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Bebidas e Afins
EDITORIAL

..........................................................................

Vamos diretamente aos fatos: o site Tubaínas e Afins, como 
blog, nasceu em fevereiro de 2010. Ainda no ano passado, em 
dezembro, transformamos o site em portal, abrangendo mais 
notícias e canais exclusivos.

Neste ano, em julho, lançamos a revista digital Tubaínas e 
Afins, com enorme sucesso. E, em seguida, lançamos o boletim 
semanal digital Tubaínas e Afins Express, também com grande 
repercussão.

Pouco tempo depois, devido aos inúmeros pedidos para que 
colocássemos notícias de outros segmentos também, decidimos 
aumentar a família. Por isso, neste mês de outubro, a revista 
Tubaínas e Afins passa a se chamar Bebidas e Afins.

Continuaremos focados nas tubaínas, mas também com espaço 
para cervejas, cafés, vinhos, cachaças e bebidas em geral. 
Novos colunistas, novas seções e algumas mudanças visuais 
estão a caminho, algumas nesta, outras na próxima edição.

O boletim Tubaínas e Afins Express seguiu o mesmo caminho e 
passou a chamar Bebidas e Afins Express. Já o portal Tubaínas e 
Afins continua operando normalmente. E ganhará a companhia 
do portal Bebidas e Afins em breve.

Nesta edição, um especial sobre a Expo Bebidas & Serviços 
2011, que terá cobertura completa na próxima edição. Também 
estamos nos preparando para o Confrebras 2011, que 
acontecerá em novembro, em Brasília. Vamos em frente!

Entre em contato conosco através do e-mail contato@
tubainaseafins.com.br ou pelas redes sociais, Twitter (@
tubainaseafins) e Facebook (www.facebook.com/tubainaseafins). 
O espaço está aberto para todos.

Boa leitura e até a próxima!

Thell de Castro e Godi Júnior

A família Tubaínas e Afins já cresceu!
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Thell de Castro
thell@bebidaseafins.com.br | @thelldecastro

Rock in Rio
A Heineken comemorou 
os excelentes resultados 
alcançados no Rock in Rio 
2011. A empresa atingiu o 
maior número de vendas de 
sua história mundialmente em 
grandes eventos. Durante os 
sete dias do Rock in Rio, foram 
comercializados 1,7 milhão de 
copos de chopp, o equivalente 
a 700 mil litros.

Rock in Rio II
Com 260 chopeiras 
espalhadas na Cidade do Rock 
e 80 beer men, que circularam 
com uma mochila abastecida 
de cerveja, a marca de 1 
milhão de copos de chopp 
vendido foi alcançada no 
sábado, dia 1º, durante a 
apresentação da banda 
britânica Coldplay. 

Rock in Rio III
Segundo Nuno Teles, VP de 
Marketing da Heineken, a 
marca quase duplicou sua 
meta de vendas para o Rock in 
Rio 2011. A marca já confirmou 
sua participação no Rock in 
Rio 2013.

TI
A Red&White IT Solutions, 
empresa especializada em 
soluções gerenciais de TI, 
participa pela primeira vez 
da Expo Bebidas & Serviços, 
que acontecerá em São 
Paulo. Durante o evento, 
apresentará a sua inovadora 
solução de logística em 
parceria com a espanhola 
Tecsidel, que, integrada à 
plataforma SAP, otimiza a 

Intralogística das empresas. 
Composta por sistemas 
de Gestão de Depósitos, 
Gerenciamento de Veículos 
no Pátio e Rastreabilidade, 
une tecnologia de ponta, 
inteligência estratégica e 
competitividade.

Confrebras 2011
A Ferráspari, de Jundiaí 
(SP), detentora da marca 
Tubaína e fabricante da 
Turbaína, marcará presença 
no Confrebras 2011, em 
Brasília, em novembro, com 
um estande onde receberá 
clientes e convidados, 
prometendo apresentar 
grandes novidades.

Marathon em copo
A Globalbev apresentou ao 
mercado o Marathon em 
sua versão copo. O produto 
foi reformulado, incluindo 
a mudança de rótulos e 
concentrações com o objetivo 
de aprimorar ainda mais o 
sabor e a qualidade. A versão 
em copo vem com 200ml e é 
uma inovação na categoria.

Aniversário
A Fors, de Franca (SP), 
comemora agora em outubro 
10 anos de existência. A marca 
reformulou, recentemente, 

todos os rótulos de sua linha 
de refrigerantes.

Embalagens
A Owens-Illinois, se uniu a 
maior vinícola do Brasil, a 
Vinícola Aurora, e lançou, 
para o tradicional vinho 
Saint Germain, uma nova 
embalagem que atende 
aos conceitos da linha 
Leve+Verde. Preservando 
as características da garrafa 
anterior, o design da nova 
Bordaleza Acinturada 750 ml, 

Conheça a Galleria Campari, na Itália

Pouco mais de um ano após sua inauguração, a Galleria Campari, localizada 
na Itália, comemorou no dia 13 de setembro a abertura do seu segundo 
andar, uma nova área dedicada à Arte de Beber e uma jornada através 
do mundo das  formas e cores do famoso aperitivo.  O segundo andar 
da Galeria leva o visitante a uma viagem por uma área que é dedicada à 
história do produto, planejada através de cinco salas, onde o visitante pode 
se perder no tempo e espaço, à medida que passa por objetos típicos do 
mundo dos bares, tais como coqueteleiras, copos, cardápios, cinzeiros, 
bandejas e garrafas, assim como relógios originais das décadas de 60 e 
70. O itinerário chega ao fim com a história da Campari simbolizada por 
um charmoso carrinho repleto de 60 das mais diferentes garrafas que 
contiveram o aperitivo vermelho, do final dos anos 1800 até os dias de hoje.

foi desenvolvido 
considerando-
se a economia 
do vidro e de 
energia. Com 
essa nova 
fórmula, houve 
uma redução de 
10% no peso da 
embalagem e 
20% de economia 
no consumo de 
energia durante 
todo o processo 
de produção.
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A websérie “Caçadores de Energia” 
do Guaraná Antarctica, assinada 
pelo estúdio de criação Chá de 
Ideias, chegou ao fim e contou com 
a participação da cantora Claudia 
Leitte, através de uma gravação 
feita pela própria cantora através 
do seu iPad. A saga de João para 
convencer a sua amiga Natália 
com a ajuda do Guaraná Antarctica 
percorreu diversos estados atrás 
de dez pessoas com a “Energia que 
contagia”, posicionamento da marca 
que lançou o desafio ao jovem João 
no decorrer das suas investidas para 
convencer sua amiga a desistir da 
ideia de se mudar do Brasil. Depois 
de dez episódios e uma verdadeira 
movimentação espontânea através 
das redes sociais, do blog
(www.ficanatalia.com) e dos 
comentários dos vídeos no youtube 
chega ao fim o desafio dado pelo 
Guaraná Antarctica.

Episódio final

O portal Tubaínas e Afins e seus 
idealizadores, os jornalistas Thell de Castro e 
Godi Júnior, foram destacados na reportagem 
de capa da revista Recall de agosto. A 
publicação é especializada em marketing, 
economia e negócios do interior de São Paulo. 
A reportagem “Sabores do interior” abordou 
o mercado dos refrigerantes regionais, que 
fidelizam público e conquistam espaço 
definitivo entre os consumidores. Também 
foram citados o Tubaína Bar, o CONFREBRAS 
2011, e as marcas Ferráspari (Jundiaí), Cotuba 
(São José do Rio Preto), Beira Rio (Boituva), 
NewAge (Leme), Funada (Presidente Prudente) 
e Don (Ribeirão Preto). Confira a íntegra no 
site www.tubainaseafins.com.br.

Tubaínas e Afins em 
destaque na Recall

Lançada 
embalagem 
com 25% 
menos vidro em 
Teresina (PI)

A Coca-Cola Norsa, 
fabricante e distribuidora 
do portfólio da Coca-Cola 
no Estado do Piauí, acaba 
de adotar, em Teresina, um 
novo modelo de garrafa 
retornável 290 ml, a KS 
Ultra.

Produzida com 25% 
menos vidro, mais 
moderna e ergonômica, 
a KS Ultra foi projetada 
com um design que visa 
aumentar a resistência 
ao impacto e a redução 
de peso. A embalagem 
garante o sabor 
incomparável de Coca-
Cola e mantém as linhas 
originais da tradicional garrafa Contour, 
ícone da marca no mundo.

A expansão do vasilhame dá 
continuidade ao processo de gestão de 
embalagens sustentáveis da Coca-Cola 
em todo o Brasil, com os investimentos 
na criação de embalagens cada vez 
mais eficientes. “A KS Ultra representa 
uma redução da área de estocagem, 
manuseio e movimentação de pallets 
na linha de produção, comportando a 
mesma quantidade de 290 ml. Para os 
pontos de venda, ela significa menos 
ocupação de espaço no estoque. A 
embalagem retornável contribui ainda 
mais para a preservação do meio 
ambiente, seguindo a plataforma de 
sustentabilidade da Coca-Cola Brasil”, 
diz o Diretor de Operações de Mercado 
da Coca-Cola Norsa, Bernardo Legey.

