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Por Dorival Porsani

A Nanotecnologia Aplicada a 
Produtos Cosméticos

A nanotecnologia é uma ciência que 
se dedica ao estudo da manipulação 
da matéria numa escala atômica e 

molecular lidando com estruturas entre 1 e 1.000 
nanômetros (nm).

 

“Entendem-se como nanocosméticos as 
formulações cosméticas que envolvam 

tecnologias que veiculem ativos ou outros 
ingredientes nanoestruturados e que 

apresentem propriedades superiores quanto 
ao seu desempenho em comparação com os 

produtos cosméticos convencionais”. 

Fonte: BARIL, M. B et al. NANOTECNOLOGIA APLICADA 
AOS COSMÉTICOS. 2012 .ISSN 1518-5192.

Atualmente, a nanotecnologia voltada para a 
cosmética concentra-se principalmente em produtos 
destinados à aplicação na pele do rosto e do corpo, 
com ação antienvelhecimento e de fotoproteção.

A Indústria de Cosméticos tem encontrado 
na nanotecnologia um aliado para atender a 
necessidade de inovar no setor HPPC (Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), uma vez que ao 
empregar um sistema nanoestruturado como, por 
exemplo, lipossomas, ciclodextrinas, nanopartículas, 
nanocápsulas e nanoemulsões, permite:

Modular a entrega de ingredientes ativos na pele; 
Distribuir ativos de forma mais uniforme no 

substrato; 
Aumentar a solubilidade dos ingredientes ativos;
Melhorar a estabilidade físico-química da 

formulação;
Melhorar ganhos sensoriais na aplicação de 

produtos.
Fonte: PRAES, C. 2011. RADAR TECNOLOGICO - INPI.

Os cosméticos tradicionais atuam apenas na 
superfície, sem penetrar na camada mais profunda 
do tecido que reveste o nosso corpo.

As nanoestruturas funcionam como reservatórios 
que controlam a profundidade de penetração do 
cosmético na pele e a velocidade com que o 
ativo será liberado. Os nanocosméticos podem 
transportar princípios ativos através de poros 
cutâneos e liberá-los espontaneamente quando 
a penetração desejada é alcançada, com baixas 
taxas de irritabilidade e baixa toxicidade.

  “Essa tecnologia permite um fornecimento 
constante do princípio ativo às diferentes 

camadas da pele. Além disso, permite 

1 metro (m) = 1.000.000.000 µm 
1 nanometro (nm) = 0,001 µm 

Imagem: criação própria.

Figura 1. Escala nanometro:



Maio 2021 5

obter produtos capazes de se adaptar 
às variações fisiológicas da pele. Assim, 

os cosméticos cuja ação é baseada na 
nanotecnologia tem eficácia aumentada 

com aplicação de doses menores”.

Fonte:  ERENO, D. Beleza Fundamentada. 2008. 
Pesquisa fapesp, 146 p. 80-85.

Com a nanotecnologia, ainda é possível reduzir a 
quantidade de ativos em um só produto, reduzindo 
o custo para as empresas. 

Outros resultados clínicos comprovam que a 
absorção dos nanocosméticos é mais profunda 
e os efeitos estéticos são muito superiores aos 
dos cosméticos tradicionais.

Vantagens das nanoemulsões frente às 
emulsões tradicionais
Penetração na pele: Devido a suas dimensões 
reduzidas, as nanoemulsões possuem a capacidade 
de penetrar na superfície da pele, melhorando a 
penetração de ingredientes ativos.

Quanto a estética: A característica transparência do 
sistema, sua fluidez (em concentrações razoáveis 
de óleo), bem como a ausência de espessante 
conferem às nanoemulsões ótimo aspecto estético 
e agradável sensorial à pele.

Uso de menos tensoativo: Ao contrário das 
microemulsões, que exigem alta concentração 
de tensoativos, normalmente na faixa de 20% ou 
mais, as nanoemulsões podem ser preparadas 
usando concentração mais baixa. Para uma 
nanoemulsão óleo-em-água a 20%, pode ser 
suficiente a concentração de tensoativo da 
ordem de 5 a 10%.

Liberação de fragrância: As nanoemulsões podem 
ser usadas para liberar fragrâncias incorporadas 
aos produtos cosméticos. Além disso, matérias-
primas de fragrâncias, como ésteres, aldeídos 
e cetonas, que não contém álcool, podem ser 
utilizadas nas formulações de nanoemulsões.

