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Soluçıes mÆgicas nªo existem para reduzir perdas na indœstria

e a carnpetitividade somente Œ atingida a partir do planejamento tanto da produçªo
quanto dos espaços œteis de uma embalagem feita em papelªo ondulado Este Ø o caminho da

empresa competitiva no mercado segundo a opiniªo dos especialistas no assunto

LÆgrimas ou apelos nªo servem

para nada no mundo atual dos negc
cios em que a grande ditador das re

firas de preços c mesmo o mercado

Mas para nâu ficar totalmente sub

misso sestas leis a garantia dos

melhores resultados do setor de pape

lªo ondulado tem de estar na reduçªo

dc perdas durante o processo de pro

duçªo Para isto pontos vitais na

cadeia produtiva tŒm sido aprimora
dos constantcancntc informa Agnal
do Xavier consultor tØcnico da Ursa

Neste processo de busca de melho

rias osegredo Œ n plancjamcnto da pro

duçªo para reduzir serup ereftles nas

onduladeiras alØm de programar nas

impressoras lotes de cores que redu

zam oconsumo de tintas e u tempo dc

lavagem dos equipamentos conforme

explica Xavier AlØm disso outra alia

da Ø a matØriaprima A melhor courbi

naçªo de papel diz Xavier reduz a

perda de material e ao mesmotempo

os custos adicionais

Da mesma forma os cuidados em

relaçªo à matØriaprima evitam tam

bºmuma produçªo fora dos padrıes
exigidos pelo mercado diminuindo

o volume de devoluçıes indesejadas
como observa Sºrgio Luiz Pedroso

gerente do CentroIØcnico da Rige
sa Para que o desempenho das on

duladciras seja bom Pedroso diz yue
as hohinas dc papel devem terespe

cificaçcres definidas com toco na

unìforrnidade Com isso Ø bem mais

fÆcil conseguir foll7as planas defi

ne oprofissional da Rigcsa

Projeto foco em resultados

Se monitorar v processo de pro

duçªo cessencial para reduzir perdas
o projeto da embalagem tambØm tem

de ser muito bem pensado de acordo

com ns experts no tema Os ganhos
somente sªo represeatativoseombase

em urn conjunto de medidas que vi

sam principalmente âotimizaçªo da

Ærea disponível para o prtjeto alØm

dc baixas gramaturas

Ocupar melhor os espaçns rnr

seja planejar a embalagem tie pa

pelªo ondulado consiste em obser

var as limitaçıes do sistema logísti

co como dimensıes do palete altu

ra epeso mÆximos permitidos con

forme ressalta Tiago Bassani Uan

tas pesquisador científico do Cen

tro de Tecnologia de Embalagem
CETEAiTAI O pesquisador ex

plica yue o planejamento deve ser

feito jÆ na embalagem primÆria n

que no entanto nern sempre Œ pos

sívcl Isso porque na maioria das

vezes aembalagem primÆria jÆ exis

te tendo sido desenvolvida em fun

çªo de outras características como

cieriKn por exemplo Ncstc caso a

soluçªo Ø trabalhar com as variaçıes
da embalagem primÆria dentro da

embalagem secundÆria por meio dc

sofhvures especializados
Durante o seminÆrio Prcjetrrrtdo

para Minirninçªo de Yerrlas realiza

do pelo CETEAITALem setembro

deste ano ficoudefinido como umadas

melhores prÆticas para minimizar per
das na produçªo dc umaembalagem de

papelªo ondulado fazcrum produto que

atenda a todos os requisitos da logísti
ca Por yue Por ser uma embalagem
de transporte os maiores custos sªo ge

rados nas etapas de transporte e arnfa

zcnamento Principalmente nocaso de

fabricantes que terceirizam estas eta

pas alertou Dantas Sem um projeto
de logística adequado frisa o pesquisa
dor os transportadores acabam cure

gando menor quantidade do produto
pagando o mesmo preço pelo frete

AlØm do mais reduzir perdas no

processo de armazenamento das emba

lagens depapelªo ondulado particular
mente significa tambØm evitar falhas

na proteçªo do produto Problemas nesta

etapa implicam em amassamentn por

empilhamento Portanw Dantas ˝em

hra que a resoluçªodestes casos estÆ em

sa
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se considerar alguns itens hâsirns no

