Bebidas e Afins
EDITORIAL
..........................................................................

Nos vemos em Brasília, no Confrebras 2011
Chegou a hora! Após meses de preparação e expectativa, será
realizado em Brasília, na segunda semana de novembro, o
Confrebras 2011, organizado pela Afrebras.
O portal Bebidas e Afins, especialmente o segmento Tubaínas
e Afins, que trata de refrigerantes, marcará presença no
evento, fazendo cobertura em tempo real no site, redes
sociais e também preparando diversas reportagens para a
próxima edição. Também teremos um estande no evento, onde
poderemos demonstrar as novidades ao público, fazer contatos
e muito mais.
Aliás, ressaltamos aqui a belíssima foto da capa, gentilmente
cedida pelo competente fotógrafo Felipe Bittar, de Brasília.
Realmente é uma época de grandes eventos. Tivemos, no
mês passado, a Expo Bebidas & Serviços e o Espaço Café
Brasil, paralelamente, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Sucesso total! Tivemos estande por lá também e anunciamos o
lançamento do Bebidas e Afins.
Aliás, aguardamos você no mais novo integrante da família:
visite www.bebidaseafins.com.br, entre em contato através
do e-mail contato@bebidaseafins.com.br, siga nosso Twitter
(twitter.com/bebidaseafins) e curta nosso Facebook (facebook.
com/bebidaseafins). Os respectivos canais do Tubaínas e Afins
continuam no ar normalmente.
Outro grande destaque é que fechamos novas parcerias
para melhor informar os nossos leitores: vamos fazer grande
cobertura em 2012 da Brasil Alimenta 2012, em Bento Gonçalves
(RS), da Super Rio Expofood 2012, no Rio de Janeiro, da AbraselSP 2012, em São Paulo, isso somente no primeiro semestre.
Agradecemos a todos pelas visitas, pela repercussão e
esperamos que gostem dessa edição especial do Confrebras
2011. Nos vemos em Brasília!
Boa leitura e até a próxima!

Thell de Castro e Godi Júnior

Nossa capa: Centro de
Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília (DF)
Foto: Felipe Bittar
(61) 9245-7024
felipebittar@gmail.com
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Novo diretor técnico

Uma das principais fabricantes
de ingredientes para alimentos
e bebidas da América Latina,
a Duas Rodas, de Jaraguá do
Sul (SC), tem um novo diretor
de Inovação e Tecnologia.
O químico industrial Antonio
Carlos Figueiredo (foto) conta
com mais de 30 anos de
experiência no mercado de
aromas, extratos, condimentos
e óleos essenciais. O
executivo é especialista
em desenvolvimento e
inovação, já atuou em
diversas organizações
nacionais e multinacionais
além de trabalhar no mercado
internacional.

destaques do evento é a
participação da Ministra
do Meio Ambiente Izabella
Teixeira, que fará palestra
sobre a Política Nacional
de Resíduos Sólidos
(PNRS), reforçando, assim, a
importância de compartilhar as
responsabilidades ambientais
nos processos de produção
e retorno de embalagens e
resíduos. A lata de aço é a
melhor opção para embalar
bebidas, pois, além de
oferecer segurança contra
intervenções externas, é leve,
prática, possui sistemas fáceis
de abertura e preserva o
aroma e o sabor. “Atualmente,
mais da metade dos
consumidores de cervejas e
refrigerantes optam pelas latas
de aço em todo o mundo”,
diz Thais Fagury, gerente
executiva da Abeaço. “No
Brasil, são produzidas quase
um bilhão de latas de aço para
a indústria de bebida”, conta.

Energético

A Rexam lança uma lata que
vai iluminar as pistas de dança
do País. Com aplicação de
tinta UV Disco branca, que faz
a lata brilhar quando exposta
à luz negra, o energético
Play, primeiro do País à base
de Cranberry, chegará ao
mercado a partir de novembro.
A inovação foi desenvolvida
pela equipe da Rexam em
apenas 15 dias e a bebida é
assinada pela empresa Juxx.
As novas embalagens são
fabricadas na unidade de
Jacareí (SP) da Rexam.

Apoio

A Abeaço (Associação
Brasileira de Embalagem de
Aço) é um dos apoiadores
Confrebras 2011. Um dos

Expansão

Com três unidades no
interior paulista, o Mr. Beer
visa expansão. A rede de
revenda de cervejas especiais
inaugurou no mês passado
uma unidade em São José
do Rio Preto, já operava
em Piracicaba e São José
dos Campos e agora visa
expansão para Ribeirão Preto,
Sorocaba e São Carlos. A
região possui faturamento
acima da média da demais. “O
interior de São Paulo é um dos
focos da rede. A região tem
poder aquisitivo e crescimento
do PIB acima da média, além
do grau de conhecimento

Brahma investe no Carnaval de Salvador

A Brahma se tornou a patrocinadora oficial do Carnaval 2012 de Salvador.
A Ambev venceu a concorrência promovida pela Saltur (Empresa Salvador
Turismo), por intermédio do consórcio OCP/Mago. Dessa forma, passa a
ser responsável pela cota sênior de bebidas, investindo na estrutura oficial
da festa R$ 4,9 milhões, valor 25% maior que o negociado em 2011. A
volta em grande estilo à festa mais celebrada de Salvador incrementa os
investimentos da Brahma na região. A marca já fazia parte da festa nos
últimos anos, com patrocínio de blocos e camarotes, mas agora, em parceria
com a Prefeitura Municipal de Salvador, vai ampliar sua atuação. Além disso,
intensificou significativamente a relação com o consumidor local no último
ano. Patrocinadora dos dois maiores clubes de futebol da região, o Bahia
e o Vitória, a marca tem realizado uma série de ações para os torcedores.
A região também foi palco da primeira edição da Taça Brahma de Futebol.
Foi a Brahma também que levou para a Bahia a primeira grande festa de
peão do Nordeste, o Juazeiro Rodeio Music, com o maior campeonato de
montaria em touros do país, o Brahma Super Bull PBR, além da região ter
sido a porta de entrada para a Brahma Fresh no nordeste. “Queremos que
o público divirta-se com as plataformas de entretenimento de Brahma, que
ele interaja e vivencie a marca. Com a parceria com o Carnaval da Bahia
aterrissamos definitivamente com a ‘tríplice coroa’ de Brahma: carnaval,
rodeio e o futebol. Estamos muito contentes com a oportunidade”, diz Diogo
Dias, gerente de eventos de Brahma. Alexandre Magno, diretor regional
da Ambev, completa: “Estamos felizes com o resultado da concorrência.
Ser a empresa patrocinadora do Carnaval de Salvador é um sonho antigo
que agora se realiza. A Bahia é um Estado absolutamente prioritário para a
Ambev, o que se reflete em investimentos e impostos gerados”.
da população ter grande
sinergia com os produtos
comercializados pelo Mr.
Beer”, afirma Rodolfo Alves,
sócio do Mr. Beer.

Promoção

A Cereser realiza, pela
primeira vez, uma ação
promocional com direito a
prêmios, para fidelizar os
consumidores tradicionais e
conquistar novo público. No
concurso cultural “Comemore
o ano todo com Cereser”, os
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fãs e os internautas de todo
o país poderão concorrer a
cinco viagens para o Brasil
e exterior. Para participar,
basta se cadastrar no
hotsite da promoção www.
comemoreoanotodo.com.
br e responder a pergunta
“Qual data para você é mais
especial e por que ela deve
ser comemorada com uma
viagem inesquecível?” A
participação também pode ser
feita pela página da promoção
no Facebook.

Dicas da redação
Equipe Bebidas e Afins | contato@bebidaseafins.com.br | @bebidaseafins

Livros | Bebo, logo existo: guia
de um filósofo para o vinho
O filósofo Roger Scruton descreve
neste livro uma forma ainda pouco
difundida e saborosa sobre o vinho
para uma boa leitura: a de que
descrever um vinho apenas como
uma expressão-solo pode ser um
erro. O autor lembra da educação
que tornou a sua experiência
proporcionada por Balzac e Le tour
de France, Flaubert, pelas aldeias
em torno de Fontainebleau, pelos
prelúdios de Debussy e pela música composta por Berlioz sobre
versos de Gautier e, segundo ele, obviamente por Proust. O
que quer que venha a sentir na taça, Scruton afirma que sabia
antecipadamente que seria uma parte da França, de onde vêm
seus vinhos prediletos. O livro lembra que, quando consumido
de forma adequada, o vinho melhora o convívio humano e
tem o poder de colocar o amor e o desejo a uma distância
que os torna passíveis de ser discutidos. “Hoje me parece
que o melhor de todos os remédios para o orgulho é o vinho...
Depois de uma taça ou duas eu me sinto capaz de fazer o que
todos nós devíamos fazer, mas somos proibidos pelo orgulho:
rejubilar-me com o sucesso dos meus rivais. Afinal de contas
um mundo que contém sucesso é melhor do que um mundo
sem ele, e sob a influência do vinho todo sucesso inspira apreço
em quem o bebe. O vinho oferece um vislumbre do mundo sub
specie aeternitatis, em que as boas coisas mostram seu valor,
independentemente da pessoa que as revela”.

Sabores e Afins | Receita de Ojo de Bife do
Restaurante Ávila, de São Paulo (SP)
O Restaurante Ávila, dirigido pelo empresário Guillermo Ávila,
tornou-se uma das casas mais movimentadas da cidade
de São Paulo. Recentemente chegou ao bairro da Granja
Vianna como um dos destaques do The Square Open Mall,
inaugurado no Km 22 da Raposo Tavares. Aproveite uma dica
sobre um dos pratos de maior sucesso desta casa, o Ojo de
Bife.
INGREDIENTES
» 1 peça de Contra Filé inteira
» Sal grosso a gosto
MODO DE PREPARO
» Na peça inteira do Contra Filé, separar o coração da capa
superior;
» Medir com a palma da mão o coração do Contra Filé e cortar;
» Cada porção será de 400g (aproximadamente);
» O carvão deverá ser aceso 1/2 hora antes até que vire brasa;
» Pincelar a grelha com azeite;
» Colocar o Ojo de Bife e acrescentar sal grosso;
» Grelhar a uma distância de 25/30cm do braseiro forte
durante 15 minutos;
» Em seguida, servir.