Substituição de lipossomas: As nanoemulsões 
podem ser aplicadas como substitutas de 
lipossomas e vesículas, sendo possível em certos 
casos, formar fases cristalinas lamelares de líquido 
ao redor das gotículas da nanoemulsão. 

Primeiro nanocosmético
O primeiro nanocosmético foi lançado no ano 
de 1993 pela L’Oréal:  Creme com nanocápsulas 
que continha Vitamina E, para combater o 
envelhecimento da pele.

O desenvolvimento deste produto foi realizado 
em parceria com a Universidade de Paris XI que 
patenteou a tecnologia e permitiu o licenciamento 
para a L’Oréal.

No Brasil o primeiro nanocosmético: Nanoserum, 
creme anti-sinais para a área dos olhos, testa e 
contorno dos lábios, foi desenvolvido pela empresa 
O Boticário em 2005.

Imagem: Radar Tecnologico - INPI.

Figura 2. Nanoserum - creme anti-sinais:
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Nos produtos mais recentes, as empresas 
conseguem controlar a velocidade com que um 
ativo é liberado na pele do consumidor.

Os nanocosméticos não se restringem apenas aos 
produtos para a pele: as empresas também estão 
investindo na área capilar. 

Para o alisamento de cabelos, por exemplo, 
pesquisas estão usando a nanoemulsão para 
penetrar nos fios, sem destruir a estrutura 
externa das fibras capilares – como acontece 
nos tratamentos comuns.

Não são apenas as empresas da área de 
cosméticos que conduzem pesquisas sobre os 
nanocosméticos. No Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM), há uma pesquisa em 
andamento voltada para a extração de nanocristais 
e nanofibrilas de celulose do bagaço da cana de 
açúcar. A pesquisa usa os insumos nano como 
espessantes na fase aquosa do cosmético, e a 
técnica permite tornar o produto mais denso.

A ciência ainda estuda os efeitos da nanotecnologia 
para a saúde humana – a questão é mais forte 
em áreas como a da medicina, que devem usar a 
tecnologia para atuar dentro do organismo e na 
corrente sanguínea. 

No caso dos cosméticos, podemos dizer que a 
maioria dos produtos é segura: eles são compostos 
basicamente por nanoestruturas à base de 
polímeros biodegradáveis ou de fosfolipídios,  como 
a lecitina da soja, biocompatíveis e biodegradáveis. 
Porém existem discussões e pesquisas em todo 
o mundo sobre a segurança dos nanocosméticos 
com uma preocupação agora diferente: qual o 

poder de penetração na pele e como isso pode 
causar danos tanto na própria pele como no corpo?
Na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
foi instituído o Comitê interno de Nanotecnologia 
(em 25/06/2015), que, entre as atribuições, está 
o de elaborar normas e guias para avaliação de 
produtos que utilizam nanotecnologia, que podem 
ser acessados pelo site da Anvisa.

Patentes
Foi realizada uma análise do setor de nanotec-
nologia aplicada a cosméticos tendo como pano 
de fundo os pedidos de patentes (no período de 
2008 a 2015). Essa análise mostra que o número 
de pedidos de patentes em nanocosméticos no 
mundo é de 972, enquanto os pedidos depositados 
no Brasil somam 110 no período estudado. 

Para levantar um panorama do setor, as invenções 
sobre nanocosméticos foram categorizadas neste 
trabalho de acordo com as suas aplicações e 
suas formulações. 

Cabe ressaltar que um pedido pode ser enquadrado 
em mais de um tipo de aplicação e/ou composição; 
e que tiveram destaque as aplicações para 
tratamento da pele e composições contendo 
ingredientes orgânicos, como se pode acompanhar 
pelo mapeamento no Novo Radar Tecnológico.

Nanoemulsões
Também conhecidas como, miniemulsões, 
emulsões ultrafinas, emulsóides, microemulsões 
instáveis e emulsões submicrométricas.

São um tipo de emulsões com gotículas de 
diâmetros muito pequenos, normalmente na faixa 
de 20-500nm. Por causa deste pequeno tamanho 
de gota, elas podem parecer transparentes ou 
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translúcidas. Ao contrário das microemulsões, as 
nanoemulsões são sistemas termodinamicamente 
instáveis. 

A nanoemulsão é um sistema de não equilíbrio e 
para a sua formação é necessário energia externa. 
Existem dois métodos principais para a preparação 
das nanoemulsões: Dispersão ou de alta energia 
e Condensação ou de baixa energia.