Tubaínas e Afins ..........................................................................
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Tubaínas e Afins
MATÉRIA DE CAPA

..........................................................................

Realeza 
capixaba
GRUPO COROA COMPLETA 78 ANOS E PRIORIZA 
EXPANSÃO COM SUSTENTABILIDADE
POR JONAS GONÇALVES

resente em mais de 40 mil pontos de venda nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Bahia, o Grupo Coroa completou 78 anos de atividades no último mês de agosto com vários motivos 
para comemorar. Além de possuir mais de 100 produtos em seu portfólio e deter mais de 20% do mercado 
capixaba de bebidas, a empresa (uma das 200 maiores do Estado) acumula conquistas, como o destaque 

internacional conferido a um dos seus carros-chefes, o Guaraná Coroa, eleito pelo site especializado Bevnet (The 
Beverage Network – www.bevnetwork.com) como um dos melhores guaranás do mundo. Esse e outros produtos da 
marca já conquistaram paladares em países como Suécia, Estados Unidos, Chipre, Alemanha, Canadá e Itália.

P
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O presidente do Conselho Administrativo do Grupo Coroa, 
Roberto Anselmo Kautsky Junior, ressalta os investimentos para 
o crescimento da empresa, como a cervejaria a ser instalada em 
Domingos Martins (ES) e a fábrica de refrigerantes em Campos 
dos Goytacazes (RJ), ambas previstas para serem inauguradas 
até o final de 2011.

A unidade de Campos será a única a produzir refrigerantes 
em lata e PET de 2 litros para atender, a partir de 2012, toda 
a demanda do Grupo Coroa em Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Bahia. A produção estimada é de 1,2 milhão 
de latinhas e 1,2 milhão de garrafas de 2 litros. No total, serão 
gerados 150 empregos diretos.

O planejamento da empresa para os próximos anos direciona 
investimentos para a construção de uma fábrica de refrigerantes 
e de um centro de distribuição no sul da Bahia, além de centros 
de distribuição no leste de Minas e na região norte do Rio de 
Janeiro.

Além de obter importantes ganhos logísticos e diminuir 
custos de produção, os principais objetivos são chegar à 
marca de 30 milhões de consumidores e atingir, em 2014, um 
faturamento anual de R$ 240 milhões. “A prioridade é aumentar 
a capacidade de produção fora do Espírito Santo”, aponta 
Kautsky.

“Nosso grande projeto é chegar às grandes capitais 
brasileiras, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte. Para isso, é necessário inovar, investindo na imagem 
dos produtos e no lançamento de novidades no mercado”, 
destaca o diretor superintendente do Grupo Coroa, Ademar 
Antônio Bragatto.

HISTÓRIA
O fundador do Grupo Coroa, Roberto Carlos Kautsky, chegou 

ao Brasil em 1904, aos oito anos de idade, com a família de 
imigrantes austríacos. Eles se estabeleceram no Espírito Santo, 
primeiramente em Sapucaia (atualmente conhecida como 
Paraju), no distrito de Domingos Martins.

Em 1930, Kautsky encerrou o seu comércio de café e se 
mudou para Campinho. Lá, montou uma indústria de pequeno 
porte a fim de produzir vinho de laranja. Aos poucos, a indústria, 
registrada sob a denominação de Roberto Kautsky, aumentou 
a produção e lançou o primeiro produto no mercado em 1933, 
com o nome de Néctar de Laranja.

No mesmo ano, desenvolveu outros produtos a partir da 
laranja (bagaceira, vinagre e óleo etérico) e também aguardente 
de cana, conhaque de mel e jurubeba.

A marca Coroa, também criada em 1933, surgiu a partir 
de uma história ligada ao avô do fundador da empresa, 
que trabalhava para a família real austríaca confeccionando 
pergaminhos. Como forma de homenageá-lo, Roberto Kautsky 
instituiu a marca, assumindo o compromisso de produzir 
bebidas de primeira qualidade.

Em 1950, Kautsky importou um maquinário da empresa 
Hugo Mosblesh, da Alemanha, para produzir diariamente 
1.800 garrafas de refrigerante, o que representou a entrada 
da empresa no segmento de bebidas não-alcóolicas. No ano 
seguinte, a indústria começou a comercializar o Guaraná Coroa 
e passou a ser denominada como Roberto Kautsky & Filhos.

De cima para baixo: vista da fábrica da Coroa 
no Espírito Santo; inauguração da fábrica de 
refrigerantes KBF; Guaraná Coroa e a Ice Cola; 
Roberto Kautsky e Ademar Bragatto
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A partir de 1970, os filhos de Kautsky, Roberto Filho e 
Elberto, iniciaram a produção da Água Campinho, uma 
homenagem ao primeiro nome de Domingos Martins, 
dado pelos imigrantes alemães. Também foram lançados 
novos sabores de refrigerantes, laranja e limão.

Em 1983, a fábrica passou a se chamar Refrigerantes 
Coroa e a terceira geração da família assumiu a 
administração dos negócios. Novos investimentos foram 
realizados para expandir a área de produção, totalmente 
adaptada para as embalagens descartáveis, que 
passaram a ser adotadas naquele período.

Com a ampliação, a Coroa diversificou o mix de 
sabores, passando a produzir refrigerantes de uva, 
tangerina, cola, tutti-frutti, guaraná light e cola light.

Em 1999, o Guaraná Coroa começou a ser exportado 
para Estados Unidos, Canadá e Suécia, ganhando 
destaque no tradicional site The Beverage Network, que 
pesquisa e classifica os produtos da indústria mundial de 
bebidas não-alcoólicas.

O grande salto da empresa ocorreu na década 
seguinte. Em 2002, o Grupo Coroa se associou à família 
Bragatto para produzir a primeira cerveja capixaba e, 
em 2006, renovou o seu logotipo e lançou as latas dos 
refrigerantes de guaraná, guaraná light, cola e laranja.

No ano seguinte, outros importantes lançamentos 
foram o refrigerante Glup Glup Vitaminado (voltado para 
o público infantil) e a linha de sucos naturais La Fruit, nos 
sabores uva, uva light, pêssego, pêssego light, manga, 
laranja, maracujá, goiaba e caju.

No mesmo ano de 2007, a empresa conquistou a 
certificação ISO 9001:2000. A Coroa foi a 14ª do ramo 
de refrigerantes e água mineral certificada no Brasil, 
segundo dados do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

Os 75 anos da empresa foram comemorados em 2008 

com uma série de novidades e promoções, a começar 
por uma edição limitada para crianças de um refrigerante 
de chocolate. No mês de março, o Grupo Coroa lançou 
um selo comemorativo em alusão ao aniversário, que 
foi impresso nas garrafas PET de 2 litros e nas latas. Em 
julho, o Guaraná Coroa Zero foi lançado em lata.

Em 2009, chegou ao mercado o Campinho Lemon, 
que tem baixa caloria, zero açúcar e suco natural de 
limão, um dos produtos da Coroa mais bem sucedidos 
comercialmente. A expansão do portfólio continuou em 
maio do ano passado, quando o Grupo Coroa firmou 
uma parceria com a Amazon Flavors e passou a envasar 
e a distribuir os refrigerantes Ice Cola e Ice Zero para 
toda a sua área de atuação. No mês de julho, surgiu 
uma nova fábrica de refrigerantes da companhia com 
a transformação da distribuidora KBF, de Governador 
Valadares (MG), um investimento de R$ 5 milhões.

Neste ano, o Grupo Coroa fechou mais uma parceria, 
desta vez com a indústria mineira Mate Couro, a fim de 
produzir o refrigerante da marca no Espírito Santo e 
distribuí-lo também para os estados do Rio de Janeiro e 
Bahia.

VISÃO SUSTENTÁVEL
Além de buscar seu crescimento no mercado, a 

Coroa é uma empresa que investe em sustentabilidade 
ambiental, social e cultural com os diversos projetos 
que realiza e apoia por meio do Instituto Roberto Carlos 
Kautsky, sediado em Domingos Martins (ES). Fundada em 
23 de agosto de 2003, com o objetivo de desenvolver 
ações de recuperação e preservação da natureza, 
a entidade é responsável pelo acervo bibliográfico, 
científico, cultural e histórico de Roberto Anselmo 
Kautsky, e também pela Reserva Kautsky e por um centro 
de reciclagem.
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Tubaínas e Afins
EVENTOS

..........................................................................

Saiba tudo 
sobre o evento
EVENTO DEVERÁ TER MAIS DE OITO MIL VISITANTES; ADIBE COMPLETA 20 ANOS 
VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS; CONHEÇA A 
MASTRAN BUSINESS FAIRS, QUE ORGANIZOU E PROMOVEU O EVENTO
POR JONAS GONÇALVES
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EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS 
DEVERÁ TER MAIS DE 8 MIL 
VISITANTES

Em 2011, a Expo Bebidas & 
Serviços, maior feira anual do setor 
de distribuição de bebidas, chega à 
17ª edição, que será promovida de 6 
a 8 de outubro, no pavilhão azul do 
Expo Center Norte, em São Paulo. 
Serão 53 expositores representando 
os segmentos de águas, refrigerantes, 
energéticos, cervejas e bebidas 
quentes (cachaças, vinhos, vodcas, 
ice, entre outras).

