
Garrafa para a
Coca-Cola usa embalagem de alumínio
com design artístico para conquistar jovens

maior ícone da Coca-Cola - a
garrafa contour - ganhou ares
de modernidade e aparece agora
em nova versão de 250ml, de

alumínio, o mais recente must da área de
bebidas (ver EMBALAGEMMARCA n" 74, de
outubro de 2005). A iniciativa foi fundo na
força de recall do formato: em nenhum dos
cinco modelos aprovados da garrafa aparece
a marca Coca-Cola.

O projeto foi lançado com
o objetivo de atingir os jovens
"antenados", que freqüentam
casas noturnas - únicos locais
onde a embalagem será ven-
dida - e podem pagar mais
por uma garrafa especial. Os
escritórios escolhidos, batiza-
dos pela companhia de M5
("Magnificent 5", ou os "5
Magníficos"), foram o inglês

FORMATO - Garrafas de
alumínio com decorações

especiais apostam na remissão
à icônica embalagem contour.

Da esquerda para a direita,
criações da Rex, Caviar, MK 12

e Lobo. Na página ao lado,
The Design Republic

The Designers Republic,
representando a Europa, o
brasileiro Lobo, na América
do Sul, o americano MK12,
na América do Norte, o japo-
nês Caviar, para a Ásia, e o
sul-africano Rex & Tennant
McKay, para a África.

A Coca-Cola deu a eles
carta branca para que usassem

a garrafa como "tela". A única exigência foi
a utilização da onda que integra a logomarca,
presente em todas as embalagens da bebida
que é o carro-chefe da multinacional. A gar-
rafa de alumínio, sem recortes ou emendas,
é decorada com impressão feita com tinta
especial, que destaca elementos dos desenhos
quando expostos à luz negra usada nas casas
noturnas. É produzida pela Exal, nos Estados
Unidos, de onde é despachada para os paí-
ses em que ocorre a promoção. No Brasil, a
tampa, tipo crown, é fornecida pela Aro.

Cada modelo da garrafa deve ficar no merca-
do durante três ou quatro meses. Em seguida,
será dado espaço a novas versões, todas com
edições limitadas, que deverão ocorrer até o
final do próximo ano. "Não há prazo para o
fim do projeto, que pode ser estendido para
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2007", diz a diretora de marketing da Coca-
Cola Brasil, Mônica Horcades. A expectativa
é que os consumidores colecionem as gar-
rafas, como já acontece com outros itens da
Coca-Cola.

A primeira embalagem da série, à venda
no país desde 21 de outubro, foi criada pelo
escritório The Designers Republic, e seu gra-
fismo remete aos anos 70. A segunda versão
é a criada pelo estúdio brasileiro Lobo e deve
chegar ao mercado no início de 2006. "Como
é um projeto mundial, escolhemos a realida-
de brasileira, usando São Paulo como cenário
para mostrar que é possível achar bele-
za onde aparentemente não existe", explica
Mateus de Paula Santos, diretor de criação e
sócio da Lobo.

Além da decoração da embalagem, a pro-
posta inclui videoclipes para boates com trilhas
sonoras especiais. O Projeto M5 foi lançado
simultaneamente na Itália, na Espanha, na
Alemanha, no México e nos Estados Unidos.
No Brasil, a novidade chega a mais de sessen-
ta casas noturnas das principais capitais.
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