Dispersão ou de alta energia:
Os métodos de dispersão ou de alta energia 
envolvem uma entrada de energia que é alcançada 
pelos Homogeneizadores de Alta Pressão, agitação 
de alto cisalhamento, ou geradores de ultrassom. 
No entanto, para obter pequenas nanoemulsões 
em gotículas, uma grande quantidade de energia 
mecânica é necessária, tornando esta rota de 
preparação desfavorável para as aplicações dentro 
das indústrias. 

A preparação de nanoemulsões estabilizadas 
com produtos não iônicos surfactantes têm 
sido amplamente divulgada, tanto por meio de 
métodos de Dispersão, como por métodos de 
Condensação.

Homogeneizadores de Alta Pressão: Consiste 
em um sistema de bomba, onde o produto é 
submetido a um espaço confinado (nanogap) com 
alta pressão, resultando em partículas de tamanho 
menor e com distribuição mais homogênea de 
tamanho. Em cosméticos é utilizado para reduzir 
o tamanho das partículas em sistemas emulsio-
nados principalmente, influenciando nas caracte-
rísticas dessas dispersões. 
 
Atributos que podem estar relacionados com a 
diminuição do tamanho da partícula:

Melhoria do aspecto;
Melhoria da hidratação;
Filme mais homogêneo sobre a pele o que pode 

contribuir para elevação do FPS;
Contribuir para aumentar a estabilidade de 

emulsões específicas;
Contribuir para eficácia de ativos específicos;
Formação de nano partículas como: lipossomas, 

nano emulsões. 
 

Condensação ou de baixa energia:
Métodos de baixa energia, desviam as propriedades 
físico-químicas intrínsecas dos surfactantes, 
co-surfactantes e excipientes na formulação, 
levando à geração de gotículas de emulsão na 
faixa nanométrica.

Formação das Nanoemulsões
As Nanoemulsões preparadas de acordo com o 
método de emulsificação de baixa energia, permitem 
a obtenção de pequenas nanoemulsões em gotas 
sem a necessidade de entradas de alta energia. 

O tamanho da gota, obtido através deste método, 
foi comparado com o tamanho da gota obtido 
com duas emulsificações de alta energia, em 
que a entrada de energia foi alcançada aplicando 
o cisalhamento. Tempos de exposição de 

N° de ciclos

Polímeros Perfil Oleoso

Emulsionantes
Temperatura

Modelo do
Equipamento

Pressão
Exercida

Fórmula

Processo

Emulsão Obtida

Imagem: criação de Dorival Porsani - adaptado.

Figura 3. Interferentes nos resultados:
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ultrassom mais longos, provavelmente reduziriam 
o tamanho da gota, mas implicaria em um custo 
muito alto para a conclusão da emulsificação. 
Esses equipamentos (como o microfluidizador) 
tornaram-se disponíveis apenas nos últimos anos. 
Há uma percepção na Indústria de Cuidados 
Pessoais e Cosméticos que as nanoemulsões 
são caras para serem produzidas, pois exigem 
equipamentos caros, bem como o uso de alta 
concentrações de emulsificantes. 

Estabilidade das Nanoemulsões
A estabilidade física das nanoemulsões (sem 
aparente floculação ou coalescência), as tornam 
únicas.

A atração dos pesquisadores pelo estudo das 
nanoemulsões, para aplicação em cuidados 
pessoais e cosméticos, bem como nos cuidados 
da saúde é devido às seguintes vantagens: 

O tamanho muito pequeno da gota causa 
uma grande redução na força da gravidade e o 
movimento browniano pode ser suficiente para 
superar a gravidade. Isso significa que não ocorre 
a sedimentação no armazenamento;

O tamanho da gota pequeno, também evita 

 Dorival Porsani é Engenheiro Químico e Pós Graduado em Administração 
de Marketing ESPM – SP. Mais de 40 anos de experiências como Engº Químico 
na área de Desenvolvimento de produtos e Processos de fabricação e envase de 
produtos para Higiene Pessoal (produtos cosméticos, higiene oral) e perfumes. 
Professor (Especialista) de Processos e Tecnologias de fabricação e envase 
de produtos de HPPC em cursos de Especialização de Ciência Cosmética.

quaisquer floculações.  A floculação é evitada e 

isso permite que o sistema permaneça disperso 
e sem separação;

As pequenas gotículas também impedem a 
sua coalescência: “formação de uma gotícula 
de água líquida única, por reunião de duas ou 
mais gotículas que entram em coalisão”, uma 
vez que essas gotículas são indeformáveis, as 
flutuações superficiais são evitadas;

A natureza transparente do sistema, sua 
fluidez (em concentrações razoáveis de óleo), 
bem como a ausência de qualquer espessante 
pode dar-lhes um agradável caráter estético e 
sensação na pele.

