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A Cerveja Escura Petra Premium (355ml) foi lançada pela Cervejaria Petrópolis em 2004. O 

naming foi criado por nós e o design foi pensado para ser glamoroso, tradicional, porém com 

um apelo atual. A Petra original tem a cor preta com color code e lettering em branco.  

Foi finalista no London International Awards de 2004 na categoria de bebidas alcoólicas junto 

com Baileys, Vodka Absolut, Suntory, cervejas Tuborg e Carlsberg entre outras marcas 

mundiais. 

 

A marca cresceu em prestígio rapidamente e se consolidou muito bem em pouco mais de dois 

anos concorrendo de igual para igual com cervejas escuras importadas e nacionais. 

A partir de 2008 o mercado cervejeiro nacional começou a despertar para o segmento de 

cervejas Premium e a importação de marcas Premium cresceu rapidamente. 

Pensando neste segmento (que hoje em dia continua crescendo) e de posse de uma grande 

pesquisa encomendada pela Cervejaria Petrópolis sobre todas as marcas de cervejas do nosso 

mercado, detectamos a possibilidade do lançamento de uma linha Premium, extensão da 

marca Petra. 

 

Trabalhamos no design desta linha para quatro tipos diferentes de cerveja: Schwarzbier, Bock, 

Pilsen Especial e Weiss. 

O formato e volume do frasco foi alterado (510ml) e o design foi repensado para uma nova 

planta técnica de rótulo. 

A criação da linha Premium de Cervejas Petra contribuiu fortemente para o crescimento e 

solidificação da marca. 

 

O projeto demorou aproximadamente um ano. Paralelamente ao nosso trabalho há todo um 

desenvolvimento industrial que leva tempo. O desenho técnico do frasco, resistência do 

mesmo na linha de envase, moldes dos frascos, rótulos, assim como um desenvolvimento 

extremamente acurado das receitas dos tipos de cerveja, base para o sucesso do projeto. A 

estratégia de distribuição do produto também deve ser pensada e planejada com muito 

critério. 

  

 

  

Visão da Petra 

Segundo Luciana Persoli, gerente de marketing corporativo da Cervejaria Petropolis, “A marca 

Petra foi lançada no mercado em 2004, inicialmente apenas com a cerveja escura Petra 

Premium nas embalagens long neck 355ml e lata 350ml, desenvolvidas pela SPO Design, cujas 

embalagens foram vencedoras do prêmio London International Awards. Em 2008, analisamos 

o mercado de cervejas Super Premium e constatamos a oportunidade que havia para o 

desenvolvimento de cervejas nessa categoria e verificamos a oportunidade de consolidar a 

marca Petra nesse segmento. 

  

Desenvolvemos as cervejas Petra Aurum (cerveja Puro Malte tipo Pilsen), Petra Schwarziber 

(cerveja preta forte), Petra Bock (cerveja tipo bock), Petra Weiss Bier (cerveja clara de trigo 

de alta fermentação) e Petra Stark Bier (cerveja puro malte forte tipo pilsen). Todas as 

embalagens da linha Petra foram desenvolvidas em conjunto com a SPO Design. Buscamos 

referência de produtos no mercado Europeu e tínhamos como objetivo lançar uma linha de 

cervejas Super Premium, cujas embalagens traduzissem esse conceito. 

  

A escolha da garrafa, o desenvolvimento dos layouts dos rótulos, da caixa de transporte, kits 

(com duas garrafas e uma taça especial) e os kegs de 5 litros foram criados pensando nas 

características de cada tipo de cerveja, na tradição de cada tipo de cerveja e no seu público 

alvo. Os elementos que compõe cada embalagem, as cores escolhidas e seu design 

conseguiram apresentar o produto para o mercado no segmento Super Premium de forma 

condizente com nossas expectativas, alcançando o objetivo do Grupo Petrópolis. 
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Os consumidores da categoria de cervejas Super Premium são mais exigentes e buscam um 

produto de excelente qualidade. A embalagem é o primeiro contato do consumidor com o 

produto e, portanto, deve demonstrar a imagem do produto que será consolidada com sua 

qualidade. A análise que fazemos é que as embalagens da linha Petra traduzem exatamente o 

conceito dos nossos produtos”.  

  

  

  

Case de Desenvolvimento de Linha de Embalagens Leardine 

 

Case de Desenvolvimento de Linha de Embalagens Leardine 

Desenvolvimento de: Design de Embalagens para Famílias de Produtos a Base de Peixe, Pratos 

Prontos, Empanados e Pizzas.  

 

 A Leardini é uma empresa que comercializa pescados desde 1988 e adotou desde o início o 

azul e o laranja como color code.  

Para o desenvolvimento na nova linha de pratos prontos da empresa, optou-se por preservar 

essa identidade no desenvolvimento do design. A familia tipográfica Optima foi a escolhida por 

ser elegante e de excelente leitura. Além disso, ela é bastante versátil para ser aplicada numa 

linha extensa de produtos e ainda cumprir a legislação de embalagem, sempre muito exigente 

com seus padrões. 

 

A Leardini é uma empresa dinâmica e com planos ambiciosos para sua linha de produtos. 

Nosso trabalho foi planejar e criar uma identidade visual para todas as linhas de embalagem, 

extensível a qualquer tipo de sistema de embalagem (cartuchos, filmes, bandejas). 

  

A implantação de todo o projeto já começou com quatro linhas (Gourmet, empanados, 

lasanhas e pratos prontos) e se dará ao longo dos próximos meses. As soluções técnicas para 

embalagens da empresa são fornecidas pelos fornecedores de embalagem. 

 

O desenvolvimento de todo o projeto demorou aproximadamente seis meses. 

  

  

Visão da Leardini 

“A SPO trabalhou junto a Leardini para criar um novo conceito visual para todas as nossas 

embalagens. Para isso foi solicitada que nos enviasse diferentes opções de identidade visual, 

que pudessem ser utilizadas em diferentes materiais e formatos de embalagem (cartuchos, 

sacos e bandejas) e que estivessem alinhadas com as tendências de comunicação do mercado. 

Estamos a cerca de um ano desde o início do trabalho e praticamente toda linha já está com 

as artes ajustadas. 

  

O mercado tem recebido muito bem essa mudança, que aumenta o impacto ao criar uma 

unidade visual no ponto de venda, fortalecendo a nossa presença nas gôndolas e passando 

para o consumidor a imagem de uma empresa confiável, profissional e presente no seu dia a 

dia. A revisão da identidade visual das embalagens é um dos pontos principais da estratégia de 

reposicionamento da marca Leardini, uma vez que a embalagem é nosso principal ponto de 

comunicação com nosso público, e talvez o fator mais relevante na decisão de compra”, conta 

Pedro Octaviano, gerente de marketing.  

  

 

A Empresa 

A SPO Design é uma empresa de comunicação com o foco em design. Seus profissionais visam 

“a sensibilidade artística, profundo conhecimento dos processos industriais e gráficos 

direcionados pelo pensamento estratégico que produzem conceitos sólidos através do design”. 

  

Fonte: Revista Embalagem & Tecnologia on-line [Portal]. Disponível em:  

<http://www.embalagemetecnologia.com.br/materias/2011/spo_design_processo

_de_criacao_de_embalagem/index.htm >.  Acesso em 30 jul. 2013. 
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