Agenda de eventos
CONFREBRAS 2011
De 08 a 10 de novembro
Brasília | DF
www.confrebras.org.br

EXPO EMBALA 2012
De 24 a 27 de abril
São Paulo | SP
www.expoembala.com.br

24ª SUPER RIO EXPOFOOD
De 20 a 22 de março
Rio de Janeiro | RJ
www.superrio.com.br

ABAD 2012
De 06 a 09 de agosto
Rio de Janeiro | RJ
www.abad.com.br

BRASIL ALIMENTA 2012
De 10 a 13 de abril
Bento Gonçalves | RS
www.brasilalimenta.com.br

EMBALA NORDESTE 2012
De 28 a 31 de agosto
Recife/Olinda | PE
www.greenfield-brm.com/
embalanordeste2012

ABRASEL SP 2012
De 23 a 26 de abril
São Paulo | SP
www.abraselspfoodserviceshow.
com.br

Sites do mês

Confira notícias atualizadas
dos eventos no link http://www.
bebidaseafins.com.br/posts.
asp?idEditoria=8
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BREJAS | O Brejas é o maior
e melhor ranking brasileiro de
cerveja. O site conta com análises,
notícias, galerias de fotos e uma
comunidade virtual voltada aos
cervejeiros.
www.brejas.com.br
CHEIRINHO DE CAFÉ | O blog
Cheirinho de Café, de Thays
Martins, é parceiro do Bebidas e
Afins e traz notícias atualizadas
sobre o mundo do café,
principalmente de Brasília (DF).
http://cheirinhocafe.blogspot.com

Eventos
ENTREVISTA
..........................................................................

Fernando Rodrigues de Bairros,
presidente da Afrebras

Há seis anos, a Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), representa 200 empresas do setor
de bebidas nos segmentos de refrigerante, água mineral e cerveja, tendo como principais objetivos assegurar a livre
concorrência no mercado e manter uma constante negociação com o Governo Federal por um sistema tributário que
considere as diferentes realidades vividas pelas fabricantes de diversos portes, especialmente as menores.
Para o atual presidente da entidade, Fernando Rodrigues de Bairros, as iniciativas efetuadas pela Afrebras em defesa
dos interesses do setor têm obtido resultados satisfatórios, mas ele ressalta que ainda há muito a ser feito. Neste ano, o
principal evento promovido pela associação, o Congresso Brasileiro de Bebidas (Confrebras), chega à sua segunda edição
no período de 8 a 10 de novembro, em Brasília (DF). As expectativas para o maior encontro do setor de bebidas e outras
considerações do presidente da Afrebras você confere nesta entrevista exclusiva.
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BEBIDAS E AFINS – Qual é a expectativa para o
CONFREBRAS 2011?
FERNANDO RODRIGUES DE BAIRROS – A
expectativa para o Confrebras 2011 é a melhor
possível. Neste ano, o evento está cheio de
novidades. Em primeiro lugar, o local: com o
objetivo de dar maior visibilidade às lutas travadas
pela Afrebras ao longo desses seis anos, o
Congresso Brasileiro de Bebidas será realizado
em Brasília (DF). Além disso, a participação
de autoridades e parlamentares de grande
importância para as decisões setoriais dará mais
visibilidade e força às iniciativas da entidade, que
visam ao ajuste do setor de bebidas brasileiro.
Outra novidade é o fato de que os participantes
do Congresso terão a oportunidade de decidir
questões importantes, participando das
deliberações setoriais no primeiro e no terceiro
dia do evento. De forma simultânea às palestras
e discussões, será promovida a Feira dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas, que estará
cheia de novidades em tecnologia, máquinas e
serviços para os fabricantes de bebidas de todo o
País. Certamente, este será um grande evento.
BEBIDAS E AFINS – Quais serão as principais
novidades, alternativas e soluções que serão
apresentadas no evento?
BAIRROS – De acordo com a programação
do Congresso, serão decididas questões
importantes para o setor, como a necessidade
de compartilhamento das garrafas retornáveis
entre todos os fabricantes de bebidas. Além
disso, questões tributárias e outras relativas à
concorrência e sustentabilidade serão debatidas
por todos os participantes, que também
poderão acompanhar palestras com autoridades
e representantes de várias entidades de
importância para o setor.
A presença da ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, também será um ponto alto
do Confrebras 2011: ela irá falar sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos no segundo dia do
evento.
BEBIDAS E AFINS – Constantemente, a
Afrebras tem abordado temas como tributos e
concorrência desleal de grandes fabricantes. Ao
longo do tempo, é possível afirmar que houve
uma melhoria na conscientização sobre esses
assuntos?
BAIRROS – De fato, os principais problemas
enfrentados pelas pequenas empresas ainda
são o sistema tributário e o abuso de poder
econômico das grandes corporações. Por um
setor de bebidas justo, lutamos por um regime
tributário que considere as grandes diferenças
existentes entre as pequenas empresas e as

grandes corporações. As pequenas empresas
devem ser encaradas como tal, o que não ocorre
no atual sistema. Nesse sentido, os órgãos
federais responsáveis estão conscientes. O que
falta é boa vontade para colocar essa consciência
em prática. Porém, sentimos que houve uma
grande melhora no relacionamento com o
Governo Federal. As conquistas são, de certa
forma, significativas.
Quanto à concorrência, é necessária uma
regulação mais ampla. A Afrebras tem verificado
a realização de várias práticas anticoncorrenciais
por parte das grandes corporações, como
exigência de exclusividade nos pontos de venda,
a utilização de marcas de combate para enfrentar
a concorrência das pequenas empresas, entre
outras. Devido ao elevado poder de mercado das
maiores empresas (cerca de 90% do mercado de
bebidas frias é dominado por elas), o sistema de
defesa da concorrência precisa ficar atento, pois
essas práticas provocam reflexos significativos no
mercado.
BEBIDAS E AFINS – Com relação aos
fabricantes regionais de bebidas, que
enfrentam multinacionais de grande porte,
quais são as expectativas para o futuro? O que
é necessário para que essas empresas possam
manter suas participações no mercado e, ao
mesmo tempo, tenham espaço para crescer?
BAIRROS – Primeiramente, é necessário que os
atuais obstáculos existentes para o crescimento
das empresas sejam retirados. As maiores
barreiras são as ações anticoncorrenciais das
grandes corporações e o sistema tributário
injusto.
Quando essas questões estiverem resolvidas,
a capacidade de investimento das pequenas
empresas será elevada, possibilitando não apenas
a expansão, mas também a modernização e a
inovação. Com isso, vão ganhar os consumidores
e toda a sociedade.
BEBIDAS E AFINS – Deixe uma mensagem para
os participantes do Confrebras 2011.
BAIRROS – O Confrebras 2011 é um evento
completo, que reúne desde conferências setoriais
até o fechamento de negócios na Feira dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas. Por isso,
convido todas as pessoas ligadas ao setor para
participar deste importante encontro, que tem
como principal objetivo ser o primeiro passo para
a transformação setorial.
Cada presença é de grande importância para
fomentarmos essa luta. As inscrições são
gratuitas. Aguardamos todos os interessados
em realizar ótimos negócios e fazer parte das
diversas palestras e discussões.
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Eventos
MATÉRIA DE CAPA
..........................................................................

Tudo sobre o
Confrebras 2011
EVENTO QUE ACONTECE ENTRE 08 E 10 DE NOVEMBRO,
EM BRASÍLIA (DF), TERÁ DISCUSSÕES SETORIAIS E
LANÇAMENTOS DE NOVOS PRODUTOS
POR THELL DE CASTRO E JONAS GONÇALVES
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Evento será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (Foto: Felipe Bittar)
Está praticamente tudo pronto para a 2ª
edição do Congresso Brasileiro de Bebidas
(Confrebras). O evento será realizado pela
Associação de Fabricantes de Refrigerantes
do Brasil (Afrebras), de 8 a 10 de novembro,
no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília (DF).
Além da visitação à Feira dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas,
que reúne inovação e tecnologia em
insumos, aromas, máquinas e serviços
para o fabricante de bebidas, o evento
também terá espaço para discussões
setoriais e votação dos participantes com
relação a assuntos de importância para o
desenvolvimento do setor.
De acordo com o presidente da
Afrebras, Fernando Rodrigues de Bairros,
a participação efetiva dos visitantes é uma
inovação no Confrebras 2011, evento que
é realizado desde 2005. “Nesta edição,
os congressistas terão a oportunidade
de votar questões de relevância para o
setor de bebidas, como a alteração do
regime tributário, o compartilhamento das
garrafas de vidro retornáveis, a regulação
da concorrência e muitos outros assuntos”,
explica.
Neste ano, são aguardados mais de
sete mil visitantes no evento. As palestras
e discussões terão várias temáticas
como a sustentabilidade empresarial,
tributação, concorrência e desafios
futuros. As atividades terão participação
de autoridades políticas e econômicas de
renome nacional, além de fabricantes e
fornecedores da indústria de bebidas.
“Além de contribuir para unir e
organizar o setor, o Confrebras 2011 é o
único congresso do Brasil que tratará de
temas fundamentais à sobrevivência do

mercado de bebidas, como oportunidades
de negócios, concorrência, tecnologia,
mercado e novas tendências, e, com
certeza, contribuirá para o desenvolvimento
e crescimento do setor. Durante o evento,
os participantes terão a oportunidade de
aumentar seu entendimento, melhorar seus
negócios e unir-se para lutar por condições
mais justas e igualitárias no mercado”,
finaliza o presidente da Afrebras.
O portal BEBIDAS E AFINS realizará
uma grande cobertura em tempo real do
Confrebras 2011, com edição especial
da revista Bebidas e Afins e notícias
atualizadas em tempo real. Saiba mais
informações sobre o evento no site www.
confrebras.org.br.
LANÇAMENTO DE LIVRO
O 2º Congresso Brasileiro de Bebidas
também será a ocasião de lançamento do
livro “Concorrência e Tributação no Setor
de Bebidas Frias – Manual de Bebidas
Frias”, obra recomendada pela Associação
dos Fabricantes de Bebidas do Brasil
(Afrebras).
Com organização dos professores Drª.
Márcia Carla Pereira Ribeiro e Dr. Weimar
Freire da Rocha Jr., o livro de 200 páginas
aborda questões de profundidade como
a estrutura do mercado de bebidas frias
brasileiro, casos de concorrência entre
empresas, explanação do atual sistema
tributário do setor, dados atualizados
sobre o consumo e produção, assim
como uma análise completa sobre os
problemas enfrentados pelos fabricantes
de bebidas, principalmente considerando a
concorrência com as grandes corporações
multinacionais.
O lançamento da obra será feito no dia
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10 de novembro, às 14 horas, no estande
da Afrebras, e contará com a presença
do presidente da entidade, Fernando
Rodrigues de Bairros, além de alguns dos
autores da obra.
De acordo com o presidente da Afrebras,
a obra é o primeiro passo para se organizar
questões que entravam o desenvolvimento
do setor. “O setor de bebidas frias brasileiro
possui problemas gravíssimos. Essa
obra, além de estruturar a história desse
ramo no país, também aborda os reais
problemas enfrentados pelos fabricantes de
bebidas, como o sistema tributário injusto
e a concorrência desleal com as grandes
corporações monopolistas”.
“Concorrência e Tributação no Setor de
Bebidas Frias – Manual de Bebidas Frias”
é um livro editado pela Fórum Editora e
estará disponível aos interessados a partir
do seu lançamento.