Além das vantagens acima citadas, as 
nanoemulsões têm atraído interesses nos 
últimos anos dos grandes fabricantes; assim 
sendo eles “saem na frente” em termos de 
competividade com diferenciais tecnológicos 
que,  agregam valores aos referidos produtos, 
frente à grande maioria dos médios e pequenos 
fabricantes de produtos cosméticos.

Com isso, destaca-se o futuro dos Nanocosmé-
ticos como muito promissor. 
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Por Patricia Schmitt Peters

Cosméticos: Qualidades e Marcas

AS principais definições e conceitos 
da qualidade dos autores mais 
consagrados da matéria (Deming,  

Crosby, Juran, entre outros), podem ser resumidas 
nas seguintes sentenças:

Qualidade consiste na capacidade de satisfazer 
desejos;

Qualidade é adequação ao uso;
Qualidade é conformidade com as exigências;
Qualidade é o grau de aderência do produto com 

sua especificação;
Qualidade é o valor percebido do produto ou 

serviço pelo cliente.

Assim o conceito pode ser desdobrado em alguns 
elementos básicos:

Desempenho do produto ou serviço;
Características do produto ou serviço;
Confiabilidade;
Conformidade;
Durabilidade;
Atendimento;
Qualidade percebida do produto ou serviço.

Marca é uma cultura estabelecida entre a empresa/
produto, que cria valor para todas as partes 
interessadas e o reconhecimento dos clientes.

De forma esquemática, a marca abrange a empresa, 
envolvendo todos os seus processos.

Para que ela seja efetivamente reconhecida pelos 
clientes, é necessário que sejam bem definidos 
seus atributos.

Atributos são ideias ou associações – positivas 
ou negativas - relacionadas a uma marca por seus 
diversos públicos, com base nas experiências 
passadas e expectativas de relacionamento futuro.

Os Atributos Desejados são um conjunto de 
atributos que a marca deseja construir ou reforçar 
no mercado através de suas várias manifestações.
Eles mostram como a marca deseja ser percebida 
por suas partes interessadas, tomando por base 

Reconhecimento 
dos Clientes

Marcas com 
atributos diferenciados

Produtos/Serviços 
de Qualidade Superior

Pessoas, Processos,
Instalações e 

Requisitos Legais

Imagem: criação própria.

Figura 4. Esquematização da marca
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sua essência e não apenas a circunstância de 
mercado ou concorrência.

Além de oferecer insumos fundamentais para a 
comunicação da marca, os Atributos Desejados 
funcionam como indicadores gerenciais que 
permitem monitorar a qualidade e a evolução 
da Imagem.

Atributos Funcionais:
Estão ligados à oferta concreta da Marca ao 
mercado. Dizem respeito aos produtos/serviços e 
benefícios oferecidos. São tangíveis e mensuráveis. 

Atributos Emocionais:
Estão ligados à relação humana que, por sua vez, 
afetam as emoções. 

Atributos Filosóficos:
Estão ligados a Missão, Visão e aos Valores de 
uma empresa. 

Em geral, o consumidor ou cliente adquire um 
produto cosmético porque já conhece a marca, 
porque confia na imagem da empresa ou porque 
desenvolveu uma relação de fidelidade com a 
empresa por experiências anteriores.

Dentro dos atributos funcionais, um dos pontos 
mais importantes para qualquer marca é o 
atendimento de pós-venda, ou seja, o SAC e/ou 
assistência técnica, são elementos fundamentais 
e complementares aos atributos funcionais.

Serviços de pós-venda devem representar a marca 
totalmente. Um atendimento mal efetuado, pode 
prejudicar os atributos emocionais e/ou filosóficos. 

Por outro lado, um excelente atendimento dá 
um crédito adicional a marca, mesmo que seus 
atributos funcionais tenham falhado.

O que realmente faz com que o consumidor adquira 
um produto cosmético é o fato dele atender 
suas necessidades, e aqueles que superam as 
expectativas, são os que garantem a sobrevivência 
da empresa e por consequência das suas marcas.