“A expectativa é grande, pois 
realizamos um evento de muita 
representatividade para o setor. Em 
2010, tivemos a participação de 6 
mil visitantes e, para essa edição, a 
expectativa é de que esse número 
ultrapasse 8 mil”, prevê Mário Ferreira, 
diretor executivo da Associação dos 
Distribuidores de Bebidas do Estado 
de São Paulo (ADIBE), realizadora do 
encontro.

A feira é direcionada aos 
empresários e profissionais ligados ao 
setor, proprietários de distribuidoras 
e indústrias de bebidas, gerentes, 
vendedores, prestadores de serviços 
e apreciadores de bebidas em geral. 
A programação inclui palestras com 
especialistas das mais variadas áreas, 
discussões sobre novas técnicas de 
negócios e mudanças nos cenários 
do mercado distribuidor e stands 
montados pelos patrocinadores 
para negociações, divulgação de 
produtos e novos lançamentos, além 
de oportunidades para degustação e 
interação entre os diferentes elos da 
cadeia produtiva do setor de bebidas.

Em relação às edições anteriores, 
Ferreira aponta como um dos 
diferenciais para este ano a parceria 
estabelecida com o Espaço Café 
Brasil, que irá dividir o pavilhão de 
exposições com a ADIBE.

A 17ª edição conta ainda com a 
parceria e confiança das principais 
indústrias de bebidas do País, além 
de empresas com atividades que se 
enquadram no perfil das necessidades 
do setor (veículos, seguros, 
informática, alimentos, produtos de 
limpeza, entre outros segmentos). 
Mais informações podem ser obtidas 
no site www.expobebidas.com.br.

ADIBE: 20 ANOS VISANDO O 
FORTALECIMENTO DO SETOR DE 
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

A Associação dos Distribuidores 
de Bebidas do Estado de São Paulo 
(ADIBE), fundada em 25 de outubro 
de 1991, completa duas décadas de 
ações voltadas para o fortalecimento 
das empresas de distribuição de 
bebidas. Atualmente, a entidade 
conta com 210 associados, sendo 93 
distribuidores, 87 fornecedores e 30 
prestadores de serviços, números que, 
segundo o diretor executivo da ADIBE, 
Mário Ferreira, deverão aumentar. 
“Programamos para 2012 a realização 
de um trabalho intensivo na busca por 
novos associados”, revela.

Ferreira informa que as empresas 
interessadas em se associar à ADIBE 
podem se inscrever pelo site da 
associação (www.adibe.com.br). “A 
ficha de filiação deve ser preenchida 
e enviada à ADIBE. A cobrança de 
mensalidade varia de acordo com o 
porte de cada empresa”, enfatiza.

Ao longo de seus 20 anos de 
atuação, a ADIBE se constituiu 
em um ambiente propício para o 
encontro e a troca de experiências 
entre distribuidores, fornecedores e 
prestadores de serviços da classe, 
discutindo problemas e buscando 
soluções em conjunto, como na 
Rodada de Palestras, promovida a 
cada dois meses em diversas regiões 
do Estado de São Paulo e que conta 
com a participação de profissionais 
renomados e especialistas na 

área técnica. A ADIBE oferece 
diversos benefícios gratuitos aos 
associados. Além de abrir espaço 
para a participação dos associados 
na reunião mensal da diretoria, a 
entidade disponibiliza uma estrutura 
completa em sua sede própria, 
situada no bairro Santana, em São 
Paulo, para a realização de eventos, 
como reuniões com representantes e 
promotores de vendas.

Entre as outras vantagens 
oferecidas, os associados da ADIBE 
recebem, por meio de um convênio da 
entidade com a Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), um desconto 
especial para consultas de cadastro. 
Os integrantes também contam com 
assistência jurídica e contábil gratuita, 
com profissionais especializados que 
esclarecem dúvidas relativas às áreas 
jurídica, tributarista, fiscal, trabalhista e 
contábil.

A publicação oficial da ADIBE é 
a revista bimestral “Dose Dupla”, 
a principal do setor de bebidas e 
serviços do Estado de São Paulo. 
Dirigida a distribuidores, indústrias, 
colaboradores e empresas do 
segmento, a revista aborda 
lançamentos, tendências, análises de 
mercado, marketing, entrevistas, casos 
de sucesso e outras informações 
indispensáveis para a condução dos 
negócios da distribuição de bebidas. 
Seus leitores são empresários, 
executivos e demais profissionais que 
atuam nesse mercado. A tiragem é de 
3.500 exemplares.
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Sobre a realidade do mercado, 
o diretor executivo analisa que a 
situação geral pode ser considerada 
positiva, apesar de alguns obstáculos. 
Segundo ele, os impostos pagos pelos 
distribuidores de bebidas são objeto 
de ações contínuas da ADIBE junto 
à Secretaria de Estado da Fazenda, 
que visam obter uma substituição 
tributária relativa ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) a fim 
de desonerar o setor. “Temos como 
principal problema a ser solucionado 
o fato de que o setor como um todo 
ainda não entendeu que a união faz a 
força”, aponta.

MASTRAN BUSINESS FAIRS 
PROMOVE 17ª EXPO BEBIDAS & 
SERVIÇOS

Para organizar e promover a 17ª 
edição da Expo Bebidas & Serviços, 
maior evento anual do setor de 
bebidas do Brasil, a Associação dos 
Distribuidores de Bebidas do Estado 
de São Paulo (Adibe) contratou a 
Mastran Business Fairs, uma das 
empresas mais renomadas no 
segmento de feiras de negócios 
da América Latina. Em entrevista 
concedida à revista Tubaínas e Afins, o 
presidente da Mastran, Marco Antonio 
Mastrandonakis (foto), falou sobre a 
sua experiência no ramo de eventos 
e também a respeito das expectativas 
para a Expo Bebidas & Serviços.

“Atuo no setor de feiras de negócios 
há mais de 20 anos, desenvolvendo 
diversas feiras internacionais de 
grande repercussão e impacto nos 
negócios da América Latina, em 
diferentes setores da economia, 
como os de Tecnologia Industrial, 
Hospitalidade e Turismo, Alimentação, 
entre outros”, explica Mastrandonakis.

Ele cita como exemplos de atuação 
nas áreas comercial, de planejamento, 
marketing e comunicação os trabalhos 
realizados para importantes feiras 
internacionais como Fispal Tecnologia, 
Fispal Food Service, Fispal Nordeste, 
MercoAgro e TecnoCarne, além da 
elaboração de projetos customizados 
para entidades associativas e 
adaptação de feiras internacionais 
para o mercado brasileiro e latino-
americano, firmando parcerias 
internacionais de longo prazo.

Mastrandonakis também foi 
presidente da Brazil Trade Shows 
(BTS), tendo sido o responsável 
pela fusão dos grupos Fispal, 
Dipemar e Formóbile, passando a 
ser sócio e membro do Conselho de 
Administração. Em 2010, foi eleito 
vice-presidente do Conselho de 
Administração da União Brasileira dos 
Promotores de Feiras (Ubrafe).

Os serviços oferecidos pela Mastran 
Business Fairs incluem consultoria e 
representação para promotoras de 
feiras internacionais; gestão de feiras 
internacionais na América Latina; 
desenvolvimento e gestão de feiras 
customizadas; gestão de exposições 
de países e entidades internacionais; 
criação e gestão de feiras para 
associações de classes; consultoria 
comercial; operacionalização e 
infraestrutura técnica e gestão de 
congressos, seminários e workshops.

Segundo Mastrandonakis, 
“a Mastran está cada vez mais 
se tornando uma empresa 
multidisciplinar. Já temos feiras e 
congressos em diferentes setores”. 
Como destaques, o presidente cita a 
Feira Internacional de Café, que irá 
acontecer junto com a Expo Bebidas & 
Serviços; a Abrasel (Feira Internacional 
de Equipamentos, Produtos e Serviços 
para Alimentação Fora do 
Lar); a Erótika Fair (Feira 
Internacional de Produtos 
e Serviços para o Mercado 
Adulto); a Conpuesp 
(Congresso dos Profissionais 
das Universidades Estaduais 
de São Paulo) e a Eco 
Business (Feira e Congresso 
Internacionais de Soluções 
Ecoeficientes).

Sobre a Expo Bebidas & 
Serviços, Mastrandonakis 
manifesta otimismo quanto 
aos resultados que podem 
ser obtidos. “Será o maior 
encontro da indústria 
e dos distribuidores no 
Brasil. Vamos incentivar a 
realização de novos negócios, 
apresentando lançamentos 
de diversos produtos e 
serviços aos visitantes, 
sendo o ponto de partida 
da distribuição para todo o 
Brasil”, ressalta.

