


após o descarte pelo seu valor
na reciclagem. Por tudo isso, elas

sempre gozaram de simpatia para
circular em eventos. No entanto, até

poucos anos atrás não havia flexibi-
lidade para decorá-las com motivos
tão pontuais quanto os que agora se

vê. Baseada num sistema característi-
co de flexografia e considerada crítica
na fabricação das latinhas, a fase da

impressão tendia a ser restritiva às cor-
ridas curtas e às trocas constantes de ser-

viço. "Antes, embalagens promocionais
significavam complicação para a nossa
aparelhagem", lembra Roberto Santos,

gerente comercial da Crown Embalagens.
O que mudou? As três fabricantes de latas

de alumínio instaladas no Brasil - Rexam,
Crown Embalagens e Latapack-Ball - investiram

em upgrades de máquinas e principalmente em
capacitação de mão-de-obra, seguindo programas
de aperfeiçoamento industrial como o kaizen e o
kanban japoneses.
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As otimizações produtivas resultaram numa
queda significativa dos pedidos mínimos. Na
Crown, a tiragem de partida de l milhão de uni-
dades caiu pela metade alguns anos atrás e, hoje, é
de 200 000 unidades. "É o volume correspondente
a uma carga, ou seja, um caminhão carregado com
25 paletes", diz Santos. "A flexibilização vista em
todo o setor de latas tem não apenas favorecido o
surgimento de ações promocionais, como aque-
las que tradicionalmente fazemos para cervejas
em rodeios no interior paulista, mas também as
segmentações de linhas e a adoção por empresas
pequenas e médias".

Quinhão expressivo
Mesmo na Rexam, líder do setor com capacida-
de que trisca as 10 bilhões de embalagens/ano
(contra tetos anuais de 2,6 bilhões de unidades
da Latapack-Ball e de 2,1 bilhões de unidades da
Crown), e na qual os pedidos mínimos giram na
casa do l milhão de latas, as edições limitadas
estão com tudo. De acordo com a fornecedora,
42% dos rótulos por ela introduzidos em 2007
foram temáticos. Exemplos recentes de latas tem-
porárias supridas pela Rexam são as do Guaraná
Antarctica para o torneio de skate Oi Vert Jam, no
Rio; as de Pepsi e da cerveja Nova Schin vincu-
ladas ao concerto gaúcho Planeta Atlântida; as da
cerveja Bavária comemorativas aos 130 anos da
marca; e as da Kaiser Copa, alusivas ao torneio de
futebol amador patrocinado pela Femsa.

Além de estratégicas para a indústria de bebi-
das, as edições limitadas poderão cumprir impor-
tantes papéis para os próprios fornecedores. Como
implicam em baixas escalas, elas são vistas como
potenciais vetores no Brasil para sofisticados avan-
ços em impressão, que prometem conferir qualida-
de fotográfica às estampas.

Tais aprimoramentos resultam da difusão
da pré-impressão baseada no computer-to-plate
(CTP) - sistema que dispensa a fase da gravação
de fotolitos antes da confecção das chapas de
impressão. Fundado num sistema de gravação de
chapas a laser a partir de arquivos digitais, o CTP
propicia ganhos significativos de resolução, isto é,
da quantidade de pontos por polegada na impres-
são das latas. "Não se trata de um conceito novo
para o ramo editorial ou para a impressão de outros
tipos de embalagem, mas para latas, sim", explica
Santos, da Crown.

Uma das tecnologias vertentes do CTP na
seara de latas é a Illustration Impact, lançada pela
Rexam na Europa em 2005 e agora também oferta-
da às indústrias de bebidas sul-americanas. "Numa
analogia bastante simples, comparar o sistema
trivial de impressão flexográfica com a Illustration
Impact é como comparar o nível de detalhamento
das telas de computador de dez anos atrás com o
de hoje", diz Renato Estevão, diretor comercial da
Rexam na América do Sul. Na região, a novidade
estreou no início do ano numa edição especial car-
navalesca, de 15 milhões de unidades, da cerveja
Brahma produzida pela Cervepar, cervejaria da
AmBev no Paraguai. "Estamos negociando novas
aplicações desse recurso no Brasil, no Chile e na
Argentina", anuncia o dirigente da Rexam.

Por ora, a Illustration Impact incide em gra-
vações de chapas feitas na Europa. Estevão, no
entanto, assegura que o tempo entre a aprovação
da arte pelo cliente e o início da produção local não
leva mais que quinze dias.

A expectativa, agora, é que a Crown
Embalagens e a Latapack-Ball também dispo-
nibilizem no Brasil sistemas CTP recentemente
lançados nos Estados Unidos por suas matrizes
tecnológicas - respectivamente, a Crown Cork e
a Ball. Lá fora, o sistema da Crown nesse Campo
foi batizado como High Quality Print, e acaba de
ser utilizada nas latas das edições limitadas de um
energético da inglesa Cott Corporation, vinculada

Impressão da Ball baseada
em CTP, a Eyeris acaba
de estrear no mercado

americano

Brahma paraguaia com
motivo carnavalesco foi
a primeira usuária da
Illustration Impact da

Rexam na América do Sul



à série televisiva de ação 24 Horas. Santos infor-
ma que a Crown Embalagens "já está estudando
a pertinência de trazer esse tipo de pré-impressão
para o Brasil". Por sua vez, a Ball nomeou sua
opção de impressão com qualidade fotográfica de
Eyeris. Seu début ocorreu nos Estados Unidos,
numa edição limitada dos refrigerantes da marca
Jones Soda, composta por latas estampadas com
fotos de jogadores do time de futebol americano
Seattle Seahawks.