O consumidor, é aquele que consome o produto 
cosmético e verifica em geral: 
                                                             

Se a marca é conhecida;
Se a origem do produto inspira confiança ;
Se existem características no produto adequadas 

ao que ele procura;
Se existe nas redes sociais informações pertinentes 

aquele produto: reclamações, atendimento;
Aspectos filosóficos: teste em animais, origem 

sustentável e outros.

Outro pilar fundamental que relaciona a qualidade 
com a sustentação da marca são os aspectos 
legais e regulatórios (Anvisa, MAPA, Inmetro).

Os produtos cosméticos e seus serviços devem 
primordialmente cumprir esses requisitos legais. 
O não cumprimento compromete a imagem da 
marca em seus atributos funcionais.

Assim podemos resumir que qualidade é a 
satisfação com produtos e marcas:

Os produtos devem ter qualidade superior.
As marcas devem possuir atributos valorizados 
pelos consumidores.
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Essa satisfação é sustentada por um tripé:

Atendimento a todos os atributos

Cumprimento às leis

Segurança dos consumidores

Pois bem,  a partir deste contexto, como devemos 
proceder para assegurar o atendimento a esses 
três pilares?

Um pré-requisito importante é mapear os seus 
processos, elaborar uma análise  SWOT. 

Questões relevantes (exemplos):

Concorrência;
Produção interna x Produção terceirizada (domínio 

técnico);
Aspectos regulatórios: levantamento de quais 

requisitos são mandatórios;
Canais de venda (direta, e-commerce, distribuidores 

ou varejo).

Atualmente, o mercado de cosméticos está 
bastante pulverizado, com produtos para nichos 
determinados, onde o volume geralmente ainda 
é baixo.

Assim, uma empresa que queira iniciar a produção 
de cosméticos para entender o mercado e canal 
de venda, opta por produção terceirizada, que tem 
a flexibilidade necessária.

Mas como garantir que os atributos da marca 
serão atendidos?

Produção externa:
Processo de seleção e qualificação e posteri-

ormente um bom programa de monitoramento;
Definição  em contratos e acordos de todas as 

especificações, procedimentos e instruções;
Auditorias e inspeções constantes.

Produção Interna:
Liderança engajada;
Avaliação  e controle de riscos;
Validação de todos os processos , equipamentos 

e métodos;
Boas práticas de manufatura implementadas;
Controle de Qualidade básico, mas consolidado;
Pessoas devidamente capacitadas.

Fatores 
positivos

Analise
SWOT

Fatores 
Internos

Fatores 
Externos

Fatores 
negativos

Strengths
(forças)

Weakness
(fraquezas)

Oportunities
(oportunidades)

Threats
(ameaças)

Imagem: criação própria.

Figura 05. Esquema análise SWOT:

 Patrícia Peters é Química e Especialista em Gestão de Negócios pela FGV. 
Executiva com mais de 30 anos de experiencia na implementação de sistemas 
da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente (ISO9001, ISO14000 e outras). Auditora 
master internacional. Implementação de programas de garantia de Qualidade 
de Fornecedores na Unilever, Natura e Hypermarcas (Vértice, Qlicar e IntegraPro).
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Por Guilherme Ferreira

Aspectos para investir bem em 
uma Envasadora

V antagens como maior eficiência, padroni-
zação nos produtos e evitar desperdícios 
são motivos que levam a aquisição de 

uma envasadora visando a otimização da produção.

Quando pensamos em otimizar um processo,  
a primeira coisa que nos vem à mente é um 
processo totalmente automatizado, com o mínimo 
de intervenção dos operadores possível. O ideal 
seria apertar um botão e tudo pronto.

Porém, assim como todo equipamento industrial, 
a envasadora exige uma série de cuidados para 
funcionar corretamente, então é importante saber 
decidir qual a melhor opção para sua necessidade. 
Afinal, como qualquer outro tipo de compra, é 
aconselhável que você considere alguns fatores 
além do preço, não é mesmo?

Confira nesse artigo sugestões relevantes para 
ajudá-lo a escolher o equipamento mais adequado 
para sua empresa. 

Considere o volume de produção
Qual é a sua real necessidade? Qual o tamanho de 
seu negócio e quanto pretende envasar? Quantos 
envases serão realizados por minuto ou por hora? 
O processo será contínuo ou por batelada? Estas 
são umas das primeiras questões em que deverá 
pensar, pois, respondendo estas perguntas, ficará 
mais fácil identificar qual máquina melhor atende 
sua necessidade.

