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gem) e o papel de seda que envolvia o calçado. 
A dobradura de papelão, por sua vez, dispensa 
o uso de grampos e de cola. Foi eliminada tam-
bém a sacola descartável de transporte antes 
oferecida ao consumidor, graças à existência de 
uma alça na nova embalagem. 

O objetivo da Puma é que toda sua rede de 
distribuição mundial adote o sistema até o início 
do segundo semestre de 2011. A empresa não 
informa quem será o fabricante da embalagem 
no Brasil. (FP)

}}} caLÇados

Vermelho, “verde”  e inteligente 
Puma adota sistema de embalagem dois em um que consome menos materiais

o ponto de vista ambiental, o 
melhor uso para uma caixa é não 
usá-la. Esse é o princípio básico 
que orientou a concepção da nova 
embalagem adotada pela alemã 

Puma para os calçados de sua marca. Desen-
volvida em parceria com a Fuseproject, agência 
americana comandada pelo renomado designer 
suíço Yves Behar, o inconfundível conjunto for-
mado por uma caixa e uma sacola de transporte 
vermelhas deu lugar a um sistema que Behar 
descreve como “novo conceito de embalagem” 
e se insere no discurso “verde” adotado pela 
empresa. Trata-se de um saco de não-tecido, 
produzido a partir de garrafas de PET recicla-
das, que envolve uma lâmina dobrável de pape-
lão na qual os tênis são acomodados.

Segundo a Puma, a iniciativa 
resultará, em âmbito global, 
numa economia estimada 
de 65% (ou 8 500 toneladas) 
de papel e papelão por ano, 
e numa redução de 60% no 
consumo de água, energia e 
combustível necessários para 
produzir e transportar as emba-
lagens. A substituição das sacolas 
diminuiria o uso de plásticos em 275 
toneladas. 

Sem colas e grampos
Depois de 21 meses estudando a fabricação da 
caixa e da sacola, e seu transporte, a Fuseproject 
concluiu que qualquer melhoria para o sistema, 
que já era enxuto, “seria meramente incremen-
tal”. Foram avaliadas mais de 2 000 idéias e 
elaborados quarenta protótipos para chegar ao 
resultado final, batizado de Clever Little Bag, 
ou “Sacolinha Inteligente”, em tradução livre 
para o português. 

No projeto, foi dispensado o uso de verniz 
brilhante na parte exterior da caixa, bem como 
o papelão laminado (que interfere na recicla-
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Berço de papelão 
conjugado a 
envoltório de PET 
reciclado substitui 
caixa e sacola de 
transporte
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