Analisando o panorama atual 
do setor de feiras de negócios, 
Mastrandonakis aponta um 
desenvolvimento de forma acelerada, 
assim como ocorre em outros 
segmentos da economia nacional. “De 
acordo com alguns levantamentos 
da União Brasileira dos Promotores 
de Feiras (Ubrafe), o Brasil fechará o 
ano de 2011 com mais de 180 grandes 
feiras de negócios realizadas por 
sócios da entidade. Atualmente, 
acontece uma feira a cada três dias, 
em média, o que gera números 
superlativos: R$ 3,5 bilhões ao ano 
de receita, 4,6 milhões de visitantes, 
43 mil empresas expositoras e 48 mil 
compradores”, enumera.

Para 2012, esse crescimento 
deverá ser ainda mais representativo, 
de acordo com o presidente da 
Mastran Business Fairs. “Pesquisas 
apontam que o número de empresas 
investidoras em feiras de negócios 
será sete vezes maior do que há 20 
anos. Isso não se dá apenas pela 
realização da Copa do Mundo de 2014 
e dos Jogos Olímpicos de 2016, mas 
também pela projeção do Brasil no 
cenário mundial, despontando como 
uma superpotência emergente e um 
grande catalisador de investimentos”, 
conclui Mastrandonakis.
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Tubaínas e Afins
DEGUSTAÇÃO

..........................................................................

Tubaína Bar
No dia 10 de agosto, foi realizada a 

primeira degustação de tubaínas do 
Tubaína Bar, em parceria com a revista 
Tubaínas e Afins.

Participaram nove convidados, 
que foram recepcionados por uma 
das proprietárias do Tubaína Bar, a 
jornalista Veronica Goyzueta, e pela 
equipe do Tubaínas e Afins, composta 
por Thell de Castro, Godi Júnior e 
Leonardo dos Anjos.

Entre os participantes estavam o 
diretor de Relações Institucionais da 
Rede Record, Zacarias Pagnanelli; o 
analista de sistemas Nilson Xavier, 
criador do site Teledramaturgia; 
a redatora Mônica Santos; o 
implantodontista Mário Perussi; o 
redator Samuel Grecco; a assistente 
de diretora sênior Karina Lajusticia, 
e a cantora Patrícia Secchis. Todos 
receberam o Certificado de Tubalier.

Foram degustadas oito marcas de 
refrigerantes regionais, acompanhadas 
por petiscos como pamonha frita e 
sanduíche de mortadela.
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As três primeiras

BEIRA RIO
“Sabor forte de guaraná, 
marcante. Muito bom!”
Nilson Xavier, criador do site 
Teledramaturgia

8,4

NOROESTE
“Aroma e sabor mais fortes, muito 
saborosa”
Mário Perussi, implantodontista

8,4

JABOTI
“Sabor atraente, lembra canela, é 
diferente e gostoso”
Zacarias Pagnanelli, diretor de 
Relações Institucionais da Rede 
Record

8,3

COMO FUNCIONA:
Participaram da degustação 9 pessoas, que provaram todos 
os refrigerantes e concederam notas de 5 (cinco) a 10 (dez). 
A nota atribuída resulta da média entre todas as avaliações.
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Você se lembra 
dos inúmeros 
sabores da 
Fanta?

omento “você se lembra” na coluna de outubro! 
A Fanta já lançou diversos sabores que acabaram 
entrando e saindo das prateleiras devido ao seu 
grande sucesso ou fracasso.

Mas, antes disso, um gole de história: a Fanta foi lançada no 
Brasil em 1964, com o tradicional sabor laranja, e é um dos 
poucos países onde a Fanta não tem tanta diversidade quanto 
nos outros, porém é o maior mercado de Fanta Laranja do 
mundo.

Em 2002, a Fanta lançou dois novos sabores, Fanta Citrus 
e Fanta Maçã, que fizeram muito sucesso na época, e eu, 

particularmente, adorava esses sabores! Para aproveitar o 
embalo do sucesso, lançaram, em 2003, a Fanta Morango que, 
apesar de ser extremamente doce, também fez muito sucesso 
com o público.

Porém, quando você começa a lançar muitas variações de um 
mesmo produto, acaba causando certa confusão entre marca, 
ponto de venda e consumidor.

Para entender melhor, imagine-se em um restaurante pedindo 
uma Fanta para o garçom, que imediatamente pergunta: “Qual 
sabor? Laranja, uva, citrus, maçã ou morango?”. Então, você, 
meio confuso com tantas opções, acaba respondendo: “Ah, me 
vê uma Coca, vai”.

Por incrível que pareça, isso é verdade! Em uma das primeiras 
aulas na faculdade, vi um vídeo meio antigo em que o próprio 
Philip Kotler deu esse exemplo, de que podem existir variações 
de um mesmo produto, mas sem exageros, do contrário o 
consumidor fica irritado na hora da escolha e acaba levando 
a marca concorrente. No vídeo, o pai do marketing citava um 
exemplo de variações da Coca nos EUA.

Então, em 2004, as Fantas saíram de circulação, para minha 
decepção e de mais um monte de gente que adorava. No 
mesmo ano, lançaram a Fanta Mix, uma mistura de laranja e 
tangerina, um sabor desenvolvido por brasileiros, porém saiu 
logo em seguida, em 2005. Na minha opinião, esse último 
lançamento foi meio que inútil pois laranja e tangerina são quase 
a mesma coisa, e aposto que um monte de gente pensou igual. 
Pelo menos o refrigerante era gostoso também, uma Fanta com 
sabor mais intenso.

Aprenderam por que não pode ficar lançando um monte de 
coisas por aí? 
 
Foto exclusiva tirada da pia da cozinha de casa. As latinhas 
fazem parte do acervo meu e do meu irmão. Tem cada coisa 
nessa coleção!

Em breve mostro mais coisas que vocês nem vão acreditar!

PAULA BERTANHA IZEPOM é publicitária e trabalha na área 
de criação em uma agência de Pirassununga (SP)
Blog: http://barbebidaepropaganda.wordpress.com

M
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Facebook: 
Bebidas na 
marca de um 
milhão

Guaraná Antarctica e a vodka Smirnoff anunciaram 
ter atingido, nos últimos dias, a marca de um milhão 
de seguidores em suas fan pages, no Facebook. Com 

um desempenho apenas razoável no Orkut, a marca brasileira 
de refrigerante “atropelou” na rede social criada em 2004 por 
quatro estudantes de Harvard – entre eles o brasileiro Eduardo 
Saverin, embora os louros tenham ficado para o tal Mark 
Zuckerberg.

A marca de um milhão de fãs do guaraná foi atingida em apenas 
oito meses de fan page. Já a vokda investiu no contato mais 
estreito com o consumidor – ouvindo suas necessidades e seu 
sentimento em relação à marca. Duas estratégias campeãs.

Santo Deus, 
“Vulcão” em 
Vitória!

Embora já atue 
também nos 
mercados do Rio 
de Janeiro, Bahia 
e Minas Gerais, 
o Grupo Coroa 
vai começar 
pelo Espírito 

Santo a parceria com a marca de energéticos Vulcano, e passa 
a distribuir a bebida na Grande Vitória. A previsão é de um 
aumento de 10% no faturamento anual da região. O setor de 
bebidas energéticas é dos que mais cresce – cerca de 45% em 
2010, desempenho superior ao de refrigerantes ou sucos, por 
exemplo.

O Vulcano estará disponível no comércio em embalagens de 1 e 
2 litros, 500ml e latinhas de 270ml e 350ml. A ida para os outros 
estados é uma questão de tempo.

Carinhas nas latinhas de alumínio

As latinhas de Coca-Cola, que você 
está acostumado a ver somente 
com a tradicional logomarca, 
vão mudar de cara: terão rostos 
estampados em seus rótulos. Pela 
primeira vez no Brasil, a empresa 
decidiu homenagear pessoas 
comuns que ajudaram a mudar suas 
comunidades.

A partir deste mês, a campanha 
“Cada garrafa tem uma história” terá 
personagens como o instrutor do 
Projeto Coletivo do Recife, Marcos 
André França Silva (foto), e o líder 
do Movimento dos Catadores de 
Materiais Recicláveis do Rio de 
Janeiro, Tião Santos.

Mate é a bebida “da hora”

Tradição das areias cariocas – ao lado do biscoito Globo – o 
mate invade as gôndolas dos supermercados. Ao contrário dos 
refrigerantes, que vivem um momento de queda, as vendas do 
mate, em 2010, subiram de 8% para 11%. Três empresas estão 
atentas a este crescimento: a Rei do Mate, a PepsiCo e a Coca-
Cola.

Primeiro mate engarrafado no país e líder de vendas, o Matte 
Leão pertence à Coca-Cola, que busca agora as regiões Norte 
e Nordeste do país. Já o Rei do Mate investiu R$ 2 milhões em 
uma fábrica em São Paulo, onde produz copos de 350 ml e 500 
ml. Para o verão, a empresa promete o lançamento da garrafa 
PET de 1,5 litro. A PepsiCo, por sua vez, lançou em abril o Lipton 
Mate e aponta seus canhões para a marca líder do centenário 
inimigo.

O Rio de Janeiro é o maior consumidor do produto: 75% do mate 
é bebido no estado.

