
COMPONENTE marcante do 
logotipo da Budweiser, o calço em 
formato de gravata borboleta inspirou 
a criação de uma nova embalagem da 
cerveja, lançada em maio nos Estados 
Unidos. Trata-se de uma lata de alumí
nio acinturada, cujo formato, alegada
mente inédito, procura remeter àquele 
elemento de comunicação da marca. 
Desenvolvida ao longo de dois anos 
pela dona da Budweiser, a Anheuser-
-Busch (AB-Inbev), a latinha especial 
já pode ser encontrada no varejo ame
ricano em packs com oito unidades. 

A novidade será uma opção a mais 
de consumo de Budweiser. Não subs
tituirá a clássica lata cilíndrica da cer
veja, da qual difere não apenas pela 
silhueta, mas também por oferecer 

um pouco menos de conteúdo - 330 
mililitros, contra os tradicionais 355 
mililitros. "A nova embalagem é char
mosa, fácil de manusear, moderna 
e, de acordo com pesquisas nossas, 
muito atraente para o público jovem", 
diz Pat McGauley, vice-presidente de 
inovação da Anheuser-Busch. 

MCGAULEY CONTA que a pro 
dução da embalagem segue dezesseis 
passos: dez para a parte superior e 
seis para a metade inferior. "Como o 
alumínio só pode ser esticado em cerca 
de 10% sem se quebrar, o projeto exigiu 
que os ângulos da lata fossem muito 
precisos", relata o executivo. A produ
ção do novo recipiente é feita em equi
pamentos especiais, adquiridos por 

valor não revelado e instalados numa 
fábrica de latas da Anheuser-Busch 
situada em Newburgh, Nova York. 

Segundo a cervejaria, a nova 
embalagem será utilizada exclusiva
mente nos Estados Unidos, onde será 
divulgada como "lata sem barriga de 
cerveja". Valorizada como símbolo da 
marca, a gravata foi agregada ao logo
tipo de Budweiser em meados dos anos 
1950. Curiosamente, não se conhecem 
detalhes de sua origem, por falta de 
documentação. É mais uma entre tan
tas outras invenções cujas histórias se 
perderam no tempo. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 165, p. 42, maio 2013.