Vetores para efeitos
Muito mais que arautos do CTP para a impressão
de latas de alumínio, as edições temáticas podem
também funcionar como escoadouro no Brasil para
novos e sofisticados efeitos de acabamento. Um
aperitivo disso foi dado pela lata promocional de
Skol, com decoração alusiva à roda-gigante ins-
talada pela AmBev no Forte de Copacabana para
homenagear o Dia de São Sebastião, padroeiro do
Rio de Janeiro, no começo do ano. A impressão da
embalagem destacava uma seta que, constituída
por tinta termocrômica, mudava da cor branca para

a azul à medida que atingia a temperatura ideal
para consumo.

Além da tinta que avisa ao consumidor quando
a bebida está gelada, ferramentas já utilizadas com
êxito em outros países, como tintas que brilham no
escuro, vernizes de textura e gravações em relevo
também estão ao alcance das usuárias nacionais de
latinhas. Como muitas vezes dependem de tecno-
logias e insumos caros, geralmente importados, e

Vivendo um boom,
consumo de latas está se

aproximando da capacidade
instalada no Brasil.

Crescimento ainda maior
pode inibir uso de edições

limitadas
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demandam mais tempo em acertos (com volumes
maiores de perdas), elas ainda estão restritas a
aplicações em baixa escala e com apelo de ação
estratégica de marketing - o perfil exato das latas
promocionais.

Curiosamente, uma possível ameaça ao círculo
virtuoso vivido pelas latas com rótulos temáticos
é o melhor cenário econômico. .De acordo com
a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas
de Alta Reciclabilidade (Abralatas). o aumento
da renda e do crédito nos últimos dois anos abriu
o leque de consumo das latas, gerando um cres-
cimento acumulado de 25% em expedição. Em
2007, o consumo de bebidas em lata no país cres-
ceu 13,5%, elevando o consumo per capita anual
do brasileiro para 64 latinhas e gerando vendas
de 12,2 bilhões de unidades - aproximando-se da
capacidade instalada no Brasil de 14,4 bilhões de
latas/ano (veja o gráfico na página anterior).

"Poderemos ter dificuldade em abastecer o
mercado, pois 2008 começou com um vigor ainda
maior que o de 2007", entende Jorge Bannitz,
diretor comercial da Latapack-Ball. O cenário
é claro: se a demanda pegar o elevador, o setor
poderá reprimir as edições pontuais. "É fato: tira-
gens limitadas diminuem a velocidade de linha,
reduzem a produtividade, eventualmente aumen-
tam o consumo de tintas e elevam as perdas", diz
Santos. "Estamos estudando, desde já, meios de
equacionar saltos da demanda com as necessidades
de promoções". Fabricantes de bebidas, portanto,
poderão se ver diante de um dilema, tendo que
escolher entre não perder volume e não deixar de
fortificar suas marcas. E esperar para ver.

epois de vários anos
de desenvolvimen-
to, a Ball Packaging
Europe lança uma
alentadora inova-

ção para bebidas carbonatadas:
a lata retampável. Graças a uma
nova tampa, denominada Ball
Resealable End (Tampa Resselável
Ball), agora é possível refechar
latas de aço e de alumínio depois
da abertura inicial, prolongando as
características ideais de consumo
das bebidas.

A Ball Resealable End é com-
posta por uma tampa de alumínio
integrada a um anel plano ("flat")
de plástico. São dois discos - um
do lado de dentro e outro do lado
de fora da lata - que permitem a
abertura graças a um movimento
de rotação da parte externa. Para
fechar, basta retornar o anel para a
posição original (veja a foto).

A primeira empresa usuária da
lata retampável é a Coca-Cola da
França. No fim de março, a empre-
sa lançou o energético Burn em
latas de alumínio de 500 mililitros
com o novo sistema de fechamen-
to. De acordo com a empresa,

uma pesquisa realizada durante
a fase de testes da embalagem,
no ano passado, mostrou que os
consumidores ouvidos elogiaram a
conveniência e a praticidade para
o consumo "on the go" (em movi-
mento), além de outras qualidades
da nova embalagem. O sistema de
abertura é invenção da holandesa
Bound2B.

O grande alvo da Ball
Packaging Europe com a lata dota-
da do novo sistema de fechamento,
além dos refrigerantes, é o merca-
do de águas minerais gaseificadas
e funcionais, dominado pelas gar-
rafas de PET. Pesquisas realiza-
das pela empresa detectaram que
os consumidores preferem latas
a garrafas plásticas para bebidas
com gás devido à facilidade e à
velocidade de resfriamento, mas
acabam optando pelos recipien-
tes de PET pela possibilidade de
retampamento. Rob Miles, vice-
presidente de Vendas e Marketing
da Ball Europe, afirma que "a
tampa resselável, aliada a outros
atributos, faz da lata a embalagem
ideal para bebidas carbonatadas e
gaseificadas". (FP)
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