
Os habituais consumidores da marca
Absolut poderão encontrar a partir deste
mês nos pontos-de-venda versões de
garrafas da vodca com as assinaturas
dos artistas plásticos Nelson Leirner e
Daniel Senise. Dentro do projeto de

customização de embalagem, realiza-
do anteriormente na França e nos

Estados Unidos e aqui batizado
de "Absolut Brasil", a estratégia
visa ampliar a conexão entre
a marca, as ferramentas de
marketing, a arte, a moda e
a música - uma plataforma
de comunicação iniciada 22
anos atrás quando o artista
pop Andy Warhol usou uma
garrafa do destilado como
suporte para sua obra.
Ao todo serão distribuídas no
país 48 mil garrafas de cada
autor, por um período de um
mês, o que representa toda a
produção mensal da vodca no
Brasil. O desenho de Leirner,
seguindo uma linguagem oní-
rica, com imagens de bor-
boletas mescladas em uma
profusão de cores, será o pri-
meiro a ganhar as lojas. Em
seguida, será a vez de Senise,
no mercado a partir do come-
ço de outubro. Inspirada
pelas rochas de Copacabana,
a garrafa tem tom mais irre-
verente e provocativo, com a
figura de um macaco envolto

por estilhaços de madeira.
Mas o projeto "Absolut Brasil", que acon-
tece simultaneamente ao similar italiano
"Costume National", não se resume à
estilização de embalagens voltadas à
comercialização. No website da marca
o internauta poderá encontrar inter-
pretações visuais da garrafa de Absolut
feitas por ascendentes nomes da arte
contemporânea brasileira: Nando Costa,
Adhemas, Abiuro, Glauco Diogenes,
Gui Borchert, Marconi, Nitrocorpz,
Colletivo, Rubens Lp e Mooz.
Para divulgar essa iniciativa, a mídia
on-line será privilegiada, por terem os
executivos da marca considerado o
meio como o mais qualificado para a
comunicação com o público. A agência
Gringo foi contratada para a criação e
o desenvolvimento do website
www.absolutbrasil.com.br, no ar
desde o dia 27 de agosto. Lá,
além das imagens referentes à
campanha, o visitante conhe-
cerá a biografia de todos os
artistas envolvidos no proje-
to. Também encontrará dois
documentários produzidos
durante o processo criativo
de Leirner e Senise.
Para a Absolut, o merca-
do brasileiro é o que mais
cresce no mundo, com taxa
aproximada de 100% ao
ano. Cerca de 500 mil garra-
fas dessa vodca são vendidas
anualmente no país.
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