Afinal, não colocar esse questionamento em pauta 
pode fazer com que você adquira um equipamento 
demasiadamente grande ou pequeno demais, 
incompatível com seu negócio.

Produtos que serão envasados
Pó, líquido, gel, creme, pastoso, sólidos, misto 
(pastoso + sólidos), mel, cera, químico, comprimidos, 

Imagem: pngegg.com

Figura 06. Exemplo de Envasadora 
semi automática vertical:
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drágeas, cápsulas duras, cápsulas gelatinosas, 
produtos farmacêuticos, alimentos, cosméticos, 
produtos químicos. Cada tipo de produto e cada 
segmento industrial exige um processo de envase 
diferente. Dados do produto como temperatura 
de envase, densidade, viscosidade também são 
muito importantes para definição de produtividade 
da envasadora. 

Embalagens
Definir os modelos de embalagens como frascos, 
potes, garrafas e tampas. Os dimensionais e 
modelos das embalagens são imprescindíveis 
para seleção do equipamento ideal  que supra 
suas necessidades.

A flexibilidade de um equipamento é limitada 
quanto aos ranges de dimensionais de cada 
embalagem e exige setup no equipamento. Os 
equipamentos automáticos e semiautomáticos 
são repetitivos e precisam de uma padronização 
das embalagens para garantir eficiência (limites 
de variação de cada formato devem ser especifi-
cados na seleção das embalagens). 

Precisão de Envase
É muito importante considerar a precisão que 
o processo de envase deve garantir. Consulte 
sempre a regulamentação vigente para saber 
qual é a máxima variação permitida, esses valores 
variam de produto para produto. Lembre-se que 
equipamentos precisos economizam produto e 
dinheiro para a empresa.

Com quais pesos máximos e mínimos que a 
máquina irá operar? Lembre-se que sempre há 
uma variação entre um envase e outro. Não existe 
precisão “absoluta”. Porém é preciso estar dentro 
do legal e para isso existem valores tabelados, 

como, por exemplo:

Nas quais (legenda): 
Qn é o conteúdo nominal do produto indicado 

na embalagem;
K é um fator que depende do tamanho da amostra 

(conforme Tabela II);
S é o desvio padrão da amostra.

Máquinas Semiautomáticas ou Automáticas
Com o auxílio de um especialista no assunto, será 
mais fácil identificar o modelo de envasadora 
que melhor deve atender à sua necessidade. Em 
muitos casos máquinas semiautomáticas poderão 
aumentar a produtividade e padronização com 
uma ótimo custo benefício. 

Máquinas automáticas exigem um investimento 
maior e por hora, exigindo também que outros 
processos da linha sejam automáticos. Tudo 
dependerá da real necessidade.

Legislação / Regulamentação
É fundamental se certificar que a envasadora que 
você vai comprar atende todas as exigências legais 

Imagem: Portaria Inmetro nº 248 de 2008

Figura 07. Tolerâncias Individuais 
Permitidas para envasamento de líquidos:
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e de órgãos reguladores. Certificações de acordo 
com normas de segurança, garantia de qualidade 
à peça, certificações de materiais que podem 
entrar em contato com produto, procedimentos 
de limpeza CIP (Clean In Place) ou COP (Clean 
Out Place), instruções de manuseio e, não menos 
importante, avaliar a reputação da empresa e 
reputação na área.

Retorno do Investimento (ROI)
Se possível, calcule o tempo que será economizado 
no processo de envase, a economia de produto e 
o custo que tudo isso representa por mês. Estas 
informações vão lhe ajudar a medir em quanto 
tempo o investimento vai se pagar.

Atendimento pós vendas
Também vale a pena considerar se a empresa 
responsável pela venda do produto lhe dará 
suporte na instalação e manutenção corretiva 
das máquinas.

Assim como a instalação e a rotina das máquinas 
causam impacto no resultado final, contar com 
uma empresa que presta toda a assistência técnica 
necessária caso seja preciso trocar ou limpar algum 
componente da máquina é primordial.

Dessa forma, você garante que esse produto vai 
cumprir a função dele e não é um desperdício, mas 
sim um investimento que ajuda o seu negócio a 
crescer e se organizar.

Conclusão
Analisar esses fatores é uma forma de ser mais 
assertivo na escolha da sua envasadora e buscar 
mais garantias de produtividade que sua indústria 
necessita e não perder dinheiro.

