
Natura desenvolveu um
produto que promete aca-
bar com as desculpas dos
pequeninos para adiar o
banho. É o Massaroca,

novo sabonete da linha infantil Natura
Naturé, lançada em meados de 2008
(veja EMBALAGEMMARCA n° 108, agosto
de 2008). O nome do produto - inspira-
do na palavra "maçaroca", ou seja, mis-
tura de coisas, mixórdia - traduz bem a
sua proposta. Apresentado em tiras colo-
ridas (acondicionadas individualmente
em flow packs transparentes), o sabonete
se transforma em massinha para modelar
quando misturado à água. O apelo lúdico
não pára por aí: a embalagem do produto
também vira brinquedo.

Confeccionados pela divisão Carton
da Baurogarten com papel cartão duplex
da MD Papéis, o cartucho e a luva
que acondicionam o produto recebem
impressão colorida em seus versos que
formam pecas de um jogo de dominó,
para ser recortado. Ilustrado com figuras
de animais em vez de pontos, o brin-
quedo procura ensinar a importância do
cuidado com a natureza.

Hubert Krieger, supervisor de
impressão da Baumgarten Carton, revê-

Ia que, inicialmente, a Natura desejava
acondicionar os sabonetes em cartuchos
com formatos de bichos. Essa idéia
não vingou principalmente por ques-
tões logísticas. A decisão, então, recaiu
sobre o formato que está chegando ao
mercado, fruto de uma parceria entre
a fabricante de cosméticos e a conver-
tedora. "Tivemos de fazer um setup
especial de máquinas para viabilizar os
quatro pontos de colagem do cartucho
e evitar rasgos durante o processo de
corte, devido às dimensões reduzidas

da embalagem", conta o profissional da
Baumgarten Carton. Uma faca também
teve de ser especialmente desenvolvida
para o projeto.

Krieger detalha, ainda, que cartucho e
luva são impressos em offset, e recebem
acabamento em verniz água brilhante.
Uma das laterais da luva apresenta gra-
vações em braile com informações sobre
o produto.

Aproveitando a estréia do Massa-
roca, a Natura reformulou o hot site
da linha Naturé (http://scf.natura.net/
nature), incentivando pais e filhos a se
engajarem em causas a favor do meio
ambiente por meio de bistórias e brinca-
deiras sobre a água. Em tempo: segundo
a Natura, não há motivo para preocu-
pação com a ingestão do sabonete, que
tem jeitão de guloseima. Ele possui um
amargante em sua composição, para que
a criançada o rejeite - aprendendo que
o produto é saponáceo, é divertido, mas
comestível não é. (AES) SüD
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