Eventos
MATÉRIA DE CAPA
..........................................................................

O retorno da Tubaína
A MARCA TUBAÍNA VOLTA AO MERCADO PARA SIMBOLIZAR O TRADICIONAL
REFRIGERANTE NACIONAL
POR JONAS GONÇALVES

Por décadas, muitos brasileiros se
acostumaram a entender o termo “tubaína”
como sinônimo de refrigerantes de diversos
sabores produzidos por fábricas que atuam
em suas respectivas regiões. Contudo,
“Tubaína” é, desde 1932, uma marca
registrada pela Ferráspari S/A Indústria
e Comércio de Bebidas, de Jundiaí (SP).
Com a proposta de resgatar esse legado, a
empresa relança em 2011, com este nome,
o seu principal refrigerante de guaraná, com
a cor do caramelo e o sabor do tutti-frutti,
o que remete ao primeiro produto com
o nome “Tubaína”, uma bala criada pela
empresa em 1930, quando ainda era uma
fábrica de doces e se chamava Canedese
& Cia.
Atualmente, a Ferráspari comercializa a
“Turbaína” (marca registrada desde 1934)
como a representante dessa história.
Entretanto, depois de realizar diversos
levantamentos junto aos consumidores,

constatou que poderia retomar
a antiga denominação. “De
forma geral, a imagem da
Tubaína é muito positiva,
uma lembrança favorável
que remete a momentos
alegres. Há uma disposição
dos consumidores em
adquirir o produto, que
possui características únicas
e marcantes de cor e sabor,
se o encontrar nos pontos de
venda”, destaca o presidente
da Ferráspari, José Gáspari.
O projeto de relançamento
é ambicioso: um sistema
de produção e distribuição
composto por diversas
fábricas de refrigerantes
regionais espalhadas pelo
Brasil, coordenadas por um
sistema unificado de gestão,
que cuidará também do
fornecimento da fórmula
concentrada e também do marketing do
produto. “O pool de empresas vai trabalhar
como se fosse uma só companhia. Dessa
forma, a Tubaína terá uma só imagem e a
mesma qualidade em todo o País, o que
irá gerar um refrigerante genuinamente
brasileiro”, explica Gáspari.
A Tubaína será comercializada na versão
tradicional e em apenas duas variações:
Tubaína Zero (sem açúcar) e Tubaína
Limão (com adição de limão na fórmula). A
comunicação em torno da bebida reforça a
ideia de originalidade, com as mensagens
“A primeira, a verdadeira” e “Só existe uma
desde 1953”, ano em que o processo de
registro da marca foi concluído de forma
definitiva. O slogan adotado na campanha
é “O que é bom é pra sempre!” e, no rótulo,
“Viva seus melhores momentos!”, alusivo
ao fato de que a Tubaína é geralmente
associada a bons momentos com familiares
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e amigos, especialmente na infância.
As fábricas que aderirem ao sistema
proposto pela Ferráspari deverão
seguir algumas diretrizes: produzir com
concentrado único, usando formato de
embalagem e rótulos padronizados, dentro
de normas e condições estabelecidas
pela gestora e distribuir em território
definido. Para o presidente da empresa,
“os benefícios são muitos, desde a
utilização de uma marca reconhecida, o
que facilita a aceitação do produto, até
uma boa margem de lucro, pois a imagem
da Tubaína permite uma prática de preço
de venda com posicionamento adequado,
com participação direta na valorização
da marca. E, com o uso de capacidade
fabril já instalada, é possível diluir os
custos da operação e de depreciação das
instalações”, enumera.
Após o início da distribuição planejada
para várias regiões do Brasil, será

A Tubaína foi a matéria de capa da
primeira revista Bebidas e Afins

Ao lado: documentos que comprovam a titularidade da marca
Tubaína; acima: fachada histórica da fábrica da Ferráspari,
em Jundiaí (SP); abaixo: Luiz Gáspari e José Gaspari
executado um plano de marketing que
irá reforçar a ideia de um produto com
fórmula exclusiva, desfazendo a imagem
de ser a denominação de uma categoria de
refrigerantes.
CONFREBRAS 2011
A segunda edição do Congresso
Brasileiro de Bebidas (Confrebras),
evento promovido pela Associação de
Fabricantes de Refrigerantes do Brasil
(Afrebras), será realizada de 8 a 10 de
novembro, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). A
Ferráspari irá marcar presença não apenas
com os seus produtos, que simbolizam a
sua trajetória, mas também com o projeto
de relançamento da marca “Tubaína”,
que deverá atrair uma gama de fábricas
interessadas em reforçar o sistema nacional
de gestão e distribuição do refrigerante.
“Como associados e parceiros da
Afrebras, faremos parte do evento
e convidamos todos os colegas das
empresas fabricantes de refrigerantes
regionais do Brasil a visitar o nosso estande,
pois queremos trocar ideias e apresentar
as vantagens do projeto Tubaína. Esse
empreendimento trará benefícios para
todos aqueles que acreditarem nesse
objetivo de tornar a marca Tubaína, que
possui mais de 50 anos, em uma legítima
representante do refrigerante do Brasil”,
resume José Gáspari.
HISTÓRIA
A história da empresa começou em
1930, com a produção de doces. Fundada
com o nome de Canedese & Cia. por José
e Antonio Ferrazzo, a fábrica apoiou, em
1932, a ideia de um dos seus funcionários, o
químico italiano Pietro Paccini, a de produzir
um refrigerante que tivesse o sabor da
bala de tutti-frutti produzida pela própria
companhia, chamada Tubaína.
No mesmo ano, a empresa agregou um
novo sócio, Armando Gáspari, passou a se
chamar Ferrazzo & Cia. e iniciou a produção
NOVEMBRO DE 2011 | BEBIDAS E AFINS | 15

do refrigerante de guaraná Tubaína, com
aroma de tutti-frutti e cor de caramelo. A
empresa também garantiu, em 1934, os
seus direitos sobre o nome “Turbaína”, o
qual passou a utilizar para comercializar
seus refrigerantes. Não demorou muito e o
novo refresco caiu no gosto da população
de Jundiaí e região, tornando-se uma
tradição nos almoços de domingo.
A produção inicial de 50 dúzias diárias
em garrafas de 300 ml e 600 ml, distribuída
em caixas de madeira transportadas por
carroças, cresceu rapidamente. A partir
de 1946, a fabricante passou a se chamar
Indústria de Bebidas Ferráspari Ltda.,
uma fusão dos sobrenomes dos sócios. A
denominação atual, Ferráspari S/A Indústria
e Comércio de Bebidas, foi oficializada em
1957.
O diretor de produção da Ferráspari,
Luiz Gáspari, destaca que a fábrica sempre
se notabilizou pela preocupação com
a qualidade de seus produtos, desde a
escolha dos ingredientes até o treinamento
de funcionários. “Não se mantém um
produto no mercado por tantos anos sem
um controle rigoroso de qualidade. A

escolha dos fornecedores dos ingredientes
é fundamental”, explica.
Com um amplo e moderno parque
industrial, a Ferráspari produz atualmente
refrigerantes de oito diferentes sabores
(turbaína, turbaína zero, laranja, limão,
uva, guaraná com pêssego, guaraná light
e abacaxi) em várias embalagens, como
as garrafas PET de 2 litros. Além disso,
fabrica quatro sabores de xarope da marca
Tropical: groselha, morango, uva e guaraná.
Produz ainda xaropes para as marcas
Carrefour, Cereser e Aro (Makro Atacadista).
Para o presidente da Ferráspari, José
Gáspari, o futuro da fábrica pode ser
garantido pela força de sua trajetória.
“A Ferráspari tem o aval de sua história,
conquistou créditos para construir o próprio
futuro”, diz.
A capacidade da companhia de se
adaptar aos novos tempos é considerada
fundamental por Gáspari a fim de que a
marca e o sabor da Tubaína cresçam e se
perpetuem. “A empresa quer tornar o seu
produto nacional. Para isso, tem planos
muito bem estruturados e que estão
avançando”, conclui.

Eventos
MATÉRIA DE CAPA
..........................................................................

Perfil dos expositores
CONFIRA QUAIS SERÃO AS PRINCIPIPAIS NOVIDADES QUE OS PARTICIPANTES DO
CONFREBRAS 2011 APRESENTARÃO AOS VISITANTES
EDIÇÃO DE JONAS GONÇALVES
A segunda edição do Congresso
Brasileiro de Bebidas (Confrebras),
promovido pela Associação de Fabricantes
de Refrigerantes do Brasil (Afrebras),
acontece de 8 a 10 de novembro, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, em
Brasília (DF). Além da visitação à Feira dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas,
que reúne inovação e tecnologia em
insumos, aromas, máquinas e serviços
para o fabricante de bebidas, o evento
também terá espaço para discussões
setoriais e votação dos participantes com
relação a assuntos de importância para o
desenvolvimento do setor.
Conheça o perfil de algumas das
empresas participantes do Confrebras 2011,
listadas em ordem alfabética:
AMACON/VITAFOODS
Fundada em março de 2004, a Amacon
Amazonas Bebidas e Concentrados Ltda.
(www.amacon.ind.br) possui uma visão
empreendedora. Localizada no centro
do Polo Industrial de Manaus, no seio da
Amazônia brasileira, a empresa dispõe
de uma linha de Concentrados Líquidos e
Extratos Naturais de altíssima qualidade,
obtidos a partir de matérias-primas
regionais, especialmente desenvolvidos
para a indústria de bebidas.
“Nossa matéria-prima é obtida de
forma natural na região
e, por isso, é mais
saudável. Desenvolvemos
concentrados e extratos
para refrigerantes,
energéticos, bebidas
mistas, alimentos
funcionais, bebidas
quentes, composição de
aromas, chás, refrescos
de frutas e muitos outros”,
conta o diretor da empresa,
Marcos Graton Ferrari.

