
Garrafas valorizadas
Artistas brasileiros criam versões para embalagem de Absolut Vodka

esde seu lançamento, em 1979, a
Absolut Vodka sempre procurou
valorizar suas embalagens, que
hoje são reconhecidas de imediato

no mundo inteiro. A primeira "garrafa artísti-
ca" surgiu em 1985, quando o americano Andy
Warhol, guru da pop art, pintou uma embala-
gem da bebida. Aquela foi a primeira vez que
a marca que integrou publicidade e arte. Desde
então, a Absolut já patrocinou exposições,
desfiles de moda e festivais de música, entre
outras formas de expressões artísticas, sempre
com a garrafa como tema.

Agora, a arte está de volta às embalagens
comercializadas no Brasil. A iniciativa foi bati-
zada de Absolut Brasil, e faz parte da estraté-
gia global de comunicação adotada pela marca
- além do Brasil, a campanha passou por
Estados Unidos e França e chega em breve à
Itália. O objetivo é apresentar uma releitura da
garrafa da vodca pela ótica de artistas plásti-
cos nacionais. Nelson Leirner e Daniel Senise
foram os pintores escolhidos para representar
o Brasil nas embalagens. Com tiragem limita-
da de 48 000 unidades, as garrafas assinadas
por Leirner e Senise permanecerão nos pontos-
de-venda por apenas um mês cada (setembro
e outubro, respectivamente). A embalagem
de Nelson Leirner traz imagens de borboletas
coloridas. A garrafa criada por Daniel Senise
tem a imagem de um macaco em meio a esti-
lhaços de madeira.

Decoração com termoencoüiível
Todas as garrafas de Absolut Vodka são fabri-
cadas em Limarett, na Suécia, por vidrarias
associadas à V&S Spirit AB, proprietária da
marca. A decoração das versões Absolut Brasil
é feita pela Sleever International com rótulos
termoencolhíveis produzidos com filme reci-
clável TF 95 XB, de poliestireno orientado
(OPS). A impressão é feita na França e a rotu-
lagem no Brasil.

Além de incentivar a arte, o projeto traz
também outra característica da marca, o "col-

lectible", o objeto do desejo dos coleciona-
dores de itens da Absolut. Hoje, a coleção de
itens da Absolut inclui mais de 400 obras de
arte, que variam de mobiliário e escultura até
fotografias, arte digital e tecidos.

Além das duas garrafas, a Absolut encomen-
dou trabalhos para outros dez jovens artistas
plásticos brasileiros: Nando Costa, Adhemas,
Abiuro, Glauco Diogenes, Gui Borchert,
Marconi, Nitrocorpz, Colletivo, Rubens Lp e
mooz. Eles criaram versões virtuais da garrafa,
que estão disponíveis no website da marca. A
aposta da Absolut no Brasil é justificada, já que
por aqui suas vendas aumentam a vertiginosos
100% ao ano, a maior taxa de crescimento para
a marca no globo. (FP)
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