
A queridínha do marketing
No reino da embalagem, há formas e matérias-primas que definem gêneros, transformando-se

em seus sinônimos. Assim, garrafa vinculava-se ao vidro; pote, ao plástico; e a lata, à
embalagem cilíndrica metálica em aço ou alumínio. O tempo é passado, porque a velocidade
da tecnologia, a pesquisa e a procura por redução de custos e mirabolantes estratégias de

marketing industrial resultaram na garrafa de alumínio, por incrível que possa parecer
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H
á anos vem se falando na garrafa de alu-
mínio, seja para refrigerante, seja para vi-
nho, seja para cerveja. Os visitantes das
feiras internacionais são os primeiros a co-

mentar a novidade: a garrafa de alumínio. Bonita e
chique, agrada ao marketing, que passa a ter mais
uma ferramenta vistosa de ação junto ao público di-
ferenciado; leve, satisfaz o pessoal de transportes e
logística pela possibilidade de redução no custo do
frete; e encanta o consumidor final, diferenciado,
apreciador de cerveja e de novidades, público-alvo
de consumo do produto.

A gerente de embalagens metálicas e de vidro do
Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), do Ins-
tituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Sílvia Tonde-
Ila Dantas, analisou, com exclusividade para a revis-
ta Pack, o lançamento da garrafa em alumínio para
cerveja, que brevemente poderá ser encontrada nos
finos empórios, sofisticados supermercados e locais
bem badalados. Ela explica que especificamente esta
garrafa de alumínio para cerveja é produzida pelo
processo denominado extrusão por impacto. Sílvia
conta que se trata de uma tecnologia antiga de pro-
dução de embalagens de alumínio, já empregada para
o acondicionamento de bebidas, e que o material
utilizado não é uma liga de alumínio, é o alumínio
puro. Esta tecnologia, esclarece, produz embalagens
com espessura de parede superior, se comparada à
da tecnologia DWI (Drawn and Wall Ironing), utili-
zada para a produção das latas de alumínio.

Sílvia destaca que o processo de produção de ex-
trusão por impacto é totalmente diferente daquele da
lata DWI, com grande diversidade de equipamentos.
"Resumidamente", observa: "parte-se de uma pasti-
lha de alumínio puro, lubrificada, que passa por um
impacto de alta energia, resultando na sua extrusão,
no deslocamento do material, em um determinado
molde, formando a embalagem".

Bom para o marketing
Como benefícios, a gerente vê a garrafa de alu-

mínio como mais uma opção de embalagem, inte-
ressante do ponto de vista do marketing, pois per-
mite a formação da garrafa propriamente dita, simi-
lar às garrafas de vidro, em material metálico. En-
tretanto, observa, utiliza maior quantidade de alu-
mínio, resultando provavelmente em maior custo
comparativamente às outras alternativas de emba-
lagens metálicas. Ela lembra a atual campanha da
Coca-Cola e dados mais antigos: "Em 2003, a Hei-
neken apresentou no mercado a garrafa de alumí-
nio de 333 ml, com o custo de cerca de US$ 12. Há
dois anos, produtos como os energéticos já estavam
no mercado norte-americano em garrafas similares
(-500 ml). Porém, com boca mais larga, custando
cerca de US$2."

Existem outras tecnologias de produção de em-
balagens em formato garrafa, observa, como a for-
mação de uma lata DWI normal, à qual é recravada
um gargalo, resultando no formato final de garrafa.
Outra tecnologia, chamada "New Bottle", produzi-
da no Japão pela empresa Daiwa, permite a produ-
ção de uma embalagem em formato garrafa a partir
de um corpo de lata DWI, sem emendas no gargalo,
somente com o fundo recravado e uma rolha metá-
lica aplicada para o fechamento.

Já colou
Esse conjunto de fatores positivos in-

fluenciou no lançamento recente, em
algumas partes do mundo, de bebi-
das em garrafas de alumínio, como o
vinho rose da marca Brightpink, na
Inglaterra, em meados de junho de
2005. Em teste, o produto foi dirigi-
do ao público jovem, urbano e fre-
qüentador da vida noturna. Como
vantagens do material: conservação
da temperatura gelada, beleza, le-
veza, durabilidade, resistência e
proteção do líquido contra a ação
da luminosidade.

Nos Estados Unidos, a novida-
de não passou incólume aos fabri-
cantes de cerveja e, no ano pas-
sado, várias marcas utilizaram os
atributos da nova embalagem para
mais um round no concorrido cam-
po de batalha de marketing pelos
produtos de alto valor agregado. O
bom negócio aplica-se a vários elos
da cadeia produtiva de bebidas,
como os fornecedores de matéria-
prima, pois a produção específica
deste tipo de embalagem usa muito mais alumínio;
ou aos varejistas, que podem cobrar um preço muito
mais alto pelas cervejas.

A Coca-Cola aproveitou a onda e bolou uma campa-
nha mundial, com a colaboração de agências de design
dos cinco cantos do mundo, Europa, América do Norte,
América do Sul, Ásia e África, e resultou no projeto M5,
(de Magnificent 5 ou os 5 Magníficos, referência aos de-
signers e aos cinco continentes). A tarefa dos profissionais
foi criar uma embalagem inovadora para a garrafa de alu-
mínio de 250 ml. A novidade pode ser encontrada em
bares e casas noturnas de países como Itália, Espanha,
Alemanha, México e Brasil.

Por aqui
E agora os apreciadores brasileiros de cerveja premium

podem deliciar-se com as cervejas Heineken Paço e Ste-
lla Artois, da Ambev, em garrafa de alumínio. A primeira,
que circula por São Paulo desde o final do ano passado,
com design da agência francesa Ora-lto, precisou de in-
vestimentos em uma nova linha de produção, na França,
antes de ser exportada para o Brasil. Com pequena pro-
dução, a Heineken Paço é distribuída em pontos-de-ven-
da especiais, bares sofisticados e restaurantes luxuosos
freqüentados por formadores de opinião. Como benefí-
cios, a Heineken aponta ser a embalagem geradora de
desejo, gelar mais rápido e fornecer status a quem a ad-
quire, pois é um produto importado e caro.

Já a Stella Artois está sendo lançada, em março, com
garrafa especial de 330 ml, feita toda em alumínio, em
uma edição exclusiva e limitada. Resultado do primeiro
projeto global da marca no Brasil, a cerveja em alumínio,
com visual caprichado, gela mais rapidamente e perma-
nece gelada por mais tempo. Além disso, a apresentação
da Stella Artois representa a efetivação dos planos entre a

brasileira Ambev e a belga Inbev, anunciados há dois anos,
de, com essa aliança, formar a maior plataforma de fabri-
cação e comercialização de cerveja do mundo.

Como estratégia auxiliar, a Ambev aposta na ligação
entre gastronomia e cerveja premium, promovendo de-
gustação de pratos que acompanham cervejas como Bo-
hemia e a belga Stella Artois. O público mirado, que co-
meça a ter prazer em apreciar a bebida especial, é o mes-
mo que gosta de vinhos e que presta atenção em aspectos
como cor, aroma, sabor e, por que não, embalagem.

Os investimentos em produção e lançamento da em-
balagem em formato especial de alumínio explicam-se:
os mercados premium e superpremium de cervejas no Bra-
sil, além de crescerem constantemente, apresentam um
grande potencial de aumento de consumo. Em 2000, re-
presentavam apenas 2,3% do mercado total de cerveja;
atualmente, mais do que dobraram, chegando a 5,3%.
Com alto valor agregado, as cervejas sofisticadas mantêm
também alta margem de lucro.
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