Com enfoque nos fabricantes de
bebidas, a Amacon vai apresentar aos
participantes e visitantes do Congresso
Brasileiro de Bebidas o amplo portfólio
de produtos, além das novidades na linha
de bebidas mistas e extratos naturais. “O
visitante também conhecerá nosso material
promocional, amostras dos concentrados
e extratos e aplicações para degustação”,
antecipa Ferrari.
A Amacon estará no Confrebras com
sua parceira e representante comercial,
a Vitafoods (www.vitafoods.com.br). A
empresa possui toda a estrutura técnica
para dar suporte aos clientes, equipe
especializada e laboratórios de aplicações,
promovendo um relacionamento forte e
duradouro e gerando grandes benefícios a
todos os clientes.
A participação da Amacon no Confrebras
2011 dá ainda mais garantia do sucesso do
evento para os fabricantes de bebidas e
visitantes. “O Confebras é uma referência
nacional como Feira dos Fornecedores
da Indústria de Bebidas, o que permite
ao setor acompanhar as necessidades
e tendências do mercado, bem como
divulgarmos nossa marca e produtos”,
analisa Ferrari. “O evento ainda dará
visibilidade à empresa e à parceria montada
para todo o mercado nacional de bebidas”.
AMAZON FLAVORS/ICE COLA
A Amazon Flavors se destaca no cenário
nacional pelo fornecimento de produtos
e serviços de alta qualidade. O sistema
de franquia de marcas também é um
diferencial da companhia, que já realiza
negócios no exterior. “É essencial que uma
grande empresa em ritmo de crescimento
acelerado participe da maior feira do setor.
O Confrebras sempre traz as novidades
do mundo das bebidas e também é uma
excelente oportunidade para rever os
amigos e compartilhar as experiências
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deste setor, que é extremamente
competitivo”, diz Claudio Bruehmueller,
presidente da Amazon Flavors.
Além da produção e comercialização
de concentrados e corantes a partir de
matérias-primas naturais e saudáveis, a
Amazon Flavors produz também bases
para outros sabores, além de formular
produtos diet e light. Os produtos são
desenvolvidos a partir de extratos e aromas
naturais de frutas e seguem parâmetros
rigorosos de procedimentos, o que garante
qualidade na produção de refrigerantes,
produtos farmacêuticos e cosméticos,
e também servem como base para os
próprios refrigerantes, refrescos, bebidas
energéticas, bebidas lácteas, entre outros.
A estrutura de atendimento da
companhia se divide entre Brasil e Estados
Unidos. No Brasil, a indústria se localiza em
Manaus (AM), com escritórios em São Paulo
(SP) e Campo Grande (MS). Nos Estados
Unidos, a empresa se estrutura em Riviera
Beach, na Flórida.
A Amazon Flavors detém o controle de
marcas em grande expansão no mercado
nacional e internacional, em especial a
Ice Cola, principal produto do portfólio. O
refrigerante sabor cola está conquistando o
Brasil através de estratégia de lançamento
ousada e competitiva, atuando com
política de preço que agrega maior
valor ao produto e à marca, além do alto

investimento em marketing.
O produto já está presente nos estados
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rondônia, Acre, Paraíba, São Paulo, Rio
Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná,
Pará, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Ceará,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas,
Roraima. Para 2011, a meta é lançar a Ice
Cola em todo o território nacional e em
alguns países da América Latina, além de
EUA e Emirados Árabes Unidos.
Seguindo o sucesso da marca Ice
Cola, a Amazon agora aposta na linha de
energéticos, lançando as marcas Infinity e
Magik Energy Drink.
ARO
Fundada em 1943, a Aro (www.aro.com.
br) consolidou sua posição com evidência
nos mercados nacional e internacional,
sendo um dos maiores fabricantes de
embalagens metálicas do Brasil, com
clientes expressivos globais, para cada
uma de suas linhas de produtos. São
clientes com marcas consagradas e que
transformaram a carteira comercial da
empresa em um valioso patrimônio.
Dentro do setor de bebidas, a Aro
possui linha de fabricação de embalagens
metálicas, rolhas metálicas para a indústria
de cervejas, refrigerantes, águas minerais,
isotônicos, bebidas ice, sucos naturais etc.
Atendendo aos fabricantes regionais
de bebidas, a Aro acompanha de perto a
trajetória de seus clientes. De acordo com
o diretor comercial da empresa, Luiz Carlos
Covelo, são décadas de um relacionamento
entre a empresa e os fabricantes regionais.
“A necessidade de sempre atender aos
nossos clientes é o que nos move. Agora,
além das Rolhas Metálicas para garrafas de
vidro, temos a oferecer também as Tampas
Plásticas para garrafas PET”, comenta.
Presença garantida no Confrebras 2011,
Luiz Carlos comenta sobre a importância
do evento para a empresa e para todo
o segmento de fabricantes de bebidas
frias. “Esta é nossa primeira participação
no Confrebras e temos certeza de que é
um ótimo momento para conseguirmos
uma aproximação ainda maior com os
fabricantes, além de apoiá-los enquanto
entidade de classe”.

Com grande expectativa para o evento,
a Aro já antecipa as novidades que irá
apresentar na Feira dos Fornecedores
da Indústria de Bebidas. “Levaremos em
especial nossas Tampas Plásticas, que é
um produto novo em nosso portfólio”, conta
Ivete Furtado, especialista em Embalagens
da Aro. “Também mostraremos algumas
latas promocionais e as Rolhas Metálicas,
conhecidas e apreciadas pelo mercado
desde nossa fundação, em 1943”.
De acordo com Ivete, os recentes
investimentos da empresa em produção
e tecnologia também serão expostos
aos participantes do Confrebras 2011.
“Demonstraremos alguns de nossos
investimentos, como a Linha de Produção
de Rolhas 300 Sacmi italianas, Linha de
Produção de Tampas Plásticas da Sacmi e
a Linha de Litografia Quadricolor importada
da Inglaterra, que é a mais nova e moderna
disponível em toda a América do Sul, com
a maior capacidade de produção e com
velocidade até seis vezes superior às linhas
convencionais”.
A Aro está localizada em Guarulhos
(SP) e em Assunção, no Paraguai, com
capacidade para atender a todos os países
que compõem o Mercosul. A qualidade e
a satisfação dos clientes são as diretrizes
principais da empresa, que desenvolve
produtos e equipamentos com a mais alta
tecnologia incorporada.
CONTROL INFORMÁTICA
Fundada em 1991, a Control Informática
(www.controlinformatica.com.br) é uma
empresa focada no desenvolvimento de
soluções para gestão de empresas de
bebidas e alimentos. Visando atender às
empresas do setor de bebidas, a Control
fará parte da Feira dos Fornecedores da
Indústria de Bebidas no Confrebras 2011.
A parceria da Control com a Afrebras
começou no final de 2010 e, segundo
Douglas Bermeijo, diretor de Tecnologia
e Produtos da empresa, já está trazendo
bons resultados. “Nossa participação no
evento tem como objetivo aumentar nosso
relacionamento com os fabricantes de
bebidas e conexos. Nossa expectativa é
que os empresários venham até nosso
estande para conhecer nossos produtos
que, com certeza, trarão vantagens
competitivas aos seus negócios”, comenta.
A abrangência da empresa garante
a facilidade na prestação de serviços
aos fabricantes de todas as regiões do
país. Com sede em São Paulo, a Control
Informática possui filiais em Porto Alegre
(RS), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA),
além de suportes regionais em diversos
estados e municípios. A empresa também
atua em países da América Latina, nos
Estados Unidos e no Canadá, tendo
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clientes globais como Coca-Cola e Red
Bull. Com o projeto de internacionalização,
a partir do início do segundo semestre de
2011, a empresa estará operando em São
Francisco (Califórnia-EUA).
DÖHLER
Um dos líderes mundiais na produção
de ingredientes naturais, o Grupo Döhler
(http://br.doehler.com) cria soluções
integradas para bebidas, lácteos e
alimentos com amplo know-how e
tecnologia de última geração.
“Somos uma empresa parceira,
disponível para atender nossos clientes
com projetos bem personalizados que
possam garantir a
satisfação de suas
necessidades e também
dos consumidores
finais”, observa o diretor
Martin Tolksdorf.
Ocupando posição
de liderança, a empresa oferece ainda
tecnologia de matéria-prima, formulação,
processo e de mistura, envase e
embalagem. Além disso, possui serviços
desde a microbiologia, legislação, ciência
sensorial, suporte técnico global e
planejamento e construção de plantas de
mistura e preparação de xarope.
Pela quarta vez como expositora do
Confrebras, a Döhler tem como objetivo
deste ano manter um canal aberto com
os clientes e empresas do setor, além de
aproveitar uma nova oportunidade de
apresentar ao mercado novidades em
produtos. Sobre as participações anteriores,
o diretor lembra terem sido sempre muito
positivas. “A troca de experiência com
nossos clientes e parceiros, e a discussão
de novos projetos com o mercado sempre
foram tópicos marcantes em nossa
participação”.
A Döhler levará para o Confrebras deste
ano um amplo portfolio de bebidas dentro
das últimas tendências mundiais, com
ingredientes naturais e valor agregado. O
estande da Döhler é parada obrigatória
para os empresários da indústria de
bebidas que buscam soluções tanto
para linhas tradicionais como para novos
produtos, visando sempre inovação e
qualidade.
DÓNI-TEC
Participante pela primeira vez do
Confrebras, a Dóni-Tec (www.bocais.com.br)
foi fundada em 2001 e já está consolidada
no mercado, atuando com foco na parceria
com os clientes. Fabricante de peças de
reposição para máquinas recravadoras e
envasadoras utilizadas nas indústrias de
refrigerantes, água mineral, cervejarias,
sucos, vinícolas, destilarias, agroquímicas,

