
Refis de vanguarda 
Embalagens c o m sistemas inteligentes de recarga, 
baseados em cápsulas, propõem uma saída "verde" 
e mais racional para os produtos de limpeza doméstica 

NOS ESTADOS UNIDOS e 
no Canadá, a mais nova moda entre 
artigos de limpeza doméstica com 
apelo ecológico é a venda de kits com
postos por um frasco spray vazio e uma 
pequena embalagem recheada com 
uma fórmula superconcentrada. Para 
utilizar o produto é preciso encher o 
recipiente aplicador com água da tor
neira e diluir o concentrado. Quando 
o conteúdo acaba, basta o consumidor 
adquirir um refil do agente limpador 
para reutilizar o mesmo frasco compra
do anteriormente. 

Até aí, a proposta não soa diferente 
do que diversas marcas já oferecem 
mundo afora e mesmo no Brasil (ver 
E M B A L A G E M M A R C A nº 144, agosto de 
2011), sob as credenciais "verdes" da 
redução do descarte de embalagens e 
da menor emissão de gases, graças aos 
ganhos obtidos no transporte (aspectos 
que parecem no mínimo justificar uma 
opção mais racional, haja vista que 
muitos itens de limpeza têm 95% de 
água em sua composição). Alvissarei
ra, porém, é a forma com que novos 
produtos desse gênero começam a ser 
veiculados no mercado norte-ameri
cano: acondicionados em embalagens 
especiais, capazes de ser reabastecidas 
por meio de cápsulas - ou "cartuchos", 
como alguns preferem. 

Nos casos da americana Jaws (acrô
nimo para Just Add Water System, ou 
"Sistema Somente Adicione Água", em 
tradução livre para o português) e da 
linha iQ, da canadense Planet People, 

a mecânica de recarga é muito pareci
da. Baseia-se em diminutas cápsulas 
cilíndricas que se encaixam no interior 
dos gargalos dos frascos disponibili
zados. Ao atarraxar gatilhos spray nos 
recipientes, a cânula dos aplicadores 
atravessa as cápsulas, liberando o agen
te concentrado na água (ver imagem). 
De acordo com ambas as empresas, os 
frascos são suficientemente robustos 
para suportar diversos ciclos de reuso. 
Caso quebrem, podem ser encaminha
dos para a reciclagem. 

Um aspecto importante é que 
tanto a Jaws quanto a Planet Peo
ple desenvolveram frascos e gatilhos 
spray específicos para suas aplicações. 
Resultado: os cartuchos de cada marca 
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são compatíveis apenas com seus res
pectivos frascos exclusivos, inviabili
zando o uso das soluções concentradas 
em outro recipiente qualquer, como 
permitem os produtos similares base
ados em embalagens standard. "Para 
materializarmos a ideia do cartucho 
tivemos de bancar a criação de um 
frasco com gargalo mais alto", contou 
a E M B A L A G E M M A R C A Ami Shah, dire
tora da marca iQ na Planet People. 
"Consequentemente, o nebulizador é 
também sui generis, desenvolvido por 
um parceiro sul-coreano." 

UM TERCEIRO PLAYER a ame 
ricana Replenish Bottling Company, 
se destaca pelo uso de um método de 
recarga para o seu limpador multiuso 
que segue princípio similar, mas que é 
ao mesmo tempo original. A empresa 
desenvolveu uma cápsula plástica espe
cial, cujo formato lembra um pequeno 
frasco de perfume, capaz de ser rosque-
ada na base de um frasco maior, dotado 
de um gatilho spray. Este apresenta um 
compartimento medidor na parte infe
rior, logo acima de onde fica o gargalo 
da cápsula. 

Para preparar o produto, basta o 
consumidor acoplar o recipiente que 
traz a solução concentrada ao fras
co aplicador, colocar o conjunto de 
cabeça para baixo e comprimir a cáp
sula com as mãos, liberando o agen
te de limpeza na câmara dosadora 
até enchê-la. Depois, basta adicionar 
água ao frasco (ver imagem). Quatro 
diferentes fragrâncias são oferecidas 
nas cápsulas, que acondicionam 118 
mililitros de produto concentrado. É 
o suficiente para o preparo de quatro 
porções de limpador multiuso. 

Jason Foster, fundador e diretor 
geral da Replenish, entende que as 
versões solúveis e baseadas em refis 
representam o futuro da categoria 
de limpeza doméstica, pois gerariam 
ganhos para todos os elos da cadeia 
de consumo. Ele diz: "Para os pro
dutores, elas proporcionam economia 
com custos de embalagem e logística. 
Para os varejistas, podem representar 
uma vantagem por ocuparem menos 
espaços nas gôndolas. Para o público, 
representam uma opção antenada com 

sustentabilidade - e, se tiverem bons 
preços e bom desempenho, também 
uma melhor escolha financeira." 

Outro ponto interessante para a 
indústria partidária dessa via é o poten
cial ganho de imagem. Antes de tudo, 
isso tende a ocorrer pelo engajamento 
com a causa ambiental. "Pelos nossos 
cálculos, se todos os lares norte-ame
ricanos adotassem os nossos produtos, 
em um ano seria possível evitar o envio 
de 100 000 toneladas de resíduo plás
tico a aterros e uma emissão de gases 

nocivos equivalente à circulação de 200 
000 caminhões", diz Ami Shah, da Pla
net People. Mas não é só. Por meio do 
conceito de recarga é possível oferecer 
uma embalagem aplicadora de design 
mais refinado, para estimular a percep
ção premium. "O visual cativante dos 
nossos produtos tem sido fundamen
tal para o sucesso que começamos a 
experimentar", afirma Ami. "Queremos 
que o consumidor transforme nossos 
limpadores em um elemento visível na 
decoração de sua casa." E3 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 54-55, out. 2011.




