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palestrante internacional de embalagens. Recebeu diversos prêmios, entre eles o de Profissional do Ano e o de Melhor Embalagem do Ano. Coordenadora dos 
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Sustentabilidade, entre outros. Diretora do Kit de Referências de Embalagens e da coleção Better Packaging. Better World.

Se quiser mais informações e fotos dos produtos, é possível obtê-las no site: 
www.clubedaembalagem.com.br 

EmbalagEns dE vidro 
EtErnizam marcas 

m visita recente ao supermercado St. Marche  
encontrei algumas embalagens que chamam aten-
ção pela beleza e elegância ímpar. 
a cachaça mineira Maria Guarda da destom se 
destaca pela simplicidade da proposta: pura e clean. 

a decoração feita em serigrafia emoldura o casarão ilha da 
Bahia que leva o mesmo nome. a garrafa recebeu um trata-
mento de foscação e uma tampa de alumínio preta, além de 
lacre. o fato de a garrafa ser menor (275 ml) agrada quem 
quer conhecer o produto sem ter que desembolsar muito.
outra mineira, a Gouveia Brasil, investiu numa embalagem 
importada para apresentar seu drink:  cachaça com jabuti-
caba: o MEi. a garrafa bastante alongada com fundo grosso 
é decorada com serigrafia apenas numa só cor, o branco, e 
com tipografia moderna e tampa especial, ainda emoldu-
rada por um “tag” extra que destaca o sabor jabuticaba. a 
transparência do vidro é um chamariz  para a cor do produto: 
fica impossível passar despercebida.

E

a Casa Perini utilizou uma garrafa standard 
para seu espumante rose aquarela, porém 
investiu muito na decoração, tornando o 
único e causou uma ruptura na categoria 
pela inovação. a garrafa recebeu um rótulo 
termoencolhível com excelente cobertura 
que reproduz  uma aquarela em tons rose. 
Sobre ele aplicou um rótulo autoadesivo 
com hot-stamping que destaca os selos de 
vários prêmios. Para completar a obra de 
arte, a garrafa ganhou uma gargantilha  
prata com dourado e a cápsula texturizada 
de alumínio em rosa com a marca em relevo. 
Um show de elegância!
Por falar em elegância, o GEM da região 
vinícola de Languedoc-roussillon no 
sudoeste da França, recebeu a Indication 
Géographique Protégée (certificação que o 
produto foi produzido neste local), como 
PaYS d’oC, uma categoria projetada como 
parte de uma convenção de rotulagem de 
vinho padronizada na União Europeia. 
o nome GEM (gema/pedra preciosa) do 
vinho rose fica explicitado pelo diamante 
aplicado através de hot-stamping holográ-
fico e pelo molde especial da garrafa que 
tem facetas de um diamante no corpo 
da embalagem e até mesmo no fundo, 
o que transparece em vários ângulos e 
cria um efeito especial. Uma tampa total-
mente transparente completa a linda obra.  
realmente preciosa esta embalagem!
Embalagens elegantes de vidro reforçam 
a autenticidade das marcas e fazem um 
mundo mais gostoso e belo.
Embalagem melhor. Mundo melhor!
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