
produto, a Orloff Gás, primeira vodca gasei-
fícada do mercado brasileiro - e, exceto um
produto local num país do leste europeu, a
novidade é a estréia de uma marca mundial
nessa categoria de bebida. Disponível ini-
cialmente nas cidades de São Paulo e Belo
Horizonte, em garrafas de 500 mililitros, a
Orloff Gás tem no design da embalagem um
de seus destaques.

Ao desenvolver o projeto, a U
Escritório de Design aproveite
a transparência do vidro e dos
rótulos auto-adesivos com efeito
no-label look, que transmite a
sensação de impressão direta
no vidro, para brincar com efei-
tos visuais. O contra-rótulo, que
tem tons claros, é mais escuro
quando visto através da emba-
lagem (ou seja, quando se olha
de frente, através do rótulo). A
garrafa também tem uma depres-
são circular no ombro, acima do
rótulo, que faz o contra-rótulo
se transformar em uma medalha
com a imagem da águia símbolo
da Orloff.

A embalagem precisou ser
adaptada pela Owens-Illinois. O
vidro foi reforçado, para tornar
a nova garrafa mais resistente à
pressão do gás. Os rótulos são for-
necidos pela CCL Label, e as tam-
pas, pela Guala Closures. Segundo
Alexandre Macedo, gerente
de grupo das bebidas nacionais
da Pernod Ricard, "o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da
empresa, em Paris, aprovou o des-
tilado criado no Brasil". Graças
à excelente receptividade alegada

pelo executivo, "a Pernod Ricard estuda o
lançamento de uma bebida similar em outros
países".

Revisão total
O lançamento da bebida com gás trouxe
outras mudanças para a marca. Toda a linha
Orloff - Orloff, Orloff Mix Lemon e Orloff
Ice (em garrafas long neck e em latas) - teve
as embalagens reformuladas. "Esta é a maior
renovação já realizada pela marca ao longo de
seus mais de quarenta anos, com investimento
de 10 milhões de reais", conta o gerente de
grupo de bebidas. "As novas embalagens têm

pós um ano e meio de pesqui-
sas com consumidores em várias
capitais brasileiras, a Pernod
Ricard lança no Brasil um novo
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grande peso no processo de reformulação da
marca, trazendo modernidade e proximidade
com os valores do nosso consumidor, além da
visibilidade do produto nos pontos-de-venda",
ele afirma.

As garrafas passaram a ter linhas arredon-
dadas, detalhes em alto relevo e trazem como
destaque a águia da Orloff, que ocupa grande
espaço nos rótulos. "Estamos promovendo o
que chamamos de full-brand revision", diz
Macedo. "Além das mudanças mais evidentes,
como nas embalagens e na identidade visual,
apostamos em outros aspectos-chave, como
a distribuição." De acordo com o executivo,
pesquisas feitas em São Paulo, Belo Horizonte
e Brasília apontaram alto índice de aprovação
das novas embalagens.
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