Aliás, talvez esse seja o maior receio na rotina de 
quem trabalha ou é proprietário de empresas de 
bebidas, cosméticos ou de indústrias químicas e 
farmacêuticas.

Afinal, enchimento de frascos não é simples 
quanto parece. Ao contrário, exige padrões rígidos 
e muito controle de qualidade. Se você tem uma 
indústria com essas necessidades e não sabe 
por onde começar, esse artigo foi pensando 
especialmente para te ajudar a escolher melhor 
uma solução em envase.

Consulte um especialista para ajudá-lo a 
escolher qual é o melhor equipamento para 
sua necessidade.

 Guilherme Ferreira dos Santos é Engenheiro de Controle e Automação, 
com MBA em Engenharia e Gestão Industrial na FGV. Gerente de engenharia na 
DMOM Máquinas. Desenvolvimento de projetos para máquinas de automação 
de manufatura e soluções em sistemas de envase e fechamento para os 
segmentos Farmacêutico, Cosmético, Químico, Alimentício e de Bebidas.
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Por Carlos Mangetti

A Embalagem e suas Funções: o 
Ontem, o Hoje e o Futuro

O processo de criação de embalagens é 
de fundamental importância durante o 
desenvolvimento de um produto, sendo 

mais antigo do que alguns podem imaginar...

Existem evidências de que as primeiras embalagens 
foram “desenvolvidas” há mais de 10.000 anos atrás 
para embalar e estocar alimentos conseguidos 
através da caça. Desde então, esse processo 
vem sendo aprimorado e refinado, ficando cada 
vez mais tecnológico. A primeira produção em 
maior escala foi realizada pelos sírios através 
do desenvolvimento do processo de sopro para 
frascos de vidro.

Um grande exemplo de avanço tecnológico pode 
ser observado em 1798 onde duas invenções 
levaram à popularização dos rótulos: a máquina 

de fazer papel, inventada na França por Nicolas-
Lois Robert, e o princípio da litografia descoberto 
por Alois Senefeldern, na Bavária. Em 1830 os 
rótulos já eram usados largamente em todas as 
formas de embalagens e para os mais variados 
tipos de produtos, mas somente em 1850 George 
Baxter patenteou seu método de cromolitografia, 
que permitiu a satisfatória impressão em cores. 
A nova técnica possibilitou a inclusão de imagens 
chamativas e cenas que descreviam situações 
em que o produto poderia ser utilizado. Os novos 
rótulos coloridos tornavam os produtos mais 
atraentes e logo os fabricantes perceberam, que 
decorados dessa forma, vendiam mais. 

Sendo assim, podemos afirmar que o desenvolvi-
mento de uma embalagem nasceu com as 
seguintes funções primordiais: embalar, estocar 
e transportar os mais variados tipos de produtos.
Porém, atualmente, as funções de uma embalagem 
vão muito além de simplesmente embalar, estocar 
e transportar um determinado produto.

Uma embalagem tem funções estritamente 
técnicas, como por exemplo, proteger um alimento 
de condições inerentes ao nosso dia a dia: oxigênio 
e vapor d´água, que podem levar a processos de 
oxidação, abreviando seu shelf life, ou mesmo 
inviabilizando seu consumo uma vez que este 
processo pode gerar perda de propriedades, 

Imagem: freepik.com, postada por “wavebreakmedia_micr”

Figura 08. Técnica de sopro de vidro:
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nutrientes ou mesmo sua completa degradação.

Essa proteção ao produto, pode ser considerada 
a função número 1 de uma embalagem: garantir 
a estabilidade de um produto, permitindo que 
produtos produzidos em determinados locais 
sejam transportados para lugares cada vez mais 
distantes, atingindo assim uma parcela cada vez 
maior de indivíduos.

Em segundo lugar, porém não menos importante, 
é a função de comunicação de uma embalagem. 
Quando falamos em comunicação, não estamos 
falando apenas das funções de comunicação 
regulatórias/legislativas de uma embalagem. Sim, 
essa comunicação da legislação é de fundamental 
importância. Porém, a comunicação que uma 
embalagem faz não é apenas essa. A embalagem 
pode ser considerada a primeira etapa do processo 
de comunicação de um novo produto.

Imagine o melhor perfume que pode ser feito, 
utilizando o melhor fixador disponível, a melhor 
fragrância etc. Mas o que chama a atenção deste 
novo produto no mercado? A comunicação.

