No âmbito do concurso Verallia Design Awards 2018, com o tema
“Azeite, transparente como o vidro” desenvolveu-se uma garrafa de
vidro, destinada ao mercado do azeite. O tema é associado à transparência do vidro, à forma como este consegue transparecer o seu
interior e à valorização do “Ouro Líquido”.
Shape foi desenhado, pensado e projectado para ser uma garrafa de
azeite de segmento premium. Este projecto surge através do conceito
de fio de azeite, bem como da tampa Pop-Up da marca Oliveira da
Serra. É uma embalagem que se destina ao contexto da restauração
e aos grandes chefes de cozinha, dada a sua estrutura formal nos
transmitir para a subtileza de um fio de azeite. Deste modo, quando
se pensa no azeite, vem rapidamente à cabeça seis palavras-chave,
tais como: elegância, requinte, premium, orgânico, simplicidade e
natureza. Porém, o azeite é também muito conhecido como o “Ouro
Líquido”, daí este projecto estar associado ao segmento premium.
Este projecto é sustentado e caracterizado por alguns conceitos, tais
como: leveza (o peso da embalagem influi directamente na economia
de recursos no que toca a transporte); qualidade dos materiais (os
materiais nobres revestem o projecto de um interesse suplementar
que o tornaram um excelente envolvimento para um azeite de qualidade); minimalismo (o minimalismo é associado ao requinte neste
conceito); portabilidade (a visão funcionalista da forma adaptada à
função tem uma importância relevante) e, reutilização (a garrafa terá
a possibilidade de ser reutilizável no que diz respeito ao produto,
devido à sua tampa).
Em termos concretos, a garrafa apresenta uma forma esguia e
elegante, que transmite requinte e subtileza. A sua base é muito
característica e transmite uma forte presença visual. Esta forma foi
pensado no ato de servir o azeite. Shape, tem 300 mm de altura, 70
mm de largura da base, 42 mm de largura do topo e tem capacidade
para 250 ml aquando este esteja totalmente fechado. Optou-se pelo
vidro branco por ser um vidro que mostra a simplicidade do azeite e
por ser um vidro que apesar não preservar tanto o azeite, transmite
a transparência do mesmo.
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