entre outras, os produtos são produzidos
em aço inox, ou seja, totalmente isentos de
ferrugem e da ação do tempo.
De acordo com o diretor da empresa,
Daniel Peres Filho, o relacionamento entre
a Dóni-Tec e os fabricantes regionais de
bebidas é sempre muito fácil. “Fornecemos
peças de reposição para os maquinários
de envase, portanto, acabamos atendendo
bastante os fabricantes regionais, tenham
eles grande ou pequeno volume de
produção. Na maioria das vezes, estas
empresas são menos burocráticas, o que
facilita todo o processo de compras”.
Motivada pela possibilidade de
estabelecer novos contatos com clientes
de diferentes partes do Brasil, a equipe da
Dóni-Tec possui grandes expectativas de,
ao longo do ano posterior ao Congresso,
ter firmado parceria com novos clientes e
realizado vendas para eles.
Para o Confrebras 2011, Daniel conta que
os produtos do estande estarão voltados
para as novas tendências de mercado,
como as tampas baixas 1881. “Estaremos
com um mostruário de bocais arrolhados
e insertos antiderrapantes, além das
demais peças para a linha de envase, como
roletes recravadores para latas e bocais
recravadores para garrafas de vidro, que
seguem as tendências das tampas baixas
1881”, afirma.
DTP SOLUÇÕES GRÁFICAS VISUAIS
Pela primeira vez no Confrebras, a DTP
Soluções Gráficas Visuais (www.dtponline.
com.br) estará presente apresentando o
que há de melhor em desenvolvimento
de displays, expositores, ambientação de
lojas e projetos especiais. Com 20 anos
de mercado, a DTP, que hoje conta com
um parque digital que atende em um
único turno mais de 2.000 m²/dia de mídia
impressa, é fruto de parcerias que deram

certo.
Nascida em 1991, a DTP tornouse referência em produção gráfica e
editoração eletrônica na região de Ribeirão
Preto e, com isso, despertou o interesse
de empresários do ramo de comunicação
visual. A empresa adquiriu melhorias
e avanços em tecnologia, ampliou sua
infraestrutura e, em 2005, a Stylus Sign
foi incorporada à DTP. Desde então, vem
fortalecendo ainda mais o portfólio de
comunicação visual com o apoio dos
serviços de serralheria, recorte eletrônico e
pintura.
A DTP já conquistou significativo espaço
no cenário nacional. Aos fabricantes de
bebidas a DTP oferece soluções completas
em Trade Marketing e Merchandising no
ponto de venda, como wobbler, stopper,
faixas de gôndolas, móbiles, displays,
expositores, adesivos de balcão, parede
e piso, luminosos em plástico moldado,
banners, faixas entre outros.
Para o Confrebras 2011, a DTP
apresentará produtos em plástico moldado
e materiais para PDV personalizados, com
impressão digital e serigráfica. O diretor da
empresa, Luiz Cláudio Rondinone, destaca
o que motivou a decisão de participar do
evento. “O interesse por este ascendente
mercado, com grande potencial de
consumo em materiais promocionais
e de merchandising. A DTP tem como
expectativa estabelecer novas parcerias
neste segmento de mercado, e consolidar
contatos oferecendo soluções completas
em comunicação visual”, explica.

abrem novas oportunidades no mercado,
a empresa possui um relacionamento
próximo com os mais diferentes fabricantes,
tendo mais de 10 mil clientes em 26 países.
“Encontrar uma solução ideal para cada
tipo de cliente é o que fez a empresa
chegar aos 85 anos conectada com o
mercado atual e futuro, com um perfil
moderno, jovem e dinâmico. Nosso desafio
é ajudar nossos clientes, fabricantes
de bebidas, a enfrentar os desafios e
oscilações de mercado, encontrando
soluções competitivas no curto prazo”,
explica o analista de produtos da Duas
Rodas Industrial, Fernando de Jesus.
Participante de todas as edições do
Confrebras, a empresa tem grande
preocupação em acompanhar as mudanças
no comportamento dos consumidores
para melhor atender seus clientes.
“Sabemos que algumas mudanças estão
sendo impulsionadas pela afluência das
classes, pela mudança do perfil sensorial
destes consumidores e uma crescente
preocupação com saúde e bem-estar”,
avalia Fernando.
A Duas Rodas possui aromas que dão
identidade e padrão de sabor para xaropes,
isotônicos, chás, sucos, refrescos em pó,
bebidas alcoólicas, águas saborizadas,
refrigerantes e energéticos.
FRACCAROLI

DUAS RODAS

Com mais de 85 anos de história, a
Duas Rodas Industrial (www.duasrodas.
com.br) é uma empresa que tem como
prioridade o sabor. Aliando a autenticidade
à qualidade dos produtos e à possibilidade
de adaptá-los aos desejos e necessidades
dos consumidores, a empresa possui
uma equipe altamente qualificada e
os equipamentos mais avançados do
segmento para atender aos clientes e
consumidores mais variados.
Referência internacional na arte de
fazer aromas para alimentos e bebidas,
utilizando técnica e sensibilidade para
criar ingredientes únicos e exclusivos que

Empresa centenária, a Irmãos Fraccaroli
e Cia. Ltda. (www.fraccaroli.com.br) possui
raízes de família italiana, tendo sido fundada
pelo imigrante Guido Fraccaroli, que veio
ao Brasil para abrir uma empresa pioneira
na produção de aromas e extratos naturais
para o setor alimentício.
Localizada em São Paulo, a empresa
atende todo o território nacional e
fornece diversos produtos para o setor
de bebidas, entre eles: aromas naturais,
extratos naturais, preparados líquidos para
refrescos e bebidas mistas, preparados à
base de soja, emulsões, entre outros itens
fabricados dentro das boas práticas de
produção. Além dos produtos, a Irmãos
Fraccaroli também oferece soluções e
desenvolvimento de novas tendências de
mercado para os clientes.
De acordo com a gerente administrativa
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Colette Kfouri Abud, para atender o
mercado alimentício e satisfazer totalmente
seus clientes, a empresa está sempre
investindo, reforçando sua estrutura de
distribuição, os laboratórios e, também, a
equipe técnica. “Nossa filosofia é atender
nossos parceiros comerciais cada vez
melhor, e de maneira personalizada, no que
se refere a vendas, estoque, distribuição e
assistência técnica”.
Presente no Confrebras desde a primeira
edição, a Fraccaroli sempre participou
de forma ativa, incentivando a Afrebras e
procurando sempre investir em apresentar
aos clientes e concorrentes novas soluções
de mercado. “Como empresa centenária
que somos, temos o objetivo de, através
deste Congresso, reforçar nossa presença
no setor e apresentar soluções inovadoras
aos nossos parceiros, além de atingir novos
fabricantes. Nosso intuito é, ainda, reforçar
a união dos fabricantes e de sua entidade”,
afirma a gerente administrativa.
Neste ano, os visitantes do estande da
Fraccaroli encontrarão lançamentos em
aromas e extratos, além de conhecer as
novas tendências do mercado e os novos
rumos do setor alimentício.
FREEARTSERAL
A FreeartSeral (www.
freeartseral.com.br) surgiu em
2009, da união da Metalúrgica
Freeart Aramados, que na
época era líder nacional
em vendas de carrinhos
de supermercados, com a
Seral do Brasil, que já atuava
como pioneira na fabricação
de gôndolas metálicas para
supermercados desde 1975.
A partir daí, a FreeartSeral
ampliou sua estrutura, hoje
composta por duas unidades, uma em
Santo Antônio de Posse (SP) e outra em
Jaguariúna (SP). Com o crescimento,
o grupo também aumentou a linha de
produtos, fornecendo gôndolas, gabinetes,
check-outs, expositores plugados,
sistema de refrigeração, carrinhos de
supermercado, racks, containers, aramados
em geral, entre outros.
Em 2011, a FreeartSeral fará a primeira
participação no Confrebras. Sobre o
evento, o gerente de marketing da
empresa, Emerson Valentim Vilaça, afirma
que o principal objetivo é aprofundar o
conhecimento sobre o setor. “Queremos
compreender as dificuldades e nos adequar
às necessidades em produtos e serviços
para o mercado de refrigerantes”, diz.
De acordo com Vilaça, o Confrebras será
uma ótima oportunidade para a empresa
estreitar ainda mais o relacionamento com
os fabricantes de bebidas. “A FreeartSeral

já é fornecedora de alguns fabricantes de
refrigerantes no Brasil. Queremos estreitar
nosso relacionamento com todos, dando a
eles produtos de alta qualidade, assistência
técnica, excelência no atendimento e
agilidade na entrega”.
A Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil (Afrebras),
organizadora do Confrebras, investiu em
uma grande quantidade de visa coolers da
FreeartSeral para compor o Bar Sabores
do Brasil, que ficará aberto durante todo o
Congresso para degustação das bebidas
tipicamente brasileiras: refrigerantes de
variados sabores, cervejas, energéticos,
entre outras.
Na Feira dos Fornecedores da Indústria
de Bebidas, a FreeartSeral terá alguns de
seus principais produtos expostos em seu
estande. “Estamos levando equipamentos
das três divisões de nossa empresa:
expositores verticais, gabinetes plugados
e carrinhos de logísticas e containers de
movimentação”, adianta o gerente de
marketing.
HEXAKRON
O Confrebras 2011 terá novamente entre
os seus expositores a Hexakron (www.
hexakron.com.br). Há 14 anos auxiliando o
fabricante de bebidas, a empresa é pioneira
na produção de máquinas e equipamentos
para linhas de engarrafamento.
Atuando nas indústrias alimentícia,
farmacêutica e química, ela também se
destaca no setor de bebidas, fornecendo
aos fabricantes serviços de fabricação de
peças de reposição, kits para rotuladoras/
enchedoras, transportadoras e máquinas
rotuladoras e a manutenção e montagem
de máquinas e linhas completas.
A Hexakron avalia positivamente a
participação no evento. “Nossa participação
sempre foi muito boa, pois fizemos
muitos contatos que geraram negócios”,
lembra o diretor da empresa, Marcos H.
Irokawa. Além da Feira dos Fornecedores
da Indústria de Bebidas, o Confrebras
possibilita a participação em palestras,
fóruns e debates. Para os fabricantes de
bebidas, é uma ótima oportunidade de
aumentar seu entendimento, melhorar seus
negócios e conhecer seus fornecedores.
A Hexakron sabe do retorno positivo das
atividades realizadas durante os três dias
do congresso e, por isso, suas expectativas
para esse ano são as melhores: “A nossa
expectativa é de consolidarmos cada vez
mais a Hexakron dentro deste mercado
e de encontrar todos os nossos amigos
e clientes. Além disso, esperamos que
a Confrebras gere muitos negócios”.
O visitante conhecerá rotuladoras da
Hexakron, além de peças de reposição e
kits de rotulagens.
NOVEMBRO DE 2011 | BEBIDAS E AFINS | 20

