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Novos rótulos dos refrigerantes Arco Iris
Novos rótulos dos refrigerantes de laranja, limão e uva dão mais cores aos pontos de vendas

Já chegaram ao mercado os novos 
rótulos dos refrigerantes Arco Iris nos 
sabores laranja, limão e uva.

A redefinição dos rótulos foi 
desenvolvida pela Página Ímpar 
e se preocupou em intensificar a 
força cromática das embalagens, 
assegurando importantes ganhos 
de visibilidade dos produtos em sua 
exposição nos pontos de venda – 
gôndolas de supermercados e vitrines 

refrigeradas, especialmente.
Na nova conformação, os rótulos 
tornaram-se mais clean, permitindo 
maior e imediata identificação  da 
marca Arco Iris, cujo tamanho das 
letras cresceu no espaço gráfico.

Além da ênfase na vitalidade das 
cores, a identificação dos produtos 
recebeu também uma ilustração 
estilizada da fruta correspondente a 
cada sabor.

Verallia patrocina a 10ª edição da Vinotech
A Verallia, divisão de embalagens de vidro do 
Grupo Saint-Gobain responsável pela fabricação 
de potes e garrafas para o segmento de bebidas 
e alimentos, é a patrocinadora master da 10ª 
edição da Vinotech.
A feira é considerada um dos mais importantes 
eventos de tecnologia, produtos e serviços para 
a indústria vitivinicola do país, e ocorre entre os dias 10 e 13 de abril 
de 2012, no Centro de Exposições Fenavin, em Bento Gonçalves 
(RS).
Nesta edição do evento, a empresa vai expor seu portfólio 
completo de produtos para os mercados de cervejas, vinhos e 
espumantes, alcoólicos, lácteos, entre outros, incluindo a linha de 
garrafas importadas Selective-Line. 
Desenvolvidas na França com design exclusivo, os modelos desta 
linha são produzidos especialmente para o mercado de luxo 
para bebidas Premium como vinhos, uísques, licores, cachaças 
e águas. As garrafas possuem design exclusivo, produzidas com 
vidro extra-branco e diferente de tudo o que já existe no mercado 

nacional. Além disso, suas matérias-primas são 
selecionadas por meio de processo industrial 
diferenciado dos demais. 
Entre os eventos paralelos que acontecem 
durante a Vinotech, a Verallia traz para a feira 
uma palestra com a proposta de criar um 
ambiente propício para a discussão, atualização 

e interação entre pesquisadores, estudantes e empreendedores 
do setor vitivinicola. Para isso, levará Fábio Mestriner, designer com 
38 anos de experiência e professor coordenador do núcleo de 
Estudos da Embalagem da ESPM – Escola Superior de Propaganda 
e Marketing.
Mestriner será um dos palestrantes no fórum e abordará o tema 
“Como a embalagem melhora a competitividade do produto”. 
Na palestra, que está marcada para o dia 11 de abril às 16h30, 
o professor falará sobre a importância da embalagem para a 
competitividade das empresas, sua importância no novo cenário 
competitivo, tendências de embalagens em várias categorias e a 
integração da embalagem com a web.
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A Globalbev colheu os frutos do crescimento da renda e 
de uma acertada estratégia de produtos. O grupo faturou 
R$ 225 milhões registrando crescimento de 28% em 2011. 
A junção destes dois elementos coloca a empresa na 
busca de crescer mais 35% em 2012 e chegar à casa de 
R$ 300 milhões de faturamento. Os resultados e metas 
foram divulgados pelo CEO da empresa, Bernardo Lobato 
Fernandes.
O mercado de bebidas e alimentos teve situações distintas 
no ano de 2011. Com o aumento do poder aquisitivo, 
os produtos diferenciados tiveram crescimento mais 
consistente do que os produtos populares. Esta situação 
beneficiou a Globalbev. Segundo Bernardo “a linha de 
produtos da Globalbev atende a um público que quer 
produtos diferenciados em segmentos comuns que  estão 
em crescimento acelerado.  Um exemplo disso é o mercado 
de sucos onde temos produtos diferenciados e exclusivos, 

De gole em gole...
» A Heineken, cerveja Premium mais 
internacional do mundo, instalou no 
bar São Bento, na Vila Madalena, em 
São Paulo, sua mais recente invenção: 
a Photo Machine, máquina de fotos em 
que os frequentadores do bar poderão 
interagir, tirar fotos e ainda concorrer 
a prêmios. A ativação é o início de 
uma série de ações voltadas a UEFA 
Champions League, um dos maiores 
patrocínios da marca, que está inserida 
em sua plataforma de esportes. A 
Heineken levará a ativação para outros 
bares da capital paulista.

