
endo um creme facial em avan-
çado estágio de desenvolvimento,
a fabricante de cosméticos deci-
diu que era hora de dar cara ao
produto. Convocou designers e,

querendo causar boa impressão, abraçou uma
idéia de embalagem deslumbrante. Ao transitar
do papel para a máquina, contudo, o invólucro
teve problemas na moldagem, exigindo reti-
ficações de ferramental. Ajeitada, a peça foi
rejeitada, por possuir diferenças gritantes em
relação ao seu protótipo. Revisão estrutural. Aí,
outro retrocesso. O volume e as dimensões do
recipiente estavam em desacordo com as normas
legais. Sobrevieram novos reajustes. Resumo da
ópera: o projeto, que a princípio deveria durar
três semanas, tomou três tormentosos meses, e
acabou por consumir o dobro da verba prevista.

A história que acaba de ser contada é fictícia,
mas está longe de ser infactível. Na verdade, per-
calços como os vividos pela fantasiosa produtora

de cosméticos, que arrasam planilhas
e agendas, são bastante comuns na
realidade industrial brasileira. Por quê?
Segundo uma emergente classe pres-
tadora de serviços da cadeia do packa-
ging, por ausência de expertise técnica
aplicada ao planejamento e à execu-
ção dos projetos. Em outras palavras,
por falta de engenharia de embalagem.
Ganhando notoriedade no mercado, con-
sultorias como a Packaging Solutions,
de Valinhos (SP), a Pró Design, de São
José dos Campos (SP), e a 3D Modeling,
da capital paulista, defendem essa ban-
deira.

Engenheiros de embalagem, como
eles próprios explicam, atuam basica-
mente como equalizadores entre os dese-
jos de executivos e designers e o reper-
tório tecnológico dos fornecedores e dos
próprios parques fabris das indústrias de
bens de consumo. Além da qualificação



de componentes das embalagens, isto é, sua
validação para rodagem em linhas de produ-
ção, envase e rotulagem, o escopo dos serviços
prestados pelos peritos técnicos inclui desenho
estrutural, modelagem virtual e prototipagem. É,
segundo as firmas de engenharia, a ocupação de
uma lacuna. "Ocorre que os designers de emba-
lagem geralmente são especialistas em criação
gráfica e não têm experiência em design de
forma e background industrial", afirma Cristiano
Ledo, diretor da 3D Modeling. "Na outra ponta,
os transformadores executam preparações para
a produção de embalagens, como ferramentaria,
mas não são exatamente modeladores."

provedor de embalagem. "Com a documentação
do engenheiro independente, o cliente pode cotar
com quem quiser", diz Ledo.

Segundo as consultorias ouvidas pela repor-
tagem, o reconhecimento das vantagens da enge-
nharia de embalagem é muito maior em outros
países. Em razão disso, os braços locais de multi-
nacionais ainda são os clientes que mais recrutam
seus serviços desde o início dos projetos, objeti-
vando uma integração com suas equipes internas
de marketing e de embalagem e sua agência de
design. Essa seria a mecânica ideal de trabalho,
ressaltam os engenheiros. O cenário, porém,
impõe outras condições. "Muitas vezes somos
contatados para 'apagar incêndios', ou seja,
para consertar desenvolvimentos que depois de
prontos não atendem às expectativas dos clientes
ou não atendem aos requisitos necessários para
serem produzidos", relata Waldir Borges Alves,
diretor da Pró Design (veja o quadro}.

Egresso da Johnson & Johnson, onde traba-
lhou em engenharia e em desenvolvimento de
embalagens, Alves conta que a maior parte dos
serviços oferecidos por sua empresa é prestada
para itens de higiene pessoal e cosméticos. A
própria J&J é cliente fiel da Pró Design, que
recentemente a assessorou, por exemplo, no
desenvolvimento do novo frasco plástico dos
protetores solares Sundown. A engenharia possi-
bilitou que o frasco agora possa ficar na posição
upside down (com o topo para baixo), proporcio-
nando melhor aproveitamento do conteúdo pelo