Liberdade tem gosto de uva verde

As mercearias do bairro japonês Liberdade, em São Paulo, 
concentram a venda de um saboroso suco de uva verde da 
Haitai – produzido na Coreia do Sul e trazido ao país pela 
importadora M-Cross. O detalhe é que o suco contém pedaços 
da fruta e tem um preço final entre R$ 3 e R$ 3,50.

A próxima tacada é levar o produto a outros pontos do estado 
de São Paulo e também para cidades do Rio de Janeiro e Paraná 
– que abrigam colônias asiáticas – e, ainda, Distrito Federal e 
Rio Grande do Sul.

CLAUDIO CARNEIRO é jornalista e publicitário, atuando na área 
de assessoria de comunicação.
Blog: http://blogdorefri.blogspot.com

O
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Comida para 
harmonizar com 
tubaína

estes tempos em que tanto se fala sobre harmonizar 
comida e bebida, é bom definir o que combina com 
o gostinho adocicado da nossa Tubaína, afinal, o 

refrigerante brasileiro é para nós uma bebida nobre, e um ótimo 
acompanhamento para nossas refeições mais queridas.

Para começar, é importante destacar que a Tubaína é uma 
bebida que se adequa a qualquer estação, ideal para ser 
harmonizada com comidas da memória, com acepipes que 
lembram a infância, com guloseimas da casa da mãe, com 
delicadezas da casa da avó. Eram coisas assim que ornavam 
com Tubaína, mas hoje dizemos que “harmonizam”. Estamos 
ficando metidos...

A Tubaína possui uma vantagem sobre outras bebidas, inclusive 
sobre aquelas consideradas sofisticadas, pois ela não harmoniza 
apenas com comida, mas com situações, com cenários, com 
lembranças.  Brincadeiras com os primos no quintal da avó, por 
exemplo, harmonizam com Tubaína; seriados de TV antigos, 
harmonizam com Tubaína; fotos preto e branco, também; 
músicas que tocam em vinil e fazem aquele barulhinho rouco 
no deslizar da agulha, combinam demais com Tubaína. Fitas 
cassete, gibis e filmes com super-heróis também ornam. Difícil é 
achar o que não combina.

Mas voltando às comidas, a harmonização mais famosa com 
Tubaína é o lanche de mortadela, um clássico! Há também 
pamonhas, pernil, feijão com arroz, macarrão, pizzas, qualquer 
coisa com farofa, salada de maionese, estrogonofe, pão com 
ovo, carne louca, mandiopã, cuscuz, cachorro-quente, pastel, e 
até as singelas pipocas e batatas fritas. 

E os doces também combinam com Tubaína!  Curau, bala de 
coco fresca, maria-mole, gelatina colorida, arroz doce, cajuzinho, 
paçoca, bolo de geladeira, de fubá, de cenoura com chocolate, 
pudim de pão, brigadeiro, bala dadinho.

E que roupa usar para participar de uma harmonização de 
Tubaínas? A mais simples possível, a que te faça sentir mais 
à vontade, aquela que possa se sujar de mostarda, maionese 
e todos os molhos, azeites e pimentas com os quais você vai 
temperar suas comidas na hora.

A Tubaína só tem uma frescura, ela precisa de refrigeração. 
Por morarmos num país tropical, é desejável que a bebida seja 
consumida em uma temperatura que pode variar entre os -6 
°C e os -3 °C. Outra recomendação, que não chega a ser uma 
exigência, é a de servir a Tubaína em copo americano ou de 
requeijão, sempre transparentes, para permitir que ela exale 
seu aroma tutti-frutti e para poder apreciar a cor e as pequenas 
bolhas de gás, que vão levá-lo de volta à infância.

VERONICA GOYZUETA trabalha como correspondente para 
diversos veículos internacionais, e é fundadora do Tubaína Bar, 
em São Paulo
E-mail: veronica@tubainabar.com.br

N
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Cervejas e Afins

A Cervejaria Conti Bier acaba de lançar seu novo site. Desenvolvido pela 
WMcCann, o website traz interatividade e dinamismo em sua navegação. Para 
passar por todas as páginas, o usuário precisa somente arrastar o “scroll”, como 
em uma navegação vertical comum dos IPads e IPhones.

Além das informações sobre a linha completa das cervejas Conti Bier, como 
o lançamento da lata de 269 ml, o processo de fabricação, as exposições e 
as festas patrocinadas pela marca, o novo site apresenta o divertido e prático 
“Churrascômetro”, que calcula as quantidades certas de tudo o que você 
precisa para o seu churrasco ser um sucesso. Acesse: www.contibier.com.br.

Está no ar o novo site
da Conti Bier

As cervejas 
em garrafa 
da Amazon 
Beer

O próprio nome já causa impacto. 
A única cervejaria 100% artesanal da 
região que contempla as maiores 
belezas e riquezas naturais do país 
chega ao mercado brasileiro e 
apresenta cervejas únicas.

Aberta no ano de 2000, a Amazon 
Beer, localizada na simpática Belém 
do Pará, sempre quis, de alguma 
forma, homenagear a Amazônia. 
Por isso, Arlindo Guimarães, 
proprietário da cervejaria, e o mestre 
cervejeiro Reynaldo Fogagnolli, 
testavam sem parar sabores que 
pudessem transmitir a essência 
dessa homenagem. Em 2002, esse 
momento mágico chegou. A cerveja 
aromatizada com bacuri (fruto típico da 
Amazônia) batizada de Bacuri Beer foi 
apresentada e até hoje é a sensação 
no brewpub da Cervejaria que fica na 
belíssima Estação das Docas. Hoje, a 
cervejaria produz seis rótulos: River, 
Forest, Weiss, Red, Black e a Bacuri 
Beer. Neste ano, com a aquisição de 
um parque industrial, a Amazon Beer 
começa a engarrafar suas cervejas em 
versões de 355 e 600ml.

A Cervejaria Colorado, 
de Ribeirão Preto (SP), 
acaba de contratar a 
Commgroup Branding 
para o trabalho 

de branding e design. A agência 
desenvolve projetos de personalidade, 
expressão e experiência de marca 
para importantes clientes no Brasil 

Cervejaria Colorado 
contrata nova agência

e no exterior. “Queremos levar ao 
público algo inovador, como sempre 
se espera da Colorado, e é o que a 
Commgroup tem nos apresentado, 
além de mais informação sobre o 
que o consumidor está bebendo, 
de maneira divertida e interativa”, 
comenta Bia Amorim, Gerente de 
Marketing da Cervejaria Colorado.
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Cervejas e Afins
NOVIDADES

..........................................................................
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Lata ou copo?
Os dois!
BRAHMA LANÇA COPAÇO, A LATA QUE SE TRANSFORMA EM COPO. NOVO PRODUTO 
CONTA COM UM SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DA TAMPA. CAMPANHA INSPIRADA EM 
‘CASAMENTO REAL’ LEVA A ASSINATURA DA AFRICA

o último dia 03 de setembro chegou ao fim 
o mistério que cercava o ‘casamento  do 
século’  da lata de Brahma com o copo. 
A marca, que é sinônimo de tradição e 

sabor, lançou a Brahma Copaço, uma lata que se 
‘transforma’ em copo. O novo produto conta com um 
sistema de abertura total da tampa, fazendo com que a 
embalagem ganhe formato de um copo.

A criação da Brahma Copaço é fruto de demanda do 
próprio consumidor. Em grupos de pesquisas mensais 
realizados pela Ambev com mais de 2,5 mil pessoas, 
a equipe de inovação detectou o desejo do público 
de consumir a cerveja de um forma diferenciada, 
com a experiência do copo, mas com a conveniência 
da lata. Após uma série de testes com uma equipe 
multidisciplinar envolvendo desde o marketing até a 
área industrial nasceu o Copaço. 

“O principal benefício do Copaço é levar a 
experiência de beber no copo para a lata. No copo 
você vê a espuma, sente o cheiro, o gole é maior 
e mais gostoso. Agora o consumidor vai ter esta 
experiência completa também na lata.”, explica Paula 
Lindenberg, diretora de marketing da Brahma.

Para a fabricação da Brahma Copaço, a unidade 
fabril de Jacareí, no interior de São Paulo, passou por 
uma adaptação na linha de produção para garantir 
a integridade do líquido e da nova embalagem. O 
Copaço está disponível nas latas de 350 ml e pode ser 
encontrado nos supermercados de São Paulo.

CASAMENTO DO SÉCULO 
Para o lançamento da lata Brahma Copaço, a equipe 

da Africa criou uma campanha em duas fases inspirada 
no casamento real inglês. “O casamento em si é 
sempre um evento iconográfico, com forte apelo visual 
e inúmeras possibilidades. No caso do casamento 
inglês essas possibilidades são ainda maiores” diz 
Eduardo Martins, diretor de criação da marca. 

Na primeira fase, iniciada no dia 25 de agosto, um 
teaser com várias referências ao ritual inglês foi ao ar 
com a notícia do casamento entre a  nobre  Brahma 
e copo e especulações sobre seu motivo. “O objetivo 
era despertar a curiosidade das pessoas de uma forma 
irreverente”, complementa Martins.

