
FECHAMENTOS

Segurança com inteligência
Empresa desenvolve fechamentos inventivos para proteção de produtos e crianças

e acordo com dados divul-

gados recentemente pelo

Sistema Nacional de Infor-

mações Tóxico-Farmaco-

lógicas (Sinitox) da Fun-

dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), algo em

torno de 15 000 crianças se intoxicaram

no Brasil, em 2007, ao acessar inde-

vidamente medicamentos ou produtos

de limpeza. Números como esse, e a

constatação da falta de segurança das

embalagens utilizadas no mercado, inspi-

raram a criação da Clever Pack, empresa

focada no desenvolvimento de inovações

em sistemas plásticos de fechamento. O

negócio, inaugurado em agosto último,

explora três vertentes: tampas childproof,

que impedem o manuseio por crianças;

tampas com lacres, para coibir a pirata-

ria; e tampas com travas, que evitam, por

exemplo, que embalagens se abram por

acidente dentro de bolsas.

Entre as soluções projetadas pela

empresa, com patentes depositadas, duas

se destacam. Uma delas é uma tampa

flip-top dotada de um botão de segurança

que incorpora também um dispositivo

que evidencia violações. A outra é uma

tampa flip-top que busca dificultar o

manuseio por crianças através de um

sistema de trava dupla, exigindo a uti-

lização simultânea de duas mãos para a

abertura (veja o quadro). Outras criações

da Clever Pack incluem tampas de rosca

com alavancas de segurança - que impe-

dem rotações das peças - e tampas flip-

top com trava de encaixe frontal, para

frascos e bisnagas de cosméticos.

Economia e sustentabilidade
De acordo com o diretor da Clever

Pack, Cláudio Patrick, muitas indústrias

não adotam fechamentos de segurança

espontaneamente por falta de legislação

e porque as soluções disponíveis no

mercado têm, em geral, custo alto. "Por

isso, trabalhamos também com o pilar

do preço acessível", afirma, utilizando

como exemplo a linha de flip-tops com

trava dupla: enquanto a maioria das tam-

pas childproof direcionadas ao mercado

farmacêutico são construídas em duas

peças, a da nova fornecedora baseia-se

apenas em uma. "A eliminação de uma

peça e do processo de montagem torna

a solução não só mais econômica, mas

também mais sustentável", garante Patri-

ck. Em sua página na Internet, a empresa

oferece um serviço de visualização em

três dimensões das tampas, de modo a

facilitar a compreensão dos mecanismos

de segurança. (GK)
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