
om a água mineral colo-
cada no paredão pelos
ambientalistas, seus engar-
rafadores, patrulhados,
intensificaram buscas por

embalagens mais leves e até por inova-
ções baseadas em plásticos "verdes".
Mas por que não atender ao clamor por
se acondicionar água de modo mais
ecológico com uma garrafa radicalmente
diferente, que não seja mais uma estiliza-
ção de resina?

Esse wishful thinking, trabalhado por
profissionais da Brandimage - empresa
criada em 2008 com a fusão entre duas
renomadas agências de design, a francesa
Desgrippes Gobé e a americana Laga -
resultou na criação da 360° Paper Water
Bottle. Trata-se de uma embalagem com-
posta em grande parte por polpa celuló-
sica de bambu ou de palma (dendê). Daí
sua definição como "de papel".

A garrafa é constituída por duas cano-
as simétricas de polpa, moldada por pres-
são a partir de chapas. Um filme ultrafi-
no de PLA (ácido poliláctico, polímero
compostável e biodegradável obtido do

amido de milho) é empregado como
revestimento no lado interno das canoas
celulósicas, tornando-as impermeáveis e
permitindo, com selagem a quente, que
elas sejam coladas como uma concha,
dando forma à embalagem.

De acordo com a Brandimage, a 360°
Paper Water Bottle é envasada pela base,
"através de uma cavidade de enchimento
convencional". A inventora garante que
o sistema é compatível com as linhas
de garrafas de PET, porém resguarda
detalhes sobre o método de envasamento.
Realça, no entanto, que a embalagem é
fornecida comprimida, de modo a otimi-
zar o transporte, "inflando" à medida que
é enchida.

A abertura da embalagem ocorre ao se
destacar a parte superior do gargalo, que
é dotada de um semicorte. Retirado, o
topo se desmonta em duas partes. Uma
delas se encaixa ao bocal, funcionando
como tampa. A outra pode ser presa a um
orifício lateral da garrafa semelhante a
uma "orelha", para assegurar o descarte

Distribuição peculiar
A 360° Paper Water Bottle pode ser pro-
duzida em tiras, com unidades contínuas
agregadas pelas laterais. Isso permite o
agrupamento de múltiplas unidades de
garrafas em multipacks com alça integra-
da, que dispensam o uso de embalagens
secundárias. Para a distribuição, as multipa-
cks podem ser dispostas em embalagens de
despacho especiais, compostas por quatro
pranchas estruturais (imagem à direita). A
"caixa de expedição" pode ser usada como
embalagem de reposição de gôndola.



conjunto de todos os componentes da
embalagem (veja o gráfico abaixo).

O projeto também se atém à distribui-
ção. A 360° Paper Water Bottle pode ser
produzida em tiras, com unidades agre-
gadas em série pelas laterais, permitindo
agrupamentos em multipacks com alça,
econômicas, que dispensam embalagens
secundárias. A Brandimage também pro-
jetou embalagens de despacho para as
multipacks. São formadas por duas alças
e duas pranchas estruturais, consumindo
menos material que uma caixa conven-
cional de papelão ondulado.

Segundo a Brandimage, o nome 360°
representa o "olhar holístico" da emba-
lagem para a água mineral. "Ademais, a
representação geométrica de 360 graus
cria um círculo, que é ilustrativo do for-
mato do planeta", explica Jim Warner,

diretor da área de design industrial da
agência franco-americana.

O projeto foi desenvolvido sem apoio
de fornecedores de materiais ou de engar-
rafadores. "Agora queremos encontrar
marcas parceiras", avisa o designer da
Brandimage. "Mas sob a condição de
que o apelo natural do conceito não seja
conspurcado", avisa, dando um exemplo:
para a decoração da garrafa, a agência só
concorda com gravações em baixo rele-
vo ou com inscrições com tintas à base
de água ou de soja. Rótulos, só aqueles
confeccionados com materiais biodegra-
dáveis. "Não queremos que a 360° acabe
por ser uma coisa que não é: artificial",
pontifica Warner.

A garrafa dissecada
Conheça os detalhes estruturais da 360° Paper Water Bottle

Acordeon. A Dannon acaba de lan-
çar, nos Estados Unidos, iogurtes
infantis da linha Danimals acondi-
cionados em CrushPaks. São potes
termoformados dotados de paredes
sanfonadas, que permitem às crian-
ças comprimi-los com a mão, con-
sumindo o produto diretamente da
embalagem. "Essa solução é lúdica
e prática para o consumo on-the-go,
pois dispensa o uso de colheres",
diz Michael Neuwirth, diretor de rela-
ções-públicas da Dannon.- Invenção
de uma empresa homônima (www.
crushpak.com), o CrushPak já havia
sido adotado pelo laticínio neozelan-
dês Fonterra (veja EMBALAGEMMARCA n°
95, julho de 2007).

Sem queimar a imagem. Uma família
de líquidos de sabor para panificação
caseira é uma das novidades com
marca própria da rede supermerca-
dista britânica Asda. Os produtos
inovam ao adotar garrafinhas de PET
customizadas, de 38 mililitros, como
embalagem - no Reino Unido, flavo-
rizantes desse tipo são geralmente
comercializados em vidro. Fabricadas
pela RPC Containers (www.rpc-con-
tainers.co.uk), as embalagens foram
escolhidas por serem transparentes,
leves e inquebráveis. "O uso seguro
é importante, porque muitos pais
assam pães com crianças por perto",
explica a Asda.
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