A lata e o copo, tratados como celebridades, tiveram 
sua união divulgada nas principais revistas sociais do 
país. Uma sobrecapa, colocada nas revistas Quem, Isto 
é Gente, Caras e Hola, também anunciou o casamento 
e cogitou uma suposta gravidez da lata, indicando a 
chegada do novo produto. 

A segunda fase, que começou no dia 03 de 
setembro, trouxe um filme contando os fatos marcantes 
do relacionamento, passando pelo casamento e 
resultando no nascimento da Brahma Copaço. Gabriel 
O Pensador  é o mestre de cerimônia dessa história, 
cantando um rap, com letra de Eduardo Martins.  Na 
música, ele narra a história dos noivos e o nascimento 
da lata Brahma Copaço.

O humor deu o tom da campanha e foi presença 
constante tanto nos filmes como nos anúncios. Com 
filmes bem humorados e peças divertidas nos anúncios 
e nos pontos de venda, a história do casamento entre 
a lata e o copo recriou o mesmo enredo dos grandes 
casamentos brincando com o impossível.

N
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Cafés e Afins
Feira Internacional cresce para 
atender toda a cadeia do café

Em 2010, o consumo de cafés 
especiais e gourmet no Brasil 
cresceu 21,3%, de acordo com o 
estudo “Tendências de Consumo de 
Café”, elaborado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Café (ABIC). 
Outro número relevante apontado 
pelo levantamento foi que 45% dos 
entrevistados assumiram pagar mais 
por esses produtos diferenciados, o 
que vem gerando um incremento de 
15% a 20% ao ano no consumo.

Nesse contexto, a Café Editora, 
dando sequência a seu trabalho 
focado no mercado de cafés gourmet 
e especiais, realizará, em parceria 
com a Associação Brasileira de Cafés 
Especiais (BSCA), de 6 a 8 de outubro 
de 2011, a 6ª edição do Espaço Café 
Brasil (ECB), no Pavilhão do Expo 
Center Norte, em São Paulo.

Neste ano, a feira cresce para 
atender de forma exclusiva todas as 
pontas da cadeia cafeeira e, também, 
abre as portas para os amantes da 
bebida. A data do evento também 
contempla o pedido do mercado 
para que a feira fosse realizada no 
período pós-colheita, período em que 
os cafés da safra atual estão mais 
frescos e podem ser degustados 
por compradores nacionais e 
internacionais, além de possibilitar que 
expositores e visitantes tenham contato 
com lotes e microlotes dos cafés.

Segundo Caio Alonso Fontes, diretor 
de planejamento da Café Editora, 
atualmente o ECB é o único evento que 
reúne todos os segmentos da cadeia 
café. “Acreditamos que a indústria do 
café mudou muito nos últimos anos e 
queremos oferecer uma referência em 
conhecimento, tecnologia, inovação e 
novos produtos”.

Nesse conceito, a feira tem o objetivo 
de aproximar e integrar cafeicultores, 
torrefadores, baristas, empresários, 
classificadores, exportadores e 
proprietários de cafeterias, em um só 
local, para a troca de experiências, 
além de mostrar produtos novos de 
alta qualidade, que hoje estão mais 
disponíveis nas lojas, cafeterias e 
supermercados.

Desde o primeiro ano, o Espaço Café 
Brasil conta com o apoio institucional 
das principais entidades cafeeiras - 
Associação Brasileira da Indústria de 
Café (ABIC), Associação Brasileira de 
Cafés Especiais (BSCA), CAFÉS do 
Brasil, Associação Brasileira de Café e 
Barista (ACBB) e Centro de Preparação 
do Café, sendo uma plataforma de 
negócios para seus associados e para 
o desenvolvimento do setor.

COPA BARISTA
Dentro da programação do 6º 

Espaço Café Brasil, os visitantes 
poderão conferir uma exposição de 
produtos e serviços de ponta, com 
tendências e soluções para o setor, 
para a qual está havendo a venda de 
estandes e espaços institucionais. Uma 
cafeteria gourmet promoverá, dentre 
outros temas, workshops técnicos 
sobre torra dos grãos, o preparo de 
espressos, criação de drinques e 
degustações de cafés especiais.

Os debates serão em torno de 
negócios, mercado, campo e todo o 
leque de assuntos ligados ao universo 
do café. Marcos Racy Haddad, diretor 
comercial da Café Editora, explica que, 
além das atrações já consagradas 
da feira, como a Copa Barista’11 - 
competição que premia os melhores 
do mercado -, mais profissionais do 
Brasil e de fora estarão presentes para 
disseminar conhecimento. “Traremos 
mais conteúdo ligado a torra, 
industrialização, vendas e serviços”, 
destaca.

A organização do evento informa 
que o público presente poderá assistir 
a palestras e participar de cursos 
com profissionais da área e, em seu 
último dia, a feira estará aberta aos 
apreciadores de café que quiserem 
degustar uma xícara dos melhores 
cafés do mercado.
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Cafés e Afins
NOVIDADES

..........................................................................

Nova 
identidade
AOS 40 ANOS, MARCA DA CAFÉ UTAM GANHA NOVA IDENTIDADE. ALÉM DA MARCA, 
PORTFÓLIO DE PRODUTOS DA EMPRESA GANHOU NOVAS EMBALAGENS. O DESIGN 
DESENVOLVIDO COMBINA MODERNIDADE COM DINAMISMO. NOVO VISUAL JÁ CHEGOU 
ÀS GÔNDOLAS NOS PONTOS DE VENDA
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o completar 40 anos desde a sua fundação, 
a Café Utam decidiu investir pela primeira 
vez na modernização de sua marca, bem 
como na revitalização das embalagens dos 

seus produtos. Desde o início do ano, a alta diretoria 
da indústria alavancou o projeto de reformulação 
de sua identidade corporativa. A mudança da 
marca integra um processo global de renovação da 
companhia, iniciado em 2010, com a implementação de 
um modelo diferenciado de gestão, sob liderança da 
nova diretoria e a estruturação de negócios do grupo.

Para a criação da nova marca, foi necessário um 
intenso trabalho de branding, conduzido pela agência 
de São Paulo, Projeto Integrado, que culminou no 
desenho de uma logomarca vinculada aos valores 
como modernidade e dinamismo. A agência também 
procurou traduzir no design toda a preocupação da 
companhia em estar próxima de cada geração de seus 
consumidores.

De cara nova, a marca Utam ganhou letras (fontes) 
de formas mais orgânicas, que facilitam a leitura, 
juntamente com cores fortes, que se diferenciam de 

acordo com o tipo de 
produto.

O logotipo também 
recebeu novo desenho 
(ao lado). A intenção foi 
fazer com que as letras 
da palavra Utam facilitem 
a convivência da marca 
em todos os ambientes 
e meios de comunicação 
em que ela circule. Para 
isso, elas foram levemente 
inclinadas para trazer 
dinamismo para a marca 

e facilitar o processo de leitura - feito cada vez mais 
rápido pelos consumidores. Os arcos, que compõem a 
marca do café, tiveram seus contornos arredondados, 
mas as cores amarela e vermelha foram mantidas para 
permanecer a percepção do logotipo anterior.

Nas embalagens, o atrativo ficou por conta das 
imagens de grãos e de uma fumaça de café ao fundo. 
O objetivo é despertar no consumidor a lembrança de 
momentos agradáveis relacionados ao consumo da 
bebida. As embalagens também trazem um cenário 
estilizado, que é ilustrado por ramos de café.

CONCEPÇÃO
Para Christian Klein, diretor da Projeto Integrado, 

agência que criou a nova marca, o principal desafio no 
desenvolvimento da identidade visual foi demonstrar 
para os tradicionais consumidores da Café Utam a 
preocupação da empresa em se modernizar, mas 
sem perder essência e valores. “Para uma marca de 
40 anos de existência, este compromisso é vital para 
que ela seja sempre vista dentro das expectativas de 
evolução da própria vida cotidiana”, diz.

Ainda de acordo com Klein, as marcas são bens 

valiosos porque contêm todos os valores de uma 
empresa. E são para a vida toda, desde que bem 
“cuidadas”. “Cabe às empresas conduzi-las dentro 
de parâmetros mercadológicos e estéticos que 
demonstrem sua essência, seu foco de atuação e a 
convivência com seus consumidores”, enfatiza. Para o 
desenvolvimento da nova identidade visual da Utam, 
o publicitário explica que foram observados fatores 
relacionados ao micro e macro cenário, além de 
tendências globais de comportamento e expectativa 
dos consumidores, critérios estéticos e relacionados 
ao negócio e aos produtos. “A atitude empresarial do 
detentor da marca também conta muito”, afirma Klein.