KALENA

Em seu estande no 2º Congresso
Brasileiro de Bebidas, o Grupo Kalena
(www.choppkalena.com.br) irá levar o mais
novo refrigerante de cola do mercado, o
Black Cola. Durante a feira, os visitantes
poderão experimentar e comprovar o sabor
dessa novidade. A marca foi cedida pela
empresa Refrigerantes Devito.
A responsável pelas criações de
produtos e campanhas do Grupo Kalena,
a agência de marketing BZ, foi quem
desenvolveu a embalagem do Black Cola.
“O produto possui um layout moderno,
inovador e extremamente surpreendente. A
lata é a primeira completamente bicolor do
mercado de refrigerantes: metade vermelha
e metade preta”, antecipa um dos sócios do
Grupo, Antônio Carlos Franchini Filho, mais
conhecido como Kakalo.
Vale a pena conferir esta e outras
novidades deste ano no Confrebras
2011. O estande Kalena terá lançamentos
e degustação de produtos do Grupo.
“Temos certeza que de o Black Cola irá
surpreender os consumidores”, afirma
Kakalo, recomendando a visita ao estande.
“Convido, em nome de todos os sócios
Kalena, todos os associados Afrebras e
demais visitantes do Confrebras 2011, a
visitar nosso estande e conhecer nossa
deliciosa linha de produtos”.
KERRY INGREDIENTES & AROMAS
Com 12 anos de forte atuação no
mercado de bebidas global, somada à
aquisição de uma empresa de aromas
bastante conceituada no Brasil, a Kerry
Ingredientes & Aromas (www.kerrygroup.
com) é mais uma presença de peso do
Confrebras 2011. A empresa possui um
portfólio completo de tecnologias para
o segmento de bebidas, utilizando seu
conhecimento e expertise globais, porém
com aplicação regional ou local.
De acordo com o Gerente de Marketing
sênior, Jorge T. Fernando, a Kerry atende
hoje várias empresas do setor e tem
como objetivo estar sempre presente
nas principais indústrias de bebidas
carbonatadas. “A Kerry trabalha junto
aos clientes para oferecer soluções

aos desafios e às necessidades
específicas deste mercado. Mais que
um relacionamento fornecedor-cliente,
buscamos sempre uma parceria de
longo prazo, baseada na confiança,
respeito e apoio aos projetos, que se
traduz em benefícios mútuos, já que
dessa forma é possível acelerar o ciclo de
desenvolvimento de produto ao cliente”.
Entre os serviços da Kerry para os
fabricantes de bebidas, estão: pesquisas
para definição do perfil de sabor,
segmentação de mercado e tendências de
consumo, inovação e desenvolvimento de
novos conceitos em bebidas, e soluções
para gerar eficiência na produção.
Pela primeira vez no Confrebras, a
empresa acredita que o evento é uma
excelente plataforma para apresentação de
sua estrutura à disposição do mercado de
carbonatadas. De acordo com Fernando,
durante o evento a empresa terá a
oportunidade de conhecer mais de perto
alguns clientes potenciais e compartilhar
com as indústrias um conjunto único de
soluções, tecnologias e ferramentas para o
desenvolvimento de bebidas.
“Com a participação na Feira, a Kerry
espera desenvolver novas parcerias que
serão importantes para a atuação em todas
as regiões do país. Além disso, é uma
ótima oportunidade para reforçar alianças
existentes”, avalia o gerente de marketing
da empresa.
Para o estande, a Kerry está preparando
uma proposta que engloba a apresentação
de diversas soluções, tais como: conceitos
de carbonatados, sucos/néctares, conceitos
de refrescos em pó, fmt™ - redução parcial
de açúcar com moduladores naturais de
sabor, conceitos de bebidas com aromas
naturais e o All in One – Concentrado
65ºBrix shelf stable.
LOOP
A Loop Aromas e Sucos Naturais (www.
sucosconcentrados.com.br) é uma empresa
nacional, fundada no início de 2003 em
resposta à necessidade das indústrias de
bebidas de terem um parceiro com alta
capacidade técnica.
Segundo o engenheiro químico e diretor
da empresa, Oscar Piacentini Junior, a Loop
é ágil, criativa e proativa nas sugestões aos
seus parceiros, buscando excelência em

acertar o perfil aromático dos produtos às
necessidades de seus clientes.
Os principais produtos oferecidos
aos fabricantes de bebidas são: sucos
concentrados, aromas, concentrados
de frutas, extratos naturais, adoçante
hipocalórico, emulsões e bases para a
indústria de bebidas.
Quanto às expectativas para o
Confrebras 2011, Oscar reitera o desejo de
surpreender. “Em Brasília continuaremos
apresentando inovações e alternativas para
os fabricantes de bebidas mas, ao invés
de anunciar nossa estratégia, queremos
surpreender nossos clientes e todos os
congressistas”.
MESAL
Localizada em Bento Gonçalves (RS), a
Mesal (www.mesal.com.br) atua desde 1980
no mercado brasileiro e internacional, com
a fabricação de máquinas e equipamentos
para linhas de envase de bebidas
carbonatadas e não carbonatadas.

Além de oferecer toda a linha de
envase para bebidas (posicionadores
de frasco, enchedoras, enxaguador e
tampador, Tribloc, empacotadora e linha de
transportadores, pré-mix), a Mesal também
faz o assessoramento ao fabricante para a
fabricação de novos produtos, baseados
nas informações e estudos da própria
empresa sobre as novas tendências do
mercado.
Segundo o diretor comercial Adair
Cechin, a preocupação com a satisfação do
cliente sempre moveu a empresa. “Nossos
serviços acompanham passo a passo as
tecnologias. Além disso, a Mesal sempre
esteve preocupada com a satisfação do
cliente, respondendo a todos com total
presteza, atendendo nos mínimos detalhes
ao pedido de cada cliente”.
No Confrebras, a Mesal sempre
apresentou aos visitantes e clientes
fabricantes de bebidas os lançamentos
e as novas tecnologias aplicadas aos
equipamentos. “Resultado do constante
aperfeiçoamento da empresa, a Feira dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas é
o local ideal para mostrar as tendências e
inovações dos equipamentos, além de toda
a linha de produtos e serviços da empresa”,
afirma Kellen Fabbis, do Departamento
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Comercial da Mesal.
Neste ano, além de apresentar produtos,
serviços e tecnologias, o objetivo da Mesal
é ampliar a rede de relacionamentos
e contatos. “Apresentaremos um novo
conceito em linhas de envase e também
a ampliação de nosso mix de produtos
e serviços, além de aproveitarmos
a oportunidade de estreitar nosso
relacionamento com os clientes e
colaboradores”, finaliza Adair Cechin.
MOLTEC
A Moltec (www.moltec.com.br), uma
das maiores empresas especializadas na
fabricação de moldes de sopro e injeção
de plásticos, estará presente em mais um
Confrebras. A empresa, fundada em 1971
com a determinação de fabricar produtos
de alta qualidade, rapidamente tornou-se
líder do mercado brasileiro e hoje atua
com destaque no mercado de “Excellence
Quality and High Technology”.
Com 40 anos de excelência em
produção, a Moltec tem hoje um novo
parque industrial de 9.000 m², dispondo
de tecnologia de ponta, engenharia dos
projetos, prototipagem rápida, CNC,
high-speed de cinco eixos, softwares 3D
integrados, entre outros.
De acordo com o diretor de marketing
da empresa, Ronaldo Cozin, a participação
da Moltec no Confrebras 2011 é motivada,
em grande parte, por esse relacionamento
com os clientes. “Devido ao nosso
estreito relacionamento com o segmento,
participamos desde a primeira edição.
Somos motivados constantemente a
consolidar nossa participação junto aos
fabricantes de refrigerantes”, diz.

Cozim adianta ainda o que será levado
para o visitante no estande da Moltec na
Feira dos Fornecedores da Indústria de
Bebidas. “Apresentaremos soluções em
moldes de sopro convencional, injeção,
pet (um e dois estágios), moldes quickchange, componentes e iniciativas como
o novo conceito de atendimento ao
cliente (solução integrada), a quebra de
paradigmas na construção de moldes de
injeção, o pioneirismo na aquisição de
equipamentos e softwares “high tech” e
cases de sucesso do último ano”, ressalta.

MULTIPET
Os visitantes do 2° Congresso
Brasileiro de Bebidas irão encontrar os
maiores fornecedores da indústria de
bebidas e, entre elas, a Multipet (www.
multipetsopradoras.com.br), fabricante
de sopradoras de garrafas PET, que está
no mercado há 14 anos com uma sólida
relação com os fabricantes de bebidas no
Brasil.
Fundada em janeiro de 1997, a Multipet
Indústria e Comércio de Equipamentos
Ltda. desenvolveu-se ao longo dos anos de
forma constante e concisa, de forma a deter
atualmente a mais avançada tecnologia
nacional de soluções de sopro para
embalagens PET no mercado. A empresa
de Toledo (PR) surgiu como uma alternativa
nacional às sopradoras de garrafas PET
que, na época, eram todas importadas.
A Multipet iniciou com a fabricação da
Máquina Semiautomática MP-2000, com
rendimento de até 1000 garrafas/hora.
Hoje, utilizando tecnologia de ponta, fabrica
o modelo elétrico automático ESA-7000,
com projeto em andamento para atingir o
modelo 10.000 garrafas/hora. A empresa
fabrica também os moldes de sopro, além
do booster compressor de alta pressão, e
seu vaso reservatório de alta pressão. As
três unidades fabris da Multipet produzem
os equipamentos presentes hoje em todos
os estados do Brasil, além de América do
Sul, América do Norte, Europa e África.
De acordo com Guilherme Hofstaetter,
diretor da Multipet, os resultados sempre
foram muito satisfatórios no Confrebras.
“Tanto em relação aos contatos antigos e
fiéis clientes, quanto na busca por novos
clientes, o Congresso sempre trouxe
muito retorno. Os bons resultados dos
congressos anteriores, que geraram a
oportunidade de, em um mesmo local e
momento, mostrarmos a uma expressiva
parcela do segmento nossas novidades
e conversarmos sobre as tendências e
dificuldades do mercado, é o que nos
motiva a participar novamente na edição de
2011”.
Para este ano, a Multipet levará ao
Confrebras todo o material referente
ao lançamento da Sopradora modelo
ESA-7000, com capacidade de até 7 mil
garrafas/hora, e a preocupação em tentar
diagnosticar e entender as necessidades

do segmento econômico para buscar o
desenvolvimento de produtos específicos
e necessários à manutenção e melhoria do
setor. “Fato relevante é a constante busca
de nossos clientes por maior integração de
equipamentos com o intuito de redução de
custos e melhoria de produção, levando
ao desenvolvimento do chamado ‘sopro
em linha’, em que nós, fabricantes de
equipamentos, temos que unir forças para
atendermos junto aos engarrafadores”,
explica Guilherme.
NARDI AROMAS E EXTRATOS
A história da Nardi Aromas (www.
nardiaromas.com.br) se confunde com
a evolução na fabricação de bebidas
brasileiras. Pioneira no segmento de
aromas no Brasil, a Nardi tem tradição
desde o início do século XX, quando
um químico de origem italiana montou a
primeira fábrica de “essências” no país.

