
Linha de cervejas artesanais se diferencia c o m rótulo "rasgado 

A 3 LOBOS marca de cerveja artesanal 

lançada em 2011, vem conseguindo atrair a 

simpatia dos consumidores por três razões 

básicas apontadas por sua dona, a Cervejaria 

Backer, de Belo Horizonte. A primeira seria a 

qualidade das bebidas oferecidas, cujos aro-

mas e sabores complexos resultariam do estilo 

americano de fabricação. O segundo motivo 

seria a própria marca, que herda o nome de 

uma boate country fundada na capital mineira 

pelos proprietários da cervejaria e que parou 

de funcionar há dois anos. Por fim, mas não 

menos importante que as duas outras causas, o 

êxito é atribuído aos rótulos autoadesivos que 

decoram as garrafas long neck das cervejas. 

A proposta visual é pouco explorada no seg-

mento, com ilustrações que ocupam a área total 

do material impresso, em vez dos habituais ele-

mentos que remetem ao universo das cervejas. 

O design gráfico faz referência ao mundo do 

bangue-bangue, com paisagens típicas do oeste 

americano como canyons, desertos, fazendas de 

gado, caubóis e índios pele-vermelha. Sobres-

sai, nos adereços, um corte vazado triplo, con-

cebido para simular um arranhão de garras de 

lobo. "É um recurso que se destaca sobre o vidro 

da garrafa", destaca Ana Paula Lebbos, diretora 

de marketing da Backer. 

Os rótulos foram desenvolvidos pelo desig-

ner gráfico Maurizio Manzo sob a ideia de bus-

car algo inusitado e despojado. São impressos 

em flexografia sobre filme de polipropileno 

(PP) metalizado, com acabamento em verniz 

fosco e brilho, garantindo destaque às partes 

metalizadas do rótulo. Segundo a Baumgarten, 

produtora dos adereços, a inovação em termos 

de tecnologia de conversão foi desenvolver 

uma faca diferenciada para possibilitar o "efei-

to rasgado" sem que isso interferisse de alguma 

forma em características ou etapas das produ-

ções do rótulo e da embalagem. A aplicação 

nas garrafas é feita de forma automática. 

A cor prata é utilizada também nos rótulos 

do gargalo, de formato redondo, e nas rolhas 

metálicas, que têm o desenho de três lobos 

sentados sobre uma lua crescente. Além do 

design, os rótulos da 3 Lobos têm diferenciais 

nas informações: a marca é uma das poucas 

nacionais que trazem a escala de amargor 1BU 

(International Bitterness Unitj para cervejas. 

As bebidas estão disponíveis em quatro varian-

tes: Três Lobos (do tipo american pilsen), Pele 

Vermelha (indian pale ale), Exterminador de 

Trigo (wheat) e Bravo (imperial porter). 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 155, p. 48, jul. 2012.




