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Mistura na hora exata
Lata inteligente viabiliza bebida antigripal ao formulá-la no momento do consumo

m desabalada evolução, o mercado
americano de bebidas funcionais
acaba de abrir espaço a uma novi
dade cuja embalagem, uma lata de

alumínio, desempenha papel crucial em sua
função, a de prevenir o consumidor de gripes
e resinados. Acontece que a Defense, da Brain
Twist, é a primeira bebida a ser lançada na
latinha inteligente FreshCan, criada pela Ball
Europe (antiga Schmalbach-Lubeca). Detalhada
numa edição anterior de EMBALAGEMMARCA
(n" 70, junho de 2005), essa embalagem permi-
te que indústrias de bebidas driblem a compro-
vada perda gradual de eficácia que vitaminas
e minerais sofrem em soluções aquosas. Uma
cápsula plástica impermeável no interior da lati-
nha, chamada FreshCan Wedge, faz com que
o coquetel antigripal efervescente da Defense
- composto por vitaminas C, A, B2 e E, zinco,
pectina e cálcio - se misture ao líquido somente
no momento do consumo.

O segredo do funcionamento da FreshCan
é a diferença de pressão. Quando o consumidor
abre a latinha, a queda da pressão em seu inte-
rior aciona a tampa do compartimento plástico,
liberando os ingredientes funcionais, sensíveis
à água. Segundo a Brain Twist, é necessário
esperar trinta segundos até o suplemento vita-
mínico dissolver-se adequadamente dentro da
latinha. "O som da cápsula batendo nas paredes
da lata e o barulho da efervescência, na aber-
tura, criam verdadeiras referências para nossa
marca", comenta Larry Trachtenbroit, presi-
dente e CEO da Brain Twist. Para comunicar a
inovação ao consumidor, as laterais das latinhas
das duas versões da Defense - Laranja e Limão
- estampam ilustrações da cápsula em ação.

Para os Estados Unidos, a Ball licenciou
a tecnologia FreshCan para a gigante química
alemã Degussa, que criou uma divisão especial
para prospectá-la ao mercado, a FreshTech
Beverages (a propósito, no site dessa empresa
- www.freshcan.com - há um vídeo mostrando
a latinha inteligente em ação). No Brasil, infor-
mações sobre a tecnologia podem ser obtidas
através da Latapack-Ball. 

ATIVAÇÃO - Tecnologia
FreshCan garante que
as vitaminas da Defense
sejam misturadas ao
líquido somente na
abertura da latinha;
uma cápsula plástica, no
interior da embalagem,
libera os ingredientes
efervescentes (ao lado)
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