Segundo a presidente da Café Utam, Ana Carolina 
Soares de Carvalho, seis produtos já receberam a 
nova concepção visual. São eles: os cafés Tradicional, 
Extraforte, Classic, Gourmet, Solúvel e a linha de 
Cappuccinos. “Em breve, todo o portfólio de produtos 
da companhia será reformulado”, garante. ¬

Campanha publicitária 
valoriza a família

Com o slogan “Utam: 
da nossa família para 
a sua” - a campanha 
criou personagens 
exclusivos, que estão 
presentes nas diversas 
ações de comunicação. 
Segundo Christhian 
Klein, diretor da 
Projeto Integrado, os 
novos personagens 
representam a família 
moderna e cada um 
deles está associado 
a um dos produtos da 

Utam - de acordo com suas características principais e 
personalidades. Klein explica que o reposicionamento 
da marca Utam tem como objetivo associar o produto 
café ao conceito da família - justamente com a 
intenção de destacar o valor da união das pessoas 
dentro de casa. “Este conceito associado à Utam, uma 
marca que está presente na vida das famílias há mais 
de 40 anos, mostra que, neste tempo, muita coisa 
mudou, mas o prazer de tomar um café quentinho, com 
as pessoas que a gente tanto ama, continua igual”, 
destaca. E foi a partir dessa premissa, que segundo 
ele, todo o trabalho de branding e comunicação foram 
desenvolvidos. A campanha optou por preservar 
os principais valores da marca, como a confiança 
e a qualidade, porém agregando modernidade e 
dinamismo. “Condizentes com os valores do mundo 
atual”, explica.

A
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Pé de Café | Rodrigo Serpa Vieira

RODRIGO SERPA 
VIEIRA é engenheiro 
agrônomo, trabalha 
com produção, preparo 
e comercialização 
de cafés especiais e 
mantém o site Pé de 
Café (www.pedecafe.
com). E-mail: 
rserpa5@hotmail.com

Cafés varietais
Atualmente, fala-se muito a 

respeito dos cafés varietais, sendo 
um dos temas preferidos entre os 
apreciadores de cafés especiais. 
Mas, afinal, o que são cafés varietais?
São cafés produzidos de uma única 
variedade de cafeeiro, puros, sem 
misturas ou blends com outras 
variedades.

E o que são variedades?
Em taxonomia, que é a ciência 

que trata da identificação, 
nomenclatura e classificação das 
plantas, a variedade aparece 
abaixo da classificação de espécie, 
e separa um grupo de indivíduos 
com características em comum, que 
se diferenciam em determinado 
genótipo e fenótipo das outras 
variedades da mesma espécie.

Bom, o importante é saber que as 
variedades de cafeeiros possuem 
características sensoriais, como 
sabor e aroma, diferentes umas das 
outras, e isso faz toda a diferença!
Os cafés varietais precisam ser 
colhidos separadamente. Passam 
pelos processos de secagem e 
descanso também separados, 
e devem ser provenientes de 
talhões onde não haja mistura de 
variedades.

Como o café é um produto de 
terroir, ou seja, o clima e o tipo 
de solo agem em conjunto com a 
variedade do cafeeiro e definem os 
sabores e aromas finais da bebida, 
apenas a variedade não é suficiente 
para definir a qualidade de um café. 

Dessa forma, a mesma variedade 
pode expressar todo seu potencial 
em algumas regiões específicas, 
resultando em cafés únicos, e já 
em outras regiões não ter grande 
expressão.

O processo de secagem também 
tem grande peso para manter essas 
características inalteradas.

Assim, ao apreciarmos um café 
varietal, podemos sentir os aromas 

e sabores exclusivos que resultam 
da interação entre solo e clima para 
cada variedade, exaltando suas 
qualidades específicas.

Com todos esses detalhes, fica 
fácil perceber que as grandes 
marcas, com produção em larga 
escala, dificilmente terão um café 
varietal em seu mix de produtos, o 
que os torna ainda mais exclusivos.

Algumas variedades têm destaque 
pela sua qualidade, como é o 
caso do nosso brasileiro Bourbon 
Amarelo, porém já não espanta 
a obtenção de cafés de altíssima 
qualidade a partir de variedades 
consideradas comuns. 

Atualmente, no Brasil, existem 
inúmeras variedades de cafeeiros 
descartadas pelos produtores em 
função da sua baixa produtividade, 
inviabilizando sua produção 
economicamente.

Essa viabilidade pode ser 
alcançada justamente pela 
valorização sensorial de cada uma 
delas, ou seja, no preço pago pelos 
consumidores para degustarem tais 
características.

Se analisarmos pela ótica da 
qualidade e exclusividade, algumas 
destas variedades podem resultar 
em xícaras exóticas e sabores ainda 
desconhecidos. 

Ainda temos um universo inteiro 
pela frente. E você, qual sua 
variedade preferida? Boas xícaras!
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Vinhos e Afins

A vínicola 
catarinense Villaggio 
Grando participou 
da décima edição da 
Miami International 
Wine Fair – MIWF, 
um dos eventos 
mais importantes 
do segmento nos 
Estados Unidos, que 
aconteceu de 23 
a 25 de setembro, 
reunindo mais 
de 1800 rótulos 
de vinhos de 20 
diferentes países.

Em parceria com a 
trade FF Group, a vínicola apresentou, 
pela primeira vez ao público norte-
americano, o seu mix de vinhos 
brancos, tintos, rosés e espumantes, 
produzidos dentro do seletivo 
conceito boutique, com foco na 
divulgação dos tintos. Esta foi apenas 
a segunda participação da Villaggio 
Grando em uma feira internacional 
e a escolha de Miami foi vista pela 
vínicola como um passo estratégico 
no sentido de consolidar e valorizar a 
qualidade dos vinhos finos de altitude 
catarinenses dentro do cenário 
mundial.

“Estamos iniciando nossos projetos 
de exportação e esta feira é um 
momento importante para fechar 
parcerias com EUA e outros países do 
mundo”, explica o diretor comercial da 
vínicola Guilherme Sulsbach Grando.

FRESCOR E VERSATILIDADE
Representante do valorizado terroir 

dos vinhos finos de altitude da Serra 
Catarinense, a vinícola Villaggio 
Grando apresenta o seu novo 
espumante Brut Rosé, elaborado a 

De Santa Catarina
para o mundo

Novembro:
Eno-turismo 
em Portugal

Indicado para gourmets e 
curiosos que queiram conhecer ou 
se aprofundar na cultura e história 
lusitanas com destaque todo especial 
para a enogastronomia, a Portugal 
Wine Expert prepara uma viagem que 
percorre diferentes regiões turísticas 
e produtoras de vinho. Acompanhado 
por José Carlos Santanita, classificado 
em 2º e 3º lugares nos concursos para 
melhor sommelier da Europa e melhor 
sommelier do Mundo, os participantes 
farão um percurso pela gastronomia 
e principais produtoras da bebida no 
país. Com saída marcada para dia 24 
de novembro, em diversos pontos do 
Brasil, o roteiro começa em Lisboa, 
onde acontece a recepção do grupo, 
e passa pela Ilha da Madeira, Alentejo 
e Douro, voltando para a capital 
portuguesa para o último dia, em 4 de 
dezembro.

Entre os pontos visitados estão 
a Vinícola Tradicional da Ilha da 
Madeira, Herdade da Comporta na 
Península de Setubal, Vinícola Monte 
da Ravasqueira em Arraiolos, Herdade 
dos Coelheiros, Quinta Vale de 
Algares, Quinta do Cotto, Quinta do 
Crasto e Quinta da Avelada.

O pacote completo com passagem 
aérea Lisboa/Funchal (Ilha da 
Madeira), passeios de barco, visitas 
técnicas com degustações, transporte 
terrestre, hotéis de 4 e 5 estrelas, 
meia pensão (café da manhã e almoço 
ou jantar) e seguro de viagem custa 
R$ 6 mil por pessoa. O valor pode ser 
parcelado em até três vezes.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail wineacademy@idearia.
com.br.

partir das uvas pinot noir e merlot.
O espumante rosè da Villaggio 

Grando chega ao mercado com 
sucesso apresentado em uma 
sequência de eventos especiais. A 
safra original da bebida de 12 mil 
unidades produzidas em 2010, oferece 
delicadeza e frescor com excelente 
expressão aromática.

No aspecto visual, o Villaggio 
Grando Brut Rosé demonstra uma cor 
límpida e rosada com perlage fina e 
intensa. Com aromas amplos e muito 
agradáveis apresenta-se como um 
espumante levemente floral e frutado 
lembrando pitanga e morango. Na 
boca, a bebida prima pelo frescor 
e leveza, com ótima cremosidade e 
grande persistência.

Os vinhos espumantes brasileiros já 
são reconhecidos internacionalmente 
como alguns dos melhores do 
mundo, atrás apenas da champanhe. 
No mercado nacional, o produto é 
muitas vezes a porta de entrada para 
o fascinante universo dos vinhos e, 
graças a uma significativa mudança 
cultural, caiu no gosto do consumidor, 
que passou a desfrutar a bebida em 
diversas ocasiões – muito além das 
tradicionais comemorações de fim de 
ano.

