
Chocagem
Rótulo com tecnologia de isolamento térmico, que prolonga a temperatura
ideal de consumo de bebidas, estréia no país em edição limitada de Skol

Por Lívia Deorsola

constatado repúdio dos aprecia-
dores de cerveja pelo consumo da
bebida quando ela "choca", ou seja,
reaquece quando exposta à tempe-

ratura ambiente, serviu como empurrão para a
AmBev colocar no mercado uma nova lata de
473 mililitros de Skol, a Geladona, que prome-
te manter a bebida gelada por um período entre
50% e 70% superior ao oferecido pelas latas
comuns de alumínio. Acontece que a novidade,
uma edição limitada à estação quente de 2006,
promove o desembarque no mercado nacional
de uma inovadora tecnologia de rotulagem de
embalagens, a Cool2Go.

Noticiada em primeira mão por EMBALA-
GEMMARCA (edição nº 58, junho de 2004),
essa tecnologia, desenvolvida pela DuPont,
consiste na fabricação de rótulos com proprie-
dades de isolamento térmico. Estruturados por
três camadas, os rótulos Cool2Go diminuem
os efeitos das trocas de calor entre o recipien-
te e a mão do consumidor ou o ambiente. O
pulo-do-gato desses rótulos é o fato de eles
possuírem um não-tecido especial acomoda-
do entre duas camadas do filme de poliés-
ter Melinex,, também da DuPont. Nomeado
Thermolite, esse polímero isolante geralmente
é fornecido pela DuPont para confecções de
jaquetas e sleeping bags.

Na latinha da Geladona, uma cinta com a
Cool2Go é afixada entre a parede de alumínio e
um rótulo termoencolhível, envolvendo toda a
superfície de pega da embalagem, ou seja, exce-
tuando-se seu topo e sua base. O rótulo contrá-
til, de PVC, é produzido pela TTW Canguru
Rótulos, joint-venture entre a norte-americana
ITW Autosleeve e o Grupo Jorge Zanatta.
De acordo com Adriana Martins, gerente de
marketing da DuPont que esteve envolvida no
projeto da Geladona, a utilização do termoen-
colhível obedeceu a uma vontade estética do
marketing da AmBev. "Tecnicamente, o rótu-
lo Cool2Go pode receber impressão direta",
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explica a executiva, trazendo à baila o caso
da cerveja canadense Labatt Blue Cold One,
também pertencente ao grupo InBev, respon-
sável pela primeira utilização da CoolZGo em
latas de cerveja (fato também destacado em
reportagem anterior de EMBALAGEMMARCA,
na edição nº 71, julho de 2005). "Nesse caso,
o rótulo isolante foi impresso diretamente em
rotogravura", ilustra Adriana. Anteriormente, a
tecnologia havia sido utilizada por uma produ-
tora norte-americana de chás gelados, a Turkey
Hill, em rótulos do tipo manga aplicados em
frascos de polietileno. A adaptação da tecno-
logia às embalagens plásticas, diz Adriana, é
menos complexa, porque a área de contato com
as mãos é menor.

O desenvolvimento do Cool2Go envolveu
três diferentes braços da DuPont: a DuPont
Teijin Films, fabricante de filmes de poliéster,
e as áreas de Não-tecidos e de Polímeros para
Embalagem. Mantendo discrição, a multina-
cional informa que vinte novos projetos rela-
cionados a embalagens de diversos segmentos
estão em desenvolvimento, com lançamentos
previstos ainda para este ano. Por ora, a com-
panhia antecipa apenas que as novidades irão
contemplar produtos variados, como alimentos
e cosméticos.

ITW Canguru Rótulos Du Pont
(11) 3044- 3386
www.pack.dupont.com.br
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