
Easy open, easy share
Com desenho especial, borda de selagem facilita a
abertura de flow packs e a repartição de alimentos

em da australia-
na Amcor, peso-
pesado da indús-
tria de embala-
gens, mais uma

daquelas inovações que fazem
indagar: por que ninguém pen-
sou nisso antes? É o ZigZag,
recurso criado para facilitar
a abertura e a divisão de ali-
mentos acondicionados em
embalagens plásticas flexíveis
do tipo flow pack - especial-
mente biscoitos e barras de
chocolates e de cereais.

O ZigZag baseia-se num
corte serrilhado, formado por
pequenos triângulos, ao longo
da borda da selagem longi-
tudinal traseira ("barbatana")
característica das flow packs.
As depressões desse refile em
ziguezague funcionam como
orientações para o rasgo, faci-
litando a abertura da emba-
lagem em diversos pontos ao
longo da selagem (veja, ao
lado, as fotos em seqüência).

Além de permitir ao con-
sumidor romper a flow pack
na altura que lhe convier, o
ZigZag possibilita também que
os alimentos sejam secionados
em diversas partes juntamente

com a embalagem, facilitan-
do o compartilhamento - e
também tornando o processo
higiênico, uma vez que não
há manuseio direto dos produ-
tos. É uma solução easy open
(fácil de abrir) e easy share
(fácil de dividir).

O desenho em ziguezague
na borda da selagem é resul-
tado do uso de uma faca espe-
cial, serrilhada, nas estações
de corte de sistemas form-fill-
seal verticais ou horizontais.
De acordo com a Amcor, o
ZigZag não afeta a cadência
das máquinas e sua implan-
tação nas linhas já existentes
de embalagens flexíveis incide
num baixo investimento.

Curiosamente, o primeiro
usuário do ZigZag não é um
alimento em barra. Trata-se de
uma versão com três unidades
do bombom Galaxy Mistletoe
Kisses, comercializado pela
Mars nos Estados Unidos e
na Europa. Em fevereiro, o
produto faturou um dos tro-
féus da categoria de Inovação
Técnica do Prêmio da FPA,
a associação americana dos
produtores de embalagens fle-
xíveis. (GK)

Bombom da Mars foi
premiado pelo uso
da tecnologia (em
destaque, a borda
serrilhada da selagem)

Basta álcool. Misture a bebida alcoólica
adequada, sirva e pronto. Com esse
conceito, a Stirrings alcançou o sucesso
nos Estados Unidos com seus mixers
(preparados líquidos) para coquetéis.
A empresa acaba de estender seu
negócio com uma linha voltada
ao canal do food service. São seis
variedades - entre elas, ingredientes
para drinques clássicos como Bloody
Mary, Cosmopolitan e Margarita -,
acondicionadas em embalagens
cartonadas assépticas combifitPremium,
de 1 litro, da SIG Combibloc (www.sig.
biz). As embalagens são dotadas da
tampa plástica combiSwift.

Suplemento metálico. Uma garrafa
de alumínio sleek de 330 mililítros,
toda decorada com offset de alta
resolução, foi a solução adotada pela
francesa Lea Vital para destacar o
lançamento do suplemento
vitamínico Express Ginsamax
Vitality. A garrafa acopla
uma sobretampa plástica
dosadora, para a mistura do
concentrado acondicionado
- formulado com extratos de
ginseng, guaraná e cacau,
entre outros ingredientes - à
água ou a sucos. Quem
produz a embalagem é a
também francesa Boxal
(www.boxal.com), subsidiária
da Exal, que possui uma
fábrica de garrafas de
alumínio na Argentina.
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