
rinquedo? Açucareiro? Obra de arte
pop? Nada disso. O objeto com
formato de cubo mostrado na foto
acima é um novo conceito de gar-
rafa plástica, o Cubis. Lançado por

uma empresa sueco-cipriota de mesmo nome, esse
recipiente propõe uma saída extravagante e ao
mesmo tempo mais racional para a produção e a
distribuição de bebidas.

Graças ao formato cúbico, o Cubis facilita a
armazenagem e maximiza o aproveitamento de
espaços no transporte - reduzindo, assim, as emis-
sões de gás carbônico. Por poder ser empilhada, a
embalagem, capaz de acondicionar 250 mililitros,
também garantiria melhor preenchimento das pra-
teleiras dos supermercados: três unidades sobre-
postas ocupariam o mesmo espaço de uma garrafa
de PET de meio litro. "Além de proporcionar
vantagens logísticas, o recipiente foge do padrão
cilíndrico das garrafas e latas, banalizado, e é mais
amigável ao manuseio do que as embalagens car-
tonadas e as flexíveis", disse a EMBALAGEMMARCA
o sueco Erik Nilsson, pai da idéia e diretor do
negócio fundado para promovê-la.

O Cubis é formado por duas peças, capa-
zes de ser injetadas a partir de resinas triviais

como polietileno de
alta densidade (PEAD)
ou polipropileno (PP).
Uma delas é o corpo. A
outra é uma tampa flip-top, que, embutida numa
das quinas superiores do cubo, permite ao con-
sumidor abrir e fechar a embalagem com uma só
mão. O projeto de uma linha de enchimento está
sendo concluído por engenheiros da Cubis, com
base em uma envasadora da fabricante sueca de
máquinas Minab Pac.

Interesse no Brasil
De acordo com Nilsson, é possível fabricar o
Cubis em dimensões maiores, e versões em plásti-
cos reciclados ou biodegradáveis estão sendo estu-
dadas. A idéia é conceder exclusividade de uso a
clientes estratégicos. "Desse modo, o efeito pleno
do Cubis é alcançado, com a associação do seu
design único a um grupo seleto de marcas", afirma
o empresário. A partir de 2010, a novidade poderá
ser oferecida em outras praças além da européia.
"O Brasil é de grande interesse, por ser o principal
mercado da América do Sul", diz Nilsson. "Além
disso, tenho um carinho especial pelo país. Morei
no Rio de Janeiro dez anos atrás." (GK)
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