De fabricação artesanal, o refrigerante
fabricado no Brasil começou a despontar
e agradar, até alcançar lugar importante
dentro dos melhores do mundo. Essa
evolução foi acompanhada pela Nardi
Aromas que, em 1971, iniciou um novo
período, com novos sócios e investimentos
expressivos para a modernização de
equipamentos e processos, além de
treinamento de pessoal.
Segundo o gerente comercial Eugenio
Marcondes Ferraz, o diferencial da
Nardi é servir o fabricante de bebidas,
preocupada com a sustentabilidade e o
meio ambiente e também com assessoria
para aplicação dos produtos que fornece
quando solicitada. Pela segunda vez no
Confrebras, a motivação da Empresa
está na possibilidade de ter um contato
pessoal com quase todos os clientes, o
que ocasiona o fortalecimento de suas
parcerias. “Nossa expectativa é estreitar
cada vez mais nossas parcerias com
os fabricantes de bebidas e utilizar as
informações obtidas durante o Congresso
– principalmente em relação às tendências
do mercado e potencial de crescimento do
setor – para nos prepararmos para superar
novos desafios”, afirma Eugênio.
O visitante da Feira dos Fornecedores
da Indústria de Bebidas vai encontrar no
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estande da Nardi Aromas, além dos aromas
tradicionais, extratos de chá verde, chá
branco, açaí e algumas misturas inovadoras
dos extratos. De acordo com a empresa, o
extrato mais solicitado pelas indústrias de
refrigerantes é o de guaraná, registrado
pela primeira vez em 1948.
PLANALTO INFORMÁTICA/SAIB
Há 22 anos no mercado, a Planalto
Informática (www.saib.com.br) é mais
uma empresa que apresenta novidade e
inovação para os fabricantes de bebidas
que visitarem o Confrebras. Especializada
em soluções em tecnologia e consultoria
em gestão empresarial, a Planalto é a
criadora do ERP SAIB (System Automation,
Information and Business), software
integrado que atende a vários clientes do
setor de bebidas, contando hoje com cerca
de 500 CGCs na sua base de clientes.
O ERP SAIB tem como princípio
transformar informações em tecnologia
para dar soluções diretas em tempo real a
todo o processo administrativo, comercial,
PPCP, financeiro, supply chain, fabril etc.
Auxiliando nos processos comerciais,
produtivos e administrativos com a máxima
velocidade, o ERP SAIB faz com que a
empresa torne-se mais ágil e competitiva
no mercado.
De acordo com o diretor comercial da
SAIB Consulting, Mário Luiz Machado
Pinto, “para este evento, preparamos o
lançamento do SAIBGEO, inovador sistema
de georreferenciamento de vendedores,
entregadores e repositores de autosserviço.
Buscamos com esta nova ferramenta
de gestão garantir Visita Presencial e
Sequencial com limites na Cerca Eletrônica
(Eletronic Square)”, informa.
Novamente no Confrebras, a empresa
entende que seus clientes têm interesses
comuns e, por isso, é essencial encontrar
todos em um mesmo momento. “Além
disso, a visibilidade do Confrebras é
importante para qualquer empresa focada
na indústria de alimentos e bebidas.
Esperamos realizar muitos negócios e
parcerias, ganhar visibilidade e obter
novas visões do mercado a partir das
palestras que, tradicionalmente, são muito
qualificadas”, afirma o diretor comercial da
SAIB Consulting.
PLASTAMP
Atuando há 25 anos no mercado de
embalagens, a Plastamp (www.plastamp.
com.br) é referência nos segmentos de
peças injetadas devido ao empenho técnico
e ao compromisso em acompanhar de
forma proativa as evoluções tecnológicas
do mercado, visando à satisfação de seus
clientes. Na busca contínua pela qualidade,
Plastamp possui o certificado ISO 9001.

Localizada em Jundiaí (SP), a Plastamp
possui uma filial em Recife (PE) e tem por
objetivo dispor no mercado de produtos
termoplásticos e seus derivados com
qualidade que atenda plenamente às
necessidades e expectativas dos clientes.
Líder no segmento de bebidas destiladas,
a empresa vem ampliando sua atuação,
atendendo também fabricantes de
refrigerantes com, por exemplo, a tampa
roll-on 28 mm tradicional e a tampa roll-on
28 mm 1881 (shot neck) com liner específica
para refrigerantes. Possui também
participação ativa no segmento de águas
minerais.
Pela primeira vez no Confrebras, o diretor
comercial e de marketing da Plastamp,
Norberto Vargas Coelho, enfatiza que a
empresa já conhece o evento e considera-o
de grande importância para o crescimento
da Plastamp. “Decidimos que a Feira [dos
Fornecedores da Indústria de Bebidas] é a
melhor maneira de atingirmos a maioria dos
envasadores de refrigerantes com eficácia
e rapidez”.
Dentro das expectativas da empresa para
o evento, Norberto enumera a necessidade
de apresentar a empresa aos fabricantes
de bebidas e consolidar contatos para
desenvolver a nova linha de tampas 1881
da companhia. O visitante do estande da
Plastamp, além de conhecer a estrutura
comercial de técnicos e vendedores da
empresa, terá acesso às amostras dos
produtos.
QUINEL
Há mais de 20 anos no
mercado, a Quinel Sucos e
Embalagens Ltda. (www.quinel.
com.br) é uma das principais
empresas fornecedoras de
suco concentrado padrão
para refrigerante, suco padrão
pronto para beber e subprodutos da laranja.
Atendendo fabricantes de bebidas de
todo o país, a empresa possui excelente
relacionamento com os clientes, cultivando
parcerias de longo prazo.
Participante pela segunda vez no
Confrebras, Celso Junco Costa, diretor
comercial da empresa, conta que a principal
motivação da Quinel é a relação com
os fabricantes regionais de bebidas. “A

cumplicidade nas metas e objetivos do
setor de refrigerantes independentes, bem
como o alinhamento de ideias e conceitos
a respeito do futuro no setor nos motivou a
participar do evento novamente”.
Segundo Celso, para estreitar ainda mais
a relação empresa-cliente, a Quinel levará
para o visitante do Confrebras condições
especiais para toda a linha de produtos.
“Nossas expectativas são as melhores
possíveis. Haverá o reencontro com amigos
(clientes) de várias partes do país na mesma
data e local”.
SAPORITI
Com o slogan “Nosso melhor ingrediente
é o conhecimento”, a Saporiti (www.
gruposaporiti.com) é uma empresa que
se consolidou na liderança regional na
América Latina, com vocação internacional.
Fundada na Argentina em 1927, a empresa
fornece ingredientes, aromas e soluções
para a indústria alimentícia e de bebidas.
No Brasil desde 1999, a Saporiti conta
com uma planta industrial e dois centros de
desenvolvimento de aromas. “Nesses 12
anos a empresa vem auxiliando e servindo
os fabricantes de bebidas brasileiros com
produtos e serviços diferenciados, com
uma equipe capacitada e direcionada ao
setor de bebidas, para
melhor atender ao
cliente”, afirma Joaquim
Sehn, gerente técnico
de Bebidas, Engenharia
e Processos.
Além da forte
presença brasileira, o Grupo Saporiti tem
plantas no México, no Chile, no Peru e no
Paraguai, além de possuir distribuidores na
Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai.
A empresa cria e comercializa seus
produtos através de quatro divisões:
aromas, corantes, funcionais e nutricionais.
Em sua terceira participação no Confrebras,
a Saporiti vai de encontro à sua missão, que
é cooperar com os clientes, procurando
o sucesso através de alimentos mais
saborosos, mais saudáveis e seguros. A
presença da empresa no congresso traz
a proximidade do cliente com a empresa,
além de ser um espaço para consolidação
de novos negócios.
“Nossa expectativa é estreitar ainda mais
o relacionamento com os atuais clientes e
buscar novos, assim como promover a nova
planta industrial em Manaus, apresentar
produtos inovadores e fortalecer a empresa
como uma importante fornecedora de
Aromas e Ingredientes para a indústria de
Bebidas”, enumera o gerente. Segundo
ele, no estande da Saporiti, os clientes
poderão conhecer vários produtos,
inovações e possíveis tendências. “Além
de nossas colas e variedade de aromas,
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apresentaremos uma nova gama de
corantes e aromas naturais para bebidas
energéticas e bebidas com chás e extratos
‘ready to drink’”, conclui.
TECNOMOLDES
A Tecnomoldes Ferramentaria Indústria
e Comércio Ltda. (www.tecnomoldes.
com), que oferece ao setor de bebidas
os melhores produtos e suporte no
que se refere a moldes de sopro

e desenvolvimento de design das
embalagens, participará pela segunda vez
do Confrebras.
A empresa foi fundada por profissionais
da área há mais de 30 anos, sempre
superando as expectativas de seus
clientes ao oferecer serviços e produtos
de qualidade. Desde 1999, a Tecnomoldes
atua também no mercado das indústrias
transformadoras de plásticos, atendendo a
todo o mercado nacional.
Durante a Feira dos Fornecedores
da Indústria de Bebidas, o visitante
do Confrebras 2011 terá contato com
inovações em todo o setor. De acordo
com o diretor da Tecnomoldes, Luiz João
da Maia, a empresa se encarregará de
apresentar isso e muito mais em seu
estande. “O visitante vai encontrar um
vasto mostruário de produtos feitos pela
Tecnomoldes, bem como toda e qualquer
informação que necessita para fechar um
bom negócio”, ressalta.
Maia frisa os benefícios de participar de
um congresso como o Confrebras. “O que
motivou a Tecnomoldes a participar foi
o atendimento aos clientes já existentes
e a busca de novos clientes. É sempre
muito bom participar por ser um evento
direcionado a empresas do ramo”.
O diretor da empresa também revela que
as expectativas para o Congresso são as
melhores. “A Tecnomoldes espera manter
durante a feira um contato pessoal com
clientes com que já trabalhamos, e buscar
novos contatos para fazer novas parcerias.
Temos a vantagem de estar reunidos em
uma feira onde circulam profissionais que
atuam diretamente em nosso segmento,
onde poderemos trocar informações e
aprimorar nosso trabalho”, completa.

produtos, como concentrados, emulsões,
sabores, adoçantes, chás, bebidas à base
de soja, fibras, enriquecimento vitamínico,
ingredientes funcionais, entre outros”
enumera Emma.

