
Refil na área
Marca popular lança sabão em pó em frasco reutilizável

formato curvilíneo característico, as paredes
azuis translúcidas e a tampa esférica, que se
desdobra em copo dosador, fazem crer que
se trata de mais um frasco de amaciante.
Ledo engano. A embalagem plástica rígida

acondiciona sabão em pó, numa aposta em diferenciação
da catarinense Dupar, empresa detentora da marca Q'Lar
de materiais de limpeza com perfil popular.

A idéia é que o recipiente seja reutilizado. Os lava-
roupas comercializados com a mesma marca em bolsas
plásticas funcionariam como refis, sustentando, na visão da
fabricante, uma proposta inusitada no mercado de sabões
em pó que não perde o apelo da economia. A possibilidade
de dosagem, com a tampa medidora, evita desperdícios e
oferece um diferencial em relação aos cartuchos e embala-
gens flexíveis tradicionalmente utilizados para acondicio-
nar lava-roupas.

"A nova embalagem soluciona ainda outros inconve-
nientes observados numa pesquisa que realizamos com
donas-de-casa: a instabilidade das flexíveis durante o manu-
seio e armazenagem e a má-conservação nos cartuchos, que
pode fazer o sabão em pó umedecer e petrificar", comenta
Marcos Sebben, diretor da Design Inverso, agência respon-
sável pela concepção do produto.

Modernização ampla
O frasco reutilizável surge como arauto de uma moderni-
zação da marca Q'Lar, baseada numa série de redesenhes
de embalagem executados pela Design Inverso. O mesmo
modelo de recipiente será empregado nos lançamentos de
lava-roupas líquidos e em gel e também numa nova linha
de amaciantes. As flexíveis de sabões em pó, planejadas
para funcionar como refis para o frasco, também sofreram
atualizações de projetos gráficos.

Jefferson Meisen, diretor-geral da Dupar, explica que
a empresa quer atender ao "gosto por novidades" do con-
sumidor menos abonado. "Essa demanda cresceu com a
elevação do poder aquisitivo nos últimos anos, que tem
facilitado o acesso das classes C e D a produtos de qualida-
de, com embalagens mais elaboradas", considera Meisen.
A torcida da empresa catarinense é para que o hábito de
reabastecer frascos com sabão em pó - Q'Lar, não de outras
marcas - caia no gosto desse público.
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