
Inspiração e tradicionalismo, 
a receita do sucesso.

Avery Dennison e Cervejaria Paralelo 30, uma parceria 
fundamentada em ingredientes e insumos de alta qualidade.

averydennisonbrasil



A Cervejaria Paralelo 30 iniciou 
suas operações no mês de janeiro 
de 2018. Tem o nome derivado da 
localização da fábrica em Eldorado 
do Sul, no entorno de Porto Alegre, 
RS, exatamente sobre o paralelo 30.

Diversas linhas de cerveja serão 
criadas pela Cervejaria Paralelo 30. 
A primeira se chama Galeza, com 
cervejas inspiradas nos estilos de 
cerveja mais tradicionais, cada qual 
representada por uma personalidade 
derivada de expressões regionais do 
estado do Rio Grande do Sul: Galo 
Véio Pilsen, Galo Cinza IPA, Galo 
Cupincha APA, Galo Sereno Helles, 
Galo Rubro Red Ale e Galo Branco 
Weiss. 

Durante a concepção da marca 
foi definido que o produto final seria 
de primeiríssima qualidade. 
 
Essa característica seria buscada através 
da produção em instalações construídas de 
forma otimizada para a fabricação de cervejas, 
utilização de equipamentos de qualidade, 
uso de malte e lúpulo 100% importados, alta 
capacitação dos cervejeiros, respeito máximo 
ao tempo de maturação da cerveja nos tanques 
e muito cuidado com o aspecto visual.

A atenção ao aspecto visual não diz respeito 
apenas ao precioso líquido, mas também à 
embalagem. Nisto, um rótulo bonito tem papel 
fundamental. Primeiramente concebemos a 
ideia da marca com o suporte dos publicitários 
Tiago Russell e Luciano Leonardo. Em seguida 
a designer Tatiane Gaião elaborou a arte. 
A aquarela que se observa foi criada à mão 
por ela e posteriormente digitalizada. Depois 
de visualizarmos e aprovarmos a versão final 
do rótulo no Illustrator seguimos atrás de uma 
gráfica de qualidade. Foi quando lembramos 
da Metiq, empresa com quem tivemos um 
ótimo primeiro contato em uma feira de envase 
e que sabíamos que tinha a oferecer diversas 
opções de papel e tinta.
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Para o material do rótulo, precisávamos de 
um material que fi zesse uma combinação 
perfeita com o produto e a embalagem e que 
transmitisse qualidade e o requinte que o 
produto oferece. Foi ai que a Avery Dennison 
entrou em parceria, com o material Cuvée 
Martelé, que tem um tratamento especial que 
oferece resistência à água, excelente aderência 
da impressão e acabamentos especiais. Por 
fi m, a impressão foi o toque fi nal, com alguns 
pontos com aplicação de verniz de alto brilho e 
serigráfi co, além de impressão em hot stamping 
das medalhas que recentemente as cervejas 
receberam.

O resultado foi um verdadeiro sucesso. 

“ ”
Estamos já no segundo pedido de 
impressão junto à Metiq e estamos 
muito felizes com o aspecto artesanal 
e ao mesmo tempo de nobreza que o 
papel traz ao rótulo.

Paulo Vitola
Responsável pela criação
Cervejaria Galeza.