projeto da embalarem de papelªo on

dulado como empilhamento mÆximo

tipo de arranjo na palctizaçªci e con

troledas condiçıes ambientais tanto nu

transporte como no armazenamento

Desafios d planejamento
Fmesmo de acordo comespecialis

tas no projeto daembalagem que reside

um dos principaœs desafios dos fabrican

tes do setor de papelªo ondulado Planc

ju pensndona otinœzaçªo de espaço

com a conseqüente reduçªo de perdas

pela logística c ao mesmo tempo no

designe visando à transformar aembala

gem de transporteem embalagem de

consumo Ø realmente tuefa difícil

Mas Ø esta anecessidade atual dos

fabricantes destaca Vanessa Pasqui
m designe da CurØ Noir de Turim

Projetando corretamente

ItÆlia F an contr3rio cio passado a arte

deplanejar espa4us vemsendo cada vez

mais requisitada ao desigraer Apesar
de na maioria cias vezes as empresas
encomendarem ao desigster somente a

parte grâfïca hÆ casos em que temos

de fazer prójetos que envolvam a cria

çªo com volume compara Vanessa

Ncstcs casos conforme a designer in

tentacioual explica passa a existir a

necessidade de se desenvolverumpro
jeto grÆfico interativo com o volume

da entbalagent havendo maior preo

cupaçªo com fatores como encaixes

transporte e mauuseio Fatores estes

que tornam o projeto mais complexo e

demorado para ser concluïdo

PorØm alguns testes podem auxí

liar os fabricantes na busca de atender

aos requisitosda logística JÆ para aten

der aos requisitos do design Ø preci

No geral o projeto completo de umaembalagem de papelªo ondulado

visando à minirnizaçªu de perdas Ø composto basicamente de duas etapas
conforme Carvalha Ou seja dimensivnarnentos geomØtrico e estrutural

Mas atençªo as duas etapas devem ser simultâneas e inleralivas refere

Carvalho

A primeira etapa relativa ao dimensionamento geomØtrico tem a funçªo
de estabelecer dimensıes para a embalagem de modo a proporcionar maior

aproveitamento da Ærea da unidade de carga permitindo menor consumo cie

Ærea plana de material HÆ proporçıes ótimas de dimensıes para cada mo

delo de embalagem que reduzem o consumo de material como a proporçªo
2 I 2 CxLx A para caixas normais exemplifica Carvalho

No caso do dimensionamento estutural aetapa consiste em estabelecer o

material adequado ª fabricaçªo da embalagem levado em conta as solicitaçıes
dos meios de transporte e armazenagem Geralmente Carvallio explica que as

caixas de papclâo ondulado sªo dimensionatLtsem funçªo da resistŒncia à com

pressªo necessÆria para suportar o empilhamento

so estar mais atento às tendŒncias atu

ais que visam sempre a favorecer o

consumidor e cont isso aumentar as

vendas No caso du papelªo ondula

do atendŒncia mais recente º a da

busca pela utilizaçªo da embalagem
de transporte como embalagem para

exposiçªo dos produtos nos pontos de

venda Hoje as embalagens devem

servir de interface para o produto que

acondicionam conquistando sua pró
pria personalidade eidentidade ava

lia Vanessa Seguindo os passos des
te caminho armo ao futuro as caixas

de papelªo ondulado tambØm requi
sitam algumas tØcnicas na ârea dc

irnpressªq reforça Dantas o que dí

recionou os fabricantes para o mundo

da flexografia tºcnica de custobaixo

e que gera bons resultados Realmen

te as embalagens de papelªo ondula

do para transporte estªo sendo utili

zadas nos pontas de venda exigindo
níveis de impressªo que despertem a

atençªo do consumidor concorda

Xavier da Orsx
Mas outras vantagens competiti

vas ainda permeiam estas embala

gens reconhecidamente favorÆveis

ao meio ambiente pelas suas carac

terísticas de reciclagem principal
mente As embalagens de papel em

geral sâo dc fÆcildcslocamento pois
podem ser planificadas e transpurla
das para ande o produto serÆ emba

lado ocupando multo pouco espaço
indica Vanessa AlØm disso segun
do Marcelo de Carvalho tambŒm

pesquisador científico dv CETEA

1TAL as embalagens de papelªo on

dulado reduzem o peso e n volume

do inventÆrio dispensando o retor

no da embalagem vazia e a higieni
zaçªo da reutilizÆvcl
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