» O Café do Centro projeta crescimento 
de 25% em seu faturamento em relação 
a 2011, e para alcançar esta meta, deve 
concentrar sua expansão em capitais e 
grandes cidades do Brasil. Só em São 
Paulo, a empresa conquistou oito novos 
clientes em locais cujo público é sempre 
o apreciador do melhor café, são eles: 
Hotel Fasano Boa Vista, Girarrosto, 
Così, Italy Restaurante, Patisserie Douce 
France, Kibo Sushi, Mello & Mellão 
Trattoria e Parrilla São José. Entre redes 

de cafeterias, restaurantes 
e padarias de alto padrão, 
o Café do Centro já possui 
mais de 3,6 mil clientes 
que disponibilizam os 
melhores grãos em 
seus estabelecimentos 
e garantem um 
café perfeito, com 
sabor, aroma e corpo 
diferenciados. Rodrigo e Rafael Branco 
Peres, diretores da empresa, afirmam 
que “o consumo de café gourmet segue 
conquistando adeptos em todo o país e 
hoje os clientes perceberam o alto valor 
agregado do produto. O mercado se 
educou e está cada vez mais ávido por 
um café produzido com alto rigor nos 
padrões de plantio, colheita, produção e 
embalagem, quesitos que para o Café do 
Centro são uma filosofia. ”, destacam os 
executivos. Com foco em especial para 
o setor de serviços e alimentação fora 
do lar, segmento que cresce 15% ao ano 
há quase 10 anos, a torrefadora deve 
alcançar a marca de 4 mil clientes ainda 
no primeiro semestre de 2012.

com embalagens mais trabalhadas e maior destaque nos 
canais de comercialização. Outra face desta estratégia pode 
ser vista no crescente segmento de energéticos onde a 
Globalbev trabalha com 3 marcas”.
De acordo com a visão estratégica da Globalbev em 2012 
haverá uma situação ainda mais acentuada de busca de 
exclusividade e marcas diferenciadas. Por isso, a empresa 
reforçou o foco em seus lançamentos, especialmente na linha 
AMAZOO, a primeira de açaí cremoso comercializada em 
embalagens cartonadas. “O mercado é crescente e AMAZOO 
Açai é o grande inovador do segmento”, comenta Bernardo.  
Estas oportunidades de mercado tornam-se concretas por 
uma característica da empresa: foco na comercialização 
e distribuição. A empresa fez investimentos em 2011 para 
reforçar sua estrutura de distribuição com contratações 
e revisou os modelos de relacionamento com o mercado 
buscando o aumento de positivação.

» Com o crescimento 
do mercado nacional 
de cervejas especiais, 
ganha força a pesquisa 
por estilos que tenham 
a cara do Brasil. 
Dentro dessa busca, 
a Cervejaria Premium 
apresenta três rótulos 
com personalidades 

distintas e paladar bem brasileiro: a 
inédita puro malte Santa Fé, a extra 
puro malte Bauhaus Cobre, esta, uma 
reedição da Bauhaus lançada em 2008, 
e a Bauhaus Trig’or, feita com malte 
de  trigo. Produzidas sem adjuntos, as 
receitas combinam lúpulos e maltes 
importados e fermentos exclusivos com 
a água levíssima e de alta potabilidade, 
que abastece a fábrica na cidade mineira 
de Frutal. A ocasião pedia um visual novo 
à altura e os três rótulos foram criados 
pelo designer americano Randy Mosher, 
célebre designer de rótulos.

Leia as matérias completas no site 
www.bebidaseafins.com.br

Globalbev fortalece sua posição no mercado e cresce 28%






