
NUMA AÇÃO ligada a campa
nha "Keep Walking, Brazil", o uísque 
escocês Johnnie Walker Black Label, 
da Diageo, passa a ser vendido no 
País em embalagens especiais. São 
estojos decorados no verso e nas late-
rias com temas criados em co-auto
ria com fãs da marca no Facebook. 
Mais de 57 0 0 0 palpites definiram 
imagens e frases que compõem três 
opções de design. Cada uma delas 

terá 10 0 0 0 unidades disponíveis no 
mercado nacional. 

A embalagem Paixão será estam
pada com a tela Enfrentamento, da 
artista plástica Marina Ayra, combi
nada com as frases "Para transformar 
a esperança em realidade, é preciso 
usar forças, mobilizar-se", do roman
cista Ignacio de Loyola Brandão, e "A 
gente sacode o corpo é para abrasar 
a chama do sonho e iluminar a vida", 
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da cantora Elza Soares. 
Já a embalagem Beleza traz a foto 

Guanabara, do fotógrafo Pedro Lobo, 
conjugada com as frases "Nosso céu 
tem mais estrelas, nossas várzeas têm 
mais flores, nossos bosques têm mais 
vida, nossa vida mais amores", do 
poeta Gonçalves Dias, e "No Brasil a 
gente se mistura e se reinventa", do 
músico Charles Gavin. 

Por fim, o estojo Criatividade traz 
a imagem Rio Prelúdio 5, do ilustrador 
Marcelo Daldoce, interagindo com as 
frases "Liberdade é pouco. O que eu 
desejo ainda não tem nome", da escri
tora Clarice Lispector, e "Você existe 
aqui, agora e só uma vez. Foco!", do 
cineasta Fernando Meirelles. 

IMPRESSAS em luvas de papel car
tão, as três composições são exibidas 
através de uma caixa feita de acetato. 
Trata-se de uma embalagem terciária, 
pois acomoda uma "embalagem tro

féu" importada, produzida em duas 
peças encaixáveis de plástico, na qual 
a garrafa do scotch é enfim deposita
da. O estojo contém ainda um pôster 
dobrado, impresso com os nomes dos 
primeiros 10 0 0 0 internautas que par
ticiparam da ação. 

De acordo com a Diageo, a ação 
presta um tributo ao mercado local. 
Diz Tânia Cesar, diretora de marke
ting da empresa de bebidas: "O Brasil 
é um país em ascensão e quem prota
goniza esse progresso é cada um dos 
brasileiros que diária e anonimamen
te fazem esse trabalho. Queremos 
homenageá-los exaltando as melho
res qualidades da nação." 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 6-7, abr. 2013.




