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A ABSOLUT Flavors, linha de vod-

cas saborizadas da sueca Absolut, marca 

hoje pertencente à francesa Pernod 

Ricard, passa por mais uma transfor

mação em sua já rotineira trajetória de 

mudanças visuais. A tradicional garrafa 

da marca é a mesma, mas todo o design 

gráfico dos rótulos serigrafados na 

embalagem foi refeito. "Essa é a mudan

ça mais radical e transformadora já feita 

pela marca, oferecendo ao consumidor 

uma experiência visual jamais vista", 

registra Anna Kamjou, diretora global 

de design da Absolut. "Convencional

mente, uma vodca com sabor de frutas 

tem a imagem da fruta no rótulo", ela 

explica. "A Absolut quebra essa norma, 

usando o simbolismo e a sensibilidade 

para distinguir um sabor de outro, tra

zendo uma abordagem artística para as 

embalagens.". O novo layout foi cria

do pela equipe de design da Absolut 

em parceria com a agência britânica de 

design estratégico The Brand Union. 

Depois de interpretar cada sabor, 

os designers procuraram dar-lhes o 

que chamam de "algo contemporâneo 

e progressista". Para Absolut Pera, por 

exemplo, foi usada a associação da fruta 

com longevidade e pureza, misturando a 

forma da fruta com o símbolo da eterni

dade. "Em Absolut Raspberri, o amor e a 

paixão são representados com a técnica 

expressionista de jogar tinta, trazen

do um resultado abstrato", descreve a 

diretora de design. Segundo o designer-

chefe da The Brand Union, Mattias 

Lindstedt, foi utilizada uma estética "à 

mão" para o projeto. Ou seja, os desig

ners se afastaram dos computadores e 

pegaram papel, canetas e pincéis. 

Tais digressões não deixam de ter 

algum sentido, considerando que em 

1979 a Absolut desafiou a norma do que 

uma garrafa de vodca deveria ser, ao 

criar um design que, apesar de baseado 

numa garrafa de perfil absolutamente 

corriqueiro, foi inovador - e hoje é um 

ícone. Jonas Tahlin, vice-prediente glo

bal de marketing da The Absolut Com-

pany, está convencido de que, com este 

projeto, sua equipe está "transformando 

o padrão das embalagens de vodcas com 

sabor", por serem "modernas, artísticas 

e diferentes de qualquer outra que está 

mercado". 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 168, p. 32-33, ago. 2013.