A comunicação é realizada através de campanhas 
publicitárias nos diversos canais existentes: 
digitais, redes sociais, mídia impressa etc. mas 
também é feita, de forma fundamental, pela 
embalagem que é exposta em gôndolas e 
prateleiras, através de seu design, jogo de cores, 
etc. que ativa a curiosidade das pessoas em experi-
mentar um novo produto, gerando uma conexão 
com seus clientes. Via de regra, a embalagem 
vende e o produto fideliza o cliente.

Pode-se classificar a proteção e a comunicação 
como funções fundamentais de uma embalagem. 
Com a evolução dos tempos e novas demandas de 
uma sociedade que evolui cada vez mais rápido, 
novas funções foram sendo adicionadas a uma 
embalagem, como, por exemplo, a função social.

Sim, social, na medida em que estamos quase 
chegando aos 8 Bilhões de habitantes em nosso 
planeta e consequentemente a demanda por 
alimentos, produtos cosméticos, remédios 
etc. vem crescendo e todos precisam de uma.... 
Embalagem. Na mesma proporção do crescimento 
populacional e da demanda por novos produtos, 
vem crescendo a quantidade de resíduos sólidos 
gerados pelo descarte dessas embalagens. Desta 
forma, a área de desenvolvimento de embalagens 
tem papel fundamental no desenvolvimento de 
novas alternativas de materiais e/ou reutilização 
de materiais existentes a fim de diminuir o impacto 
dessa geração de resíduos sólidos. Além disso, 
as cadeias de reciclagem, que vem crescendo 
substancialmente no mundo, vêm gerando 
empregos a parcela cada vez maior da população 
através de cooperativas de coleta etc. 

Estudo encomendado pelo plano de incentivo a 
cadeia do Plástico traz números que demonstram a Imagem: pexels.com e unsplash.com respectivamente

Figura 09. Comparação visual de 
embalagens de perfume:
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magnitude do seguimento de reciclagem presente 
no Brasil:

3,4 milhões de toneladas de resíduos plásticos 
pós consumo em 2018, um crescimento de 60% 
na geração desse tipo de resíduo sólido em 
comparação a 2016;

991 toneladas destinadas a coleta seletiva, 
cooperativas, centros de triagem etc;

757 toneladas de plástico pós consumo 
reciclados de forma mecânica em 2018, aumento 
de quase 50% na quantidade de plástico reciclado 
em comparação a 2016;

Das 757 mil toneladas recicladas, 43,3% foram 
transformadas em PET, 18% em PEAD, 17% em 
PEBD/PELBD e 15% em PP;

18% do plástico reciclado é utilizado pela indústria 
de Higiene pessoal e limpeza doméstica, 13% pela 
construção civil, 10% pelo segmento de bebidas e 
9% nos segmentos têxtil e de utilidades domésticas.

São números significativos.

Com a crescente quantidade de resíduos sólidos 
oriundos de embalagens, o seguimento vem 
puxando estudos pela necessidade de alternativas 
aos polímeros de origem de fontes não renováveis, 
petróleo, como os conhecidos, PET, PP, PE etc.

Um desses materiais é o PLA, poliácido lático,  
produzido a partir da fermentação por bactérias 
de amido oriundo das mais diversas fontes como 
beterraba, milho etc.

Em comparação com os plásticos de origem 
petrolífera, como PS e PE que podem demorar 
entre 500 e 1000 anos para se degradarem, o PLA 
possui um ciclo de degradação entre 6 meses e 
2 anos, podendo ser utilizado em embalagens 
rígidas como frascos ou mesmo flexíveis como, 
por exemplo, filmes.

Portanto, a embalagem e a sua indústria de 
desenvolvimento têm papel fundamental em 
nossa sociedade atual bem como no futuro de 
nossa espécie.

 Carlos Mangetti é Consultor, graduado em Eng. de Materiais pela UFSCAR e 
docente especializado no Instituto Racine. Atua há 13 anos no mercado para empresas 
de renome, como Caterpillar e Hypera Pharma, nas áreas de desenvolvimento de 
Embalagens, fornecedores e produtos em projetos nas áreas automotiva, cosmética, 
farmacêutica e alimentícia. Detém larga experiência no desenvolvimento de produtos 
sustentáveis, utilizando materiais como PLA e PHB.

Imagem: pixabay.com editada

Figura 10. Plástico Lático (PLA):