Como efeito, firmou-se em grande parte das
empresas o costume de delegar preparações téc-
nicas aos fabricantes das embalagens. Por isso,
o trabalho de engenharia muitas vezes é taxado
como um custo extra. "O custo zero é ilusório,
porque é embutido no valor das peças e amorti-
zado em milhões de unidades, ao longo de anos",
aponta Marcos Quimenton, diretor da Packaging
Solutions. "E como nem sempre há entrosamento
entre os fabricantes dos diferentes componentes da
embalagem, como frasco, tampa e rótulo, muitas
vezes acontecem problemas de interação." Mas o
grande problema, no entender dos engenheiros, é
que com esse procedimento as empresas não são
donas dos seus projetos, e têm de refazer todo o
desenvolvimento técnico caso decidam trocar de



consumidor, aprimorou o mecanismo de abertura
da tampa flip-top do produto e nela implantou
um lacre de segurança. Serviços da Pró Design
também já ajudaram a concretizar embalagens
para nomes como Avon, Parmalat, Bauducco e
Nylooks (Global Cosmetics).

Abertera de mercado
Foi por estudos estruturais de embalagem feitos
para uma linha de artigos de cuidado pessoal, aliás,
que a 3D Modeling recebeu menção, meses atrás,
na primeira edição do PRÊMIO EMBALAGEMMARCA
- GRANDES CASES DE EMBALAGEM. A família de
produtos em questão foi a linha infantil de banho
e pós-banho Turma da Mônica, da Kimberly
Clark, projeto em que a consultoria em engenha-
ria trabalhou afinada com a agência de design
Packing. (Cabe registrar, a propósito, que as
consultorias em engenharia não se explicitam
como concorrentes dos designers gráficos, com
eles priorizando parcerias).

Embora a maioria dos projetos tocados pelas
agências de engenharia ainda sejam de produtos
de beleza, mormente acondicionados em reci-
pientes plásticos, outros mercados e tipos de
embalagem começam a requisitar estudos estru-
turais. A 3D Modeling prestou assessoria técnica
no desenvolvimento de garrafas de vidro (como
as do rum Montilla e da linha de vodcas com
sabor Smirnoff Twist) e da lata de aço expandida
do achocolatado Nescau 2.0, da Nestlé.

Outro trabalho da 3 D Modeling realizado em
parceria com a Packing mostra como a engenha-
ria de embalagem pode, inclusive, solucionar
problemas de falsificação. A fim de dificultar as
contrafações da vacina animal Cydectin NF, da

Fort Dodge, a consultoria modificou os frascos
plásticos do produto, dotando-os de relevos nas
laterais que lembram músculos de animais. A
área de rotulagem da embalagem ganhou a gra-
vação de um desenho estilizado da cara de um
boi. "Esse desenho, escamoteado pelo rótulo,
pode ser alterado a cada lote, pois criamos um
elemento postiço para o molde do frasco", ilustra
Ledo. "O elemento cambiável constitui, assim,
uma garantia de originalidade do produto."

Na Packaging Solutions, uma experiência
nova, e recente, foi o desenvolvimento técnico
de apresentações comerciais de produtos da área
farmacêutica, freguesa menos costumeira dos
serviços de engenharia por utilizar maciçamente
embalagens standard. O contratante foi o labo-
ratório Stiefel, e a tarefa foi produzir estudos e
documentação técnica completa (2D e 3D) para
frascos, tampas, bisnagas, válvulas, cartuchos e
caixas de embarque da linha de cosmecêuticos
fotoprotetores Ansolar.



Ex-funcionário da Unilever e da Natura,
esta última uma usual cliente da Packaging
Solutions (tendo sido assessorada pela consul-
toria nos desenvolvimentos de embalagens das
linhas Ekos e Natura Homem, entre outras),
Marcos Quimenton acredita que a procura por
trabalhos em engenharia de embalagem cresce-
rá no Brasil, seguindo uma tendência verificada
no exterior. Lá fora, cada vez mais as indústrias
de bens de consumo conquistam inovações em
embalagem comprando direitos sobre insights
de engenheiros. "Já contamos com sete paten-
tes registradas de inovações 'de prateleira', e
algumas delas já estão sendo negociadas com
empresas multinacionais", informa Quimenton.
"O vantajoso é que as invenções dos engenhei-
ros nunca são inexeqüíveis."

Text Box
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