TOVANI
Presente no mercado brasileiro desde
1992, a Tovani Benzaquen Ingredientes
(www.tovani.com.br) oferece serviços
especializados à indústria de alimentos, de
bebidas e farmacêutica com ingredientes
aditivos diferenciados, de alta tecnologia, e
uma equipe altamente capacitada.
Presença garantida no Confrebras 2011 e
na Feira dos Fornecedores da Indústria de
Bebidas, a empresa levará aos visitantes
novos conceitos e tendências da indústria
mundial de bebidas, sendo um dos pilares
a comunicação da forte e acelerada
tendência Natural e Funcional para o
mercado de bebidas global.
Participante ativa de outras edições do
Confrebras, a Tovani vê no congresso um
espaço ideal para a ampliação dos contatos
com clientes, além de possibilitar uma
atualização sobre os novos produtos e
soluções que, seguidamente, são levados
pela empresa ao mercado. Segundo o
diretor presidente da empresa, Moses
Benzaquen, as edições do Confrebras
são sempre positivas, pois lá se tem
a oportunidade de receber inúmeros
clientes em um pequeno espaço de tempo,
trocando informações de alta valia para os
negócios comuns.
A empresa iniciou suas atividades
no Brasil especializada no mercado de
adoçantes de alta intensidade, com
uma vasta gama de aplicações, como
em refrigerantes diet, refrescos, sucos
e bebidas em geral. A partir de então,
teve um sólido e acelerado crescimento
no mercado de ingredientes funcionais,
recebendo a premiação de empresa Top
of Mind em ingredientes funcionais para
a indústria de bebidas e alimentos, no
mercado brasileiro, nos últimos três anos.
Com sede em São Paulo, a Tovani está
presente em todo o território nacional e
oferece uma série de produtos e soluções
para o que o fabricante de bebidas procura,
sempre com acompanhamento técnico de
primeira qualidade.
“A Tovani Benzaquen tem investido
significativamente em sua estrutura
técnica através de uma equipe altamente
treinada e qualificada, assim como tem
oferecido soluções completas à indústria
de bebidas, englobando uma série de

VIDEPLAST
Neste ano, o Confrebras terá, pela
primeira vez, a participação de uma das
maiores indústrias de embalagens plásticas
flexíveis do Brasil, a Videplast (www.
videplast.com.br).
Fundada na cidade de Videira (SC), em
1986, a Videplast iniciou suas atividades
produzindo sacos reciclados e virgens para
mercados e açougues. Com o aumento
da procura, a empresa cresceu rumo à
extursão de poliolefínicos, impressão em
flexogerafia e produção de sacos e filmes.

Em 2006, a Videplast, que já havia se
tornado a primeira empresa brasileira a
produzir uma linha de filmes planos com
barreira, iniciou sua expansão, começando
a trabalhar com outros tipos de produtos e
a atender vários outros setores da indústria.
Nessa época houve a inauguração de
novas fábricas, uma em Rio Verde (GO) e
outra em Várzea Grande (MT).
A empresa é hoje reconhecida
internacionalmente pela qualidade dos
seus produtos e pelo investimento em
desenvolvimento de tecnologias. “Somos
uma indústria de embalagens plásticas
flexíveis, atuamos no fornecimento de
shrink, rótulos e stretch filme para a
indústria de bebidas. Possuímos logística
de distribuição própria, o que permite um
atendimento seguro e pontual”, afirma o
diretor comercial da empresa, Geraldo
Denardi.
As embalagens da Videplast são
encontradas em pontos de venda de todo
o Brasil. Elas acondicionam uma série
de embutidos, bebidas lácteas e grande
variedade de alimentos secos. A empresa
também produz rótulos para grandes
marcas de refrigerantes e outras bebidas,
e o seu relacionamento com os fabricantes
de bebidas é sólido e de longa data.
Com relação à participação da empresa
no Confrebras 2011, Denardi conta
que as expectativas são grandes. A
empresa, que procura estar em constante
crescimento, se diz motivada em participar
do Congresso a fim de firmar novas
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parcerias. “O Confrebras é a oportunidade
de estarmos próximos aos nossos atuais
clientes e também de conhecer novas
empresas potenciais, bem como aumentar
a divulgação de nossos produtos num
segmento que pretendemos crescer ainda
mais”.
ZEGLA
A Zegla (www.zegla.com.br) é uma
empresa brasileira que atua em todo o
território nacional desde 1982, atendendo
o fabricante de bebidas de forma
personalizada e diferenciada. Localizada
em Bento Gonçalves (RS), a empresa
possui uma forte estrutura comercial e de
atendimento pós-venda, o que garante a
confiabilidade da empresa entre os clientes.
Atuando de forma verticalizada, a Zegla é
hoje a maior e mais completa empresa em
produção de equipamentos para a indústria
de bebidas. É uma das poucas empresas
que produz linhas completas de envase
para qualquer tipo de bebida. “Produzimos
equipamentos avulsos ou linhas completas
para envase. Dispomos também de um
departamento de Assistência Técnica
muito bem dimensionado, além de serviços
de reforma de equipamentos”, explica o
coordenador de vendas, Mauro Vargas.
A Zegla é uma empresa globalizada,
que está presente em todos os países
da América do Sul, América Central,
México, Caribe, no continente africano e,
gradativamente, atinge outros mercados,
sempre atenta à qualidade de suas
tecnologias para engarrafadores.
Participante do Confrebras desde
a primeira edição, a Zegla acredita no
aprimoramento e no crescimento do
evento. “Particularmente, as expectativas da
empresa sempre foram alcançadas. Como
fabricantes de máquinas e equipamentos
para o segmento, a nossa participação
torna-se sempre imperativa”, avalia o
coordenador de vendas.
Para a edição de 2011, a Zegla
apresentará os equipamentos produzidos
e, em especial, os detalhes dos últimos
lançamentos da empresa. Para Mauro, a
busca pela excelência em atendimento
e qualidade leva a empresa a tratar
os clientes de forma muito mais que
profissional, como amigos. “Esperamos que
o evento continue crescendo. Estaremos
novamente presentes, prestigiando esta
edição, na qual teremos a oportunidade de
estar próximos de todos os engarrafadores
e participantes”, finaliza.

Eventos
EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS
..........................................................................

Sucesso total
CONFIRA A AVALIAÇÃO DE TRÊS EMPRESAS QUE
PARTICIPARAM DA EDIÇÃO 2011 DA EXPO BEBIDAS E
SERVIÇOS, REALIZADA EM SÃO PAULO (SP)

Casa di Conti destacou refrigerantes e Contini
Ice em lata na Expo Bebidas e Serviços

Uma das fábricas de bebidas mais tradicionais do Brasil, a Casa
di Conti, sediada em Cândido Mota (SP), marcou presença na
17ª edição da Expo Bebidas e Serviços, no período de 6 a 8 de
outubro, em São Paulo (SP). Durante o evento, ganharam destaque
os refrigerantes nos sabores cola, guaraná, limão e laranja,
lançados em março deste ano e, ao mesmo tempo, foi lançada a
versão em lata da Contini Ice, bebida mista de vodca e limão com
baixo teor alcoólico, no mercado desde 2007.
Para Carlos Eduardo Rodrigues, o Kadu, do setor de Marketing da
Casa de Conti, “o processo de lançamento da linha de refrigerantes
foi um trabalho árduo, que levou cerca de quatro anos. Foi feito um
amplo estudo no que se refere ao método de fabricação, sabores,
embalagens, entre outros aspectos. Priorizamos o atendimento das
necessidades do consumidor”, explica.
Os refrigerantes complementaram o mix de produtos da
empresa, em atuação desde 1947. Com a marca Contini, lidera no
segmento de vermutes (31% de participação). Entre seus principais
produtos, destacam-se a cerveja Conti Bier e também a Contini
Ice, que vem sendo utilizada como carro-chefe de patrocínios a
eventos, como feiras agropecuárias, visando difundir a marca.

Em relação aos refrigerantes Conti, Kadu avalia que o
produto apresenta diferenciais na lata, como o selo higiênico. “A
concorrência é muito grande, por isso é necessário oferecer um
produto de boa qualidade, que possa competir com as grandes
marcas”, afirma ele.
“Os resultados foram além das expectativas e percebemos que
os refrigerantes tiveram o nome Conti associado à Conti Bier, pois
a cerveja já possui um público consolidado nas regiões em que
distribuímos os nossos produtos”, ressalta o diretor comercial da
Casa de Conti, Carlos Salvi. A área de atuação abrange os estados
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, e
também parte do Paraguai.
O gerente comercial prevê que a Casa de Conti poderá ter
uma nova unidade fabril a partir de 2012 ou então realizar o
envasamento de refrigerantes por meio de uma parceria com
alguma empresa que atue em outras regiões do Brasil. “Quando se
tem um refrigerante de boa qualidade e um marketing já elaborado
a partir da matriz, a velocidade de implantação de uma franquia
fica maior e isso contribui para uma disseminação maior da marca”,
conclui Salvi.

Carlos Eduardo Rodrigues (Kadu) e Carlos Salvi
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Refrix valorizou a visibilidade das marcas
durante a Expo Bebidas e Serviços
A Refrix, fabricante dos refrigerantes Xereta e de outras linhas
de bebidas sediada em Tietê (SP), apostou na 17ª edição da Expo
Bebidas e Serviços, promovida em São Paulo (SP) de 6 a 8 de
outubro, para apresentar seu portfólio, incluindo novos produtos, e
também viabilizar novos negócios com clientes e distribuidores.
De acordo com Anderson Roberto (foto), gerente nacional de
vendas da Refrix, “ao completar 41 anos, a Refrix reforça não
apenas a divulgação de seus produtos, incluindo a apresentação
de novas embalagens, mas também a própria identidade regional.
Cerca de 60% do nosso mercado consumidor está baseado