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e inventor da ideia, foi o resultado da
busca para a solução de um problema.
A tampa vem com lacre e seu peso é
apenas um pouco maior do que as
tampas convencionais. Isso se explica, segundo Vollers, pela solução técnica adotada. Mesmo com o adicional
de peso das abas de encaixe, a a l t u r a
da Clever Cap é menor que as tampas
existentes, para que ela tenha a mesma a l t u r a das peças de montar, isso
p e r m i t i u que se mantivesse leve.
Em busca de uma ideia para uma
tampa sustentável, ele desenhou o ciclo de vida do produto, e o ciclo da reciclagem da embalagem após o consumo do produto. Em seu estudo, Vollers
constatou que o ciclo da reciclagem é
baseado em dois pontos: transporte e
energia elétrica. "Da coleta até a t r a n s formação em um novo produto, o resíduo passa por um longo processo que
envolve o transporte e uso de máquinas, que u t i l i z a m basicamente o combustível fóssil", explica Vollers. E entre
os principais problemas ambientais
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ma tampa de garrafa PET
que em vez de ser descartada ou reciclada, ganha um
novo uso na forma de um
bloco de montar, transformando-se em
um brinquedo ou qualquer outro utensílio, como um banco, uma mesa, uma
luminária, e o que mais a imaginação
inspirar.
A ideia simples é, no entanto, bastante complexa em sua execução. Desenvolvida pela Clever Pack, empresa
brasileira voltada a projetos de inovação na área de embalagem, levou dois
anos para chegar à versão comercial,
que está sendo lançada com a garrafa
da Águas Petrópolis Paulista, de São
Paulo, e deverá estar no mercado no
final de outubro.
A tampa serve para garrafas com
finish universal PCO 1881, a mesma
das garrafas de água e refrigerantes, e se encaixa aos blocos de mont a r "Lego". Isso torna as Clever Caps
bastante versáteis e, segundo Claudio
Patrick Vollers, CEO da
Pack

está o efeito estufa, causado pela emissão de CO , originada da queima de
combustível fóssil. " E u cheguei a um
dado assustador: 66% de toda energia
elétrica do mundo é proveniente da
queima de combustível fóssil: seja petróleo, carvão ou gás. Significa que, de
cada três lâmpadas elétricas ligadas
no mundo, ou de cada três máquinas
elétricas em operação, duas funcion a m indiretamente por petróleo, gás
ou carvão. Ou seja, a reciclagem, que é
indispensável, também tem uma pegada ambiental forte", disse. Foi quando
Vollers passou a se questionar se haveria alternativas, além da reciclagem
e surgiu a ideia de encontrar um reúso
para a tampa", contou ele sobre como
surgiu o conceito da tampa.
Ele ressalta ainda o lado social do
projeto, pois são bilhões de tampas
produzidas todos os anos que encont r a m uma finalidade como brinquedo ou como peça para a produção de
utensílios para crianças e populações
carentes.
A tampa é patenteada e sua patente já foi requerida em vários países,
pois a ideia é levar a Clever Cap mundo afora, através de parcerias e licenciamento.
A Clever Pack investe em desenvolvimento próprio para dar alternativas
inovadoras ao mercado. Está há cinco
anos no mercado, e já desenvolveu os
projetos de tampa com lacre, tampa
com trava e tampa sustentável à prova de criança. www.cleverpack.com.br
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