mais forte posicionamento que um negó-
cio pode ter, pois gera benefícios mútuos e 
em seqüência, que aumentam a seguran-
ça de cada um de seus integrantes. 

As empresas que aceitam negócios 
de ocasião em seu fornecimento de em-
balagens aumentam seu próprio risco e 
prejudicam a cadeia a que pertencem, 
pois o cenário internacional é mutante 
e não há garantia de continuidade do 
fornecimento nessa situação. 

Entendemos que todas as empresas 
enfrentam dificuldades em competir 
nos tempos bicudos em que estamos 

vivendo, mas lembramos a todos que 
já vivemos tempos muito piores... 

Quando trabalhei nos anos 90 para 
a cervejaria Antarctica, perguntei por-
que essa empresa ainda comprava ce-
vada na Bélgica e no Chile. A resposta 
que recebi me fez perceber como somos 
limitados por nossa pouca experiência 
de vida. A Antarctica tinha mais de 100 
anos naquela época e já havia atraves-
sado duas guerras mundiais, situações 
bem piores do que as que estamos atra-
vessando hoje, e sabiE* que precisava 
manter rotas al ternativas de forneci-
mentq imune aos combates navais e 
ao afundamento dos navios cargueiros 
com suas cargas de cevada. 

Vamos atravessar este período de 
dificuldades da mesma forma que atra-
vessamos os anteriores. Muitas dificul-
dades serão superadas, mas as alianças 
destruídas dificilmente serão refeitas, 
portanto, antes de destruir as relações 
com fornecedores e clientes, é preciso 
lembrar que não importa a situação ou 
o cenário, nós sempre precisaremos de 
quem nos apóie em nossas operações. 

Houve um tempo em que o maior 
patr imônio de uma empresa e ram 
suas fábricas. Com o surgimento do 
marketing, descobriu-se que, na ver-
dade, o maior patrimônio de uma em-
presa era sua marca. 

Hoje, os especial is tas concluem 
que o maior patr imônio de uma em-
presa é a qual idade das relações que 
ela man tém com seus clientes e par-
ceiros estratégicos. 
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impressionante a forma como 
algumas empresas t ra tam seus 
parceiros. Tenho observado ao 
longo do tempo a deterioração 
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