No embalo deste crescimento, a 
Villaggio Grando vem investindo com 
sucesso na ampliação de sua linha 
de espumantes com o lançamento 
previsto ainda este ano de um novo 
rótulo demi-sec, completando a linha 
brut, brut rosé e demi-sec branco. 
“Hoje o espumante é um grande 
negócio dentro do segmento de 
vinhos, já que o brasileiro entendeu 
a qualidade do produto nacional 
e passou a valorizá-la”, atesta 
Guilherme.
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Cachaças e Afins

A cara 
do Brasil
A BEBIDA GENUINAMENTE BRASILEIRA ESTÁ 
EM ALTA NO MUNDO E CONTA COM ILUSTRES 
CONSUMIDORES

Reportagem
Godi Júnior
Publicada na revista Bem Viver
Fotos
Paulo Marques
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Reconhecida, valorizada e até 
mesmo festejada por um público 
seleto e sofisticado, esta é a cachaça 
tipicamente brasileira. Popularmente 
apelidada como “água que passarinho 
não bebe”, a bebida que possui 
mais de 150 sinônimos, segundo 
o dicionário Aurélio, passa a fazer 
parte da mesa de todos os tipos de 
consumidores. Depois de ser eleita 
a mais popular do Brasil, a cachaça é 
destaque em elegantes restaurantes 
e bares, dando um toque especial 
a pratos de conceituados chefs de 
cozinha.

Envelhecida, Premium, Extra 
Premium, independente do tipo, a 
“marvada”, famosa por seu elevado 
teor alcoólico, obtida por destilação 
de frutos, cereais, raízes, sementes, 
tubérculos, etc, está em alta no 
momento. Aqui ou no exterior, 
ela possui consumidores fiéis, 
movimentando por ano 1 bilhão de 
reais e mais 1de bilhão de litros. Paris 
Hilton e a atriz Jennifer Aniston não 
cansam de declarar sua paixão pela 
caipirinha.

Apesar de ser um dos destilados 
mais pedidos nos bares norte-
americanos, principalmente pelos 
apreciadores de tequila, uma barreira 
ainda bloqueia uma difusão maior 
da cachaça por lá: é que nos EUA o 
produto ainda não reconhecido pelos 
órgãos responsáveis pela classificação 
de bebidas e alimentos. Dessa forma, 
ela é vendida como Brazilian Rum, 
apesar de o rum ser feito a partir da 
fermentação de um caldo de cana 
“cozido” e ser produzido nas ilhas 
do Caribe, enquanto a cachaça é 
exclusivamente brasileira e feita com 
cana “crua”, prensada e fermentada.

“Estamos, também, reivindicando 
a denominação de origem e a 
elaboração da regulamentação para 
o produto no exterior”, afirma Leandro 
Lara, diretor da Feira Brasil Cachaça. 
“Essa situação, em breve, vai mudar. 
Os governos do Brasil e Estados 
Unidos estão acertando um acordo 
para que a gente passe a reconhecer, 
muito em breve, os bourbons e os 
tennessee whiskys, como o Jack 

Daniels, enquanto eles, em retribuição, 
passarão a reconhecer a cachaça com 
destilado brasileiro”, explica.

ORIGEM DA CACHAÇA
Para entender a história da cachaça 

é necessário voltar ao início do 
século XV, quando os portugueses 
conheceram a cana de açúcar durante 
suas viagens à Ásia e não tardaram 
em levar algumas mudas para a Ilha 
da Madeira para, mais adiante, levar a 
cana para novas terras descobertas no 
Ocidente.

Em pouco tempo, a cana de açúcar 
se tornou um dos negócios mais 
lucrativos em terras americanas para 
os países europeus, dada a crescente 
demanda por este produto no Velho 
Mundo para usos gastronômicos. 
Porém, o “Rei Açúcar” exigia cada 
vez mais terras e sacrifícios humanos. 
Milhares de hectares de matas foram 
destruídos, e como a mão de obra 
não era suficiente para assegurar 
a produção, milhares de africanos 
acabaram embarcados rumo à 
América para serem escravos nos 
canaviais. Graças ao suor e ao sangue 
destes trabalhadores negros, a 
nobreza europeia podia levar uma 
vida que, além de confortável, era 
cada vez mais doce.

Nos engenhos onde se obtinha o 
açúcar, o caldo da cana era depurado 
em uma enorme caldeira em fogo 
brando. A espuma formada pelos 
resíduos da planta era usada como 
alimento para os animais. Era a 
cachaça.

Só a partir do século XVI a cachaça, 
da mesma forma que se fazia com 
os restos da fermentação do suco da 
uva, começou a ser destilada com a 
ajuda de um alambique. Seu primeiro 
nome foi aguardente de cana e ela 
era dada aos escravos junto com a 
primeira refeição do dia para que 
pudessem suportar melhor o trabalho 
nos canaviais.

Com o passar do tempo, o processo 
para a obtenção desta aguardente 
foi melhorando, assim como sua 
qualidade. Seu consumo cresceu 
de maneira tão rápida que a Coroa 

Cachaças e Afins
REPORTAGEM ESPECIAL
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Portuguesa viu perigar a venda de sua 
aguardente nacional, a “bagaceira”, 
para as colônias. Em 1635, a 
metrópole acabou proibindo a venda 
de cachaça no Estado da Bahia e, 
quatro anos depois, tentou proibir sua 
fabricação.No entanto, a cachaça já 
tinha se tornado a bebida preferida da 
enorme colônia americana. 

TÍPICA DO BRASIL (E DO MUNDO)
As bebidas possuem, em geral, um 

ciclo de consumo no mundo. A cada 
dez anos, uma bebida se destaca 
no mercado e vira líder em todos os 
países. O atual ciclo é o da cachaça, 
que tem o Brasil como seu país de 
origem. Segundo o professor de 
agronomia da UFPR, Agenor Maccari 
Jr., que possui várias pesquisas sobre 
a cachaça, este momento ocorre em 
função do mercado e da economia 
atual. Explica-se o alto consumo da 
bebida no exterior também por estar 
o Brasil em destaque internacional. “O 
Brasil é carnaval, futebol e cachaça. 
Faz parte da identidade cultural do 
país”, afirma o professor.

No mercado interno, vários são os 
motivos pelos quais os brasileiros 
consomem o produto. O apreciador 
da bebida Nestor Romko afirma 
que seu interesse está estritamente 
relacionado à culinária. “Gosto 
de pratos com cachaça, como o 
linguado”.
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A cidade de Maravilha, em Santa 
Catarina, conta agora com uma das 
maiores indústrias de laticínios do Sul 
do Brasil. No dia 24 de setembro foi 
inaugurada a fábrica da Piracanjuba – 
uma das maiores marcas do segmento 
lácteo brasileiro, com investimentos na 
ordem de R$ 35 milhões.  É a primeira 
unidade fabril da empresa fora do 
Estado de Goiás, que, inicialmente, 
vai ter capacidade de produção de 

Piracanjuba inaugurou nova fábrica 
em Maravilha (SC)

450 mil litros/dia. A previsão é de que, 
até 2015, esse número chegue a 1,2 
milhões de litros.

A nova fábrica gerou mais de 
cem empregos diretos e milhares 
de indiretos. “Escolhemos 
estrategicamente Santa Catarina, 
que hoje conta com a produção de 
seis milhões de litros de leite diários 
Além disso, a cidade dispõe de toda 
infraestrutura necessária para a 
construção de uma grande indústria”, 
destaca o diretor da empresa, Marcos 
Helou.

A indústria vai produzir, na primeira 
fase, leite longa vida e, posteriormente, 
creme de leite, bebida láctea 
(achocolatado) e leite em pó, que 
serão destinados ao abastecimento 
das regiões Sul e Sudeste do Brasil. “A 
Piracanjuba cresce consideravelmente 

A Bonafont, marca das águas minerais 
da Danone, acaba de lançar uma 
nova linha de bebidas que já está 
disponível no mercado mexicano e 
foi desenvolvida especialmente para 
as crianças. Com o nome “Bonafont 
Kids con Jugo”, a garrafa de água 
mineral saborizada de 330ml, oferece 
os sabores maçã, uva e laranja.  O 
processo de criação da garrafa é 
uma parceria da O3 Design, que 
desenvolveu a estrutura da garrafa, 
com DlaCruz Diseño, do México, 
responsável pelo desenvolvimento 
dos materiais gráficos da Bonafont 
para a América Central e do Norte. 

Com formas de espirais em 
destaque, a garrafa mantém uma 
identidade com a linha já consagrada 
da Bonafont no mercado.

No México

em todo país. Entretanto, a unidade 
fabril de Bela Vista, em Goiás, não 
consegue atender bem essas regiões, 
por questões logísticas. Com a nova 
fábrica, expandiremos a área de 
atuação da empresa”, enfatiza Helou.

A fábrica de Maravilha representará, 
em 2011, 8% do faturamento total 
do Bela Vista, detentor da marca 
Piracanjuba. “Em 2012, quando a 
primeira etapa atingir a capacidade 
máxima de produção, passará 
a representar cerca de 20% do 
faturamento da empresa”, revela o 
diretor.

Vale destacar que os equipamentos 
utilizados para processamento de leite 
são de última geração. “Trouxemos o 
que há de mais moderno no mercado 
para termos o máximo de eficiência 
produtiva possível”, finaliza o diretor.




