
No futuro nós já sabemos 

que haverá mais emba

lagens, pois a população 

está aumentando, as pes

soas estão vivendo mais tempo e de 

forma mais ativa, morando nas cida

des com um estilo de vida que exige 

mais produtos embalados... O modo 

de vida contemporâneo e suas de

mandas exigem mais e mais embala

gens. Estou repetindo este parágrafo 

para lembrar que mais embalagens 

têm gerado naturalmente uma preo

cupação cada vez maior com o destino 

final que será dado a elas. As novas 

exigências e requisitos ambientais 

têm colocado a embalagem no ban

co dos réus e exigido das empresas 

soluções urgentes para reduzir seu 

impacto ambiental. 

A busca de soluções criativas e in

teligentes para embalagens mais ami

gáveis ao meio ambiente começa a dar 

frutos interessantes que abrem novas 

perspectivas tanto para a indústria de 

embalagem como para a própria in 

dústria de bens de consumo. 

Vale l embra r que a embalagem 

representa apenas u m a pequena 

parcela do impacto f i n a l causado 

por um p rodu to e que soluções 

ambien ta i s honestas p rec i sam 

considerar tan to o produto quanto 

a embalagem pois os dois const i 

t uem, como sabemos, u m a única 

ent idade indivisível. 

Tenho recebido e-mails mostran

do soluções as mais diversas pois 

hoje a informação que circula pela 

in te rne t acaba sendo endereçada 
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para as pessoas a quem ju lgam que 

o assunto possa interessar. 

Um destes e-mails trouxe uma 

embalagem bastante interessante. 

Tratava-se de um detergente para 

louças composto por um frasco vazio 

com gatilho acompanhado de uma 

pequena cápsula onde vinha o pr in

cípio ativo do produto. O consumidor 

teria apenas que acrescentar água ao 

frasco, acoplar a cápsula liberando 

o princípio ativo, chacoalhar e usar. 

Depois ele teria apenas que comprar 

uma nova cápsula e repetir o processo. 

O conceito é simples. Para que 

transportar água e tornar cada dose 

do produto grande e pesada para a 

embalagem e para o transporte? 

Esta solução não é nova. Os al i 

mentos desidratados apresentaram 

décadas atrás o mesmo conceito, 

mas naquele tempo o objetivo era a 

conservação dos produtos e não os 

requisitos ambientais. 

O que é novo e está acontecendo 

neste momento, é que estes requisi

tos estão gerando soluções de embala

gem bastante inovadoras em diversos 

segmentos de consumo pois uma vez 

entendido o conceito, ele gera uma 

especificação de busca que acaba ge

rando frutos. 

Ass im, o "Basta acrescentar 

água" está se t ransformando numa 

destas especificações que deve ge

r a r novas embalagens, especial

mente porque os consumidores vão 

se acostumando com o conceito con

forme o veem aplicado em produtos 

tão diferentes como refrescos em 

pó, detergentes, amaciantes con

centrados, t i n t a s para paredes e 

uma inf in idade de outros i tens. 

Se, por um lado, o consumidor 

busca a pra t ic idade e conveniência 

dos produtos "pronto para usar ou 

servir", por ou t ro lado, a questão 

ambienta l está fazendo com que ele 

olhe com outros olhos para o traba

lho de preparar os produtos antes 

de usar e isso deve ser aproveitado 

tan to pelos fabricantes de embala

gens como dos produtos. 

Mudar os hábitos e atitudes dos 

consumidores em relação aos pro

dutos que adotam não é uma tarefa 

fácil. Empresas de pesquisa sabem 

mui to bem quantas tentat ivas já 

foram feitas nesta direção, sem su

cesso; mas, agora, com estes novos 

requisitos, uma janela de oportunida

de está surgindo para o "Basta acres

centar água". Todos aqueles que têm 

embalagens aplicáveis a este con

ceito, ou que fabricam produtos que 

levam mui ta água em sua fórmula, 

têm agora a chance de tentar levar 

uma nova proposição aos consumido

res conscientes e preocupados com o 

futuro do planeta. 
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