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epois de quatro anos de desenvolvi-
mento e testes chega ao mercado uma
solução de embalagem inteligente
com LED que pode ser aplicada em
garrafas, caixas de papelão e outras
embalagens. Ela está destinada a
revolucionar o mercado mundial de
embalagens e fornecer novas oportu-

nidades promocionais c de marketing.
A primeira aplicação comercial para a nova tecnologia está sendo
usada pela Cervejaria Ursus, na Romênia, para ajudar a posicionar
novamente sua cerveja como uma marca prcmium.
A série LightPad (aguardando patentes) da Cognifex permite que
o conteúdo de garrafas de vidro c de plástico e outros tipos de reci-
pientes sejam iluminados por meio de minúsculos dispositivos de
iluminação eletrônica presos do lado externo da embalagem, por
exemplo, no fundo da base de uma garrafa de cerveja padrão de 330
ml. Os efeitos de iluminação podem reproduzir muitas cores, variar
segundo o tempo c serem ativados de diversas maneiras. A tecnologia
permitirá que as marcas se destaquem das ofertas concorrentes e
mtcrajam com os consumidores de um jeito novo e empolgante.
'A miríade de possibilidade é infindável" diz Bryn Griffiths, CEO da

Cognifex. "Por exemplo, a iluminação de uma garrafa de cer-
veja pode ser acionada manualmente pelo barman ou pelos
garçons ao retirar uma lingueta do LigbtPad. Alternativamen-
te, a iluminação pode ser acionada quando a garrafa atingir a
temperatura desejada em um refrigerador ou quando detec-
tado algum movimento, por exemplo, quando um barman
pegar uma garrafa de vodca pará fazer um coquetel", diz. Ele
continua: "Os dispositivos podem ainda ,ser disparados por
som, permitindo que as garrafas pisquem em sincronia com
o ritmo da música de uma boate, e as mudanças dos níveis da
luz ambiente também podem ser usadas como um acionador
de modo que as garrafas podem iluminar-se, digamos, quando
a porta de um armário é aberta, ou quando uma garrafa de
cerveja é tirada de unia embalagem múltipla".
Griffitbs diz que a empresa está preparando alguns desenvol-
vimentos ainda mais inovadores. "Estão quase prontos para
o lançamento no mercado, inclusive, com rótulos eletrônicos
iluminados, além de uma solução de tecnologia sem fio que
possibilitaria, por exemplo, que embalagens de fast food
se iluminassem automaticamente em uma área geográfica
definida ou em alguns locais com hora pré-determinada",
destaca. As oportunidades em eventos esportivos ou shows
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de rock, por exemplo, são infindáveis. "Do mesmo modo, os
produtos expostos nas prateleiras de supermercados poderiam
iluminar-se num horário pré-detcrminado para uma promoção
ou ocasião específica".
O lançamento on-trade (no mercado específico) da nova garrafa
verde com tampa de rosca de 330 ml cia Ursus com o LightPad
foi reforçado com uma serie de festas em boates e bares em toda
a Romênia. Nesse caso, os efeitos de iluminação eram ativados
quando as garrafas eram entregues para os clientes. As garrafas
especiais são preparadas para acrescentar um clima à festa, pul-
sando com um brilho verde e fresco nos locais escuros das festas,
atraindo a atenção dos presentes e estimulando-os a experimentar
a cerveja. A divulgação também foi apoiada por unia campanha
publicitária nacional na televisão.
Segundo a empresa, os consumidores reagiram muito positiva-
mente á promoção, descrevendo a marca Ursus como inovadora,
divertida e interessante.
Cezar Dumitru, gerente sênior da marca Ursus comenta: "O
projeto da nova garrafa apoia a imagem da marca e comunica o
alto padrão de qualidade da cerveja. Os novos elementos visuais,
bem como os modernos LightPads usados para enfatizá-los
refletem nosso desejo contínuo de evoluir e adaptarmo-nos
ao mercado premium em todo o mundo. A combinação
mostra alta classe, estilo c originalidade tanto do dispositivo
inovador como da nova garrafa."
Griffiths diz que a empresa toma muito cuidado para envolver
os profissionais de marketing e os expcrts em produção dentro
de vários setores, bem como para entender o comportamento do
consumidor c sua reação frente à tecnologia. "Estamos confiantes
de que agora estamos prontos para entrar no mercado em grande
estilo, e o lançamento da Ursus será observado muito de perto
pelos profissionais de marketing cm todos os lugares".
'A tecnologia c extremamente flexível e pode ser personalizada
quase em qualquer requisito. Pode ser aplicada em embalagem
padrão manualmente, com facilidade cm linhas de produção ou
no local, permitindo uma experiência em pequena escala ou o
uso muito seletivo em áreas geográficas específicas. Também é
igualmente possível a aplicação em grande escala, usando méto-
dos de produção automatizada", conclui Griffiths.

A Cognifex criou uma nova poderosa plataforma cie divulgação e
de marketing para o setor de embalagem, com uma série patente-
ada de soluções eletrônicas de embalagens inteligentes projetadas
para iluminar a embalagem, seu conteúdo e partes selecionadas,
como por exemplo, rótulos e logotipos. (E
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