
É ÉPOCA DO chamado verão 
boreal, quando o hemisfério norte rece
be a estação mais quente do ano, e faz 
um calor de rachar nos Estados Uni
dos, na Europa e em diversas regiões 
da parte superior do globo. O clima 
me inspirou a falar de bebidas. Gos
taria de mostrar algumas embalagens 
interessantes lançadas mundo afora, 
recentemente, para acondicionar chá, 
refrigerante, vinhos e vodca. São novi
dades que apresentam visuais únicos 
e inusitados, além de, em certos casos, 
também demonstrarem atributos espe
ciais de funcionalidade. 

Uma opção diferenciada de refres
co, capaz de chocar os mais conser
vadores, é o do chá C+ Swiss Original 
Cannabis Ice Tea, da austríaca Seagull 
Trading. Trata-se de um chá pronto, 
para ser consumido gelado, feito com 
xarope de flor de cânhamo - a planta 
da qual se extrai a maconha. Apesar 
dessa associação, o produto não tem 
efeito psicotrópico, destacando-se mais 
por sua apresentação. A embalagem, 
chamada CartoCan, é uma cartonada 
asséptica incomum, com formato cilín
drico, e não de caixinha, como as con
vencionais. Criada pela também aus
tríaca Ennstal Milch, a "lata cartonada 
asséptica" propicia um ano de shelf life 
ao chá de cannabis. Impressa predomi
nantemente em um laranja vívido, faz o 
produto sobressair na seção de bebidas 
não-alcoólicas. 

Partamos desse produto alterna
tivo para o refrigerante mais popular 
do mundo. Nos últimos anos a Coca-
Cola tem investido na criação de edi
ções limitadas de garrafas de alumínio 
para os mais diversos mercados em que 
atua. Dentre esses projetos, um que me 
chamou a atenção ocorreu na França, 
na forma de garrafas desenhadas pelo 
famoso estilista Jean-Paul Gaultier. 
Gostei em particular de uma versão 
que exibe um corpete e uma cinta-liga. 
O design "casou" bem com o formato 
curvo da garrafa, que lembra bastante 
uma silhueta feminina. 

Apresentações criativas como essa 
são mais frequentes na seara das bebi
das alcoólicas destiladas, que abusam 
de embalagens de formatos e tamanhos 

variados. As bebidas mais refinadas 
muitas vezes têm garrafas que lem
bram frascos de perfumes ou que de 
alguma forma reforçam sua natureza 
luxuosa. Outras exibem embalagens 
simplesmente elaboradas para capturar 
o interesse do consumidor e gerar bur
burinho. É o caso da vodca Firestarter, 
vendida na Ucrânia. A bebida tem um 
invólucro que imita um extintor de 
incêndio. Consiste numa garrafa de 
vidro acomodada numa lata de aço 
cilíndrica vermelha. O toque final da 
emulação é dado pela tampa, decorada 
com uma válvula de gatilho (que não 
funciona). Se a vodca oferecida tivesse 
sabor picante, o que não é o caso, talvez 
a apresentação fizesse mais sentido. De 
todo modo, é uma ideia criativa, que 
valoriza o produto. 

OS DOIS ÚLTIMOS CASOS 
que pincei para este artigo não apenas 
têm visual chamativo, mas também 
utilizam a embalagem para aprimorar 
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a funcionalidade. O primeiro é uma 
linha de vinhos lançada nos Estados 
Unidos, a Stacked Wines. A marca tem 
uma proposta inédita de oferta de doses 
individuais da bebida. A embalagem, 
que a princípio parece um recipien
te cheio de curvas, é na verdade um 
conjunto de quatro copos repletos de 
vinho, empilhados e unidos como uma 
torre por meio de um rótulo termoen-
colhível. Os copos, plásticos, são veda
dos por um selo-tampa de alumínio. É 
uma ideia genial para presentear, para 
consumo fora do lar (em piqueniques, 
praias, festas) e para a ingestão de doses 
pequenas (para pessoas que só querem 
uma taça ou que moram sozinhas). 
Embalagens com feição de taça ou copo 
para vinhos foram sempre posicionadas 
primordialmente como soluções conve
nientes. Neste caso, há também apelo 
de requinte e estilo. 

O segundo exemplo é o de uma 
embalagem secundária - um multipack 
para cervejas capaz de ser acomodado 
em geladeiras, porém com um atributo 
de praticidade que eu jamais havia visto. 
Na Áustria, doze long necks da cerveja 
Ottakringer Brauerei são acomodadas 
horizontalmente numa caixa de pape
lão ondulado dotada de rampas inter
nas. As superfícies inclinadas fazem 
com que as garrafas, deitadas, rolem até 
uma área mais baixa onde um círculo 
picotado, uma vez removido, funciona 
como orifício de retirada. O consumi
dor pode comprar garrafas avulsas para 
reabastecer a multipack, inserindo-as 
no início do "percurso", onde também 
há uma abertura. Um aviso diz que é 
na saída inferior que está a garrafa mais 
gelada ("Hier gibts das coolste bier"). É 
algo lúdico para angariar a simpatia dos 
amantes de cerveja.  
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 156, p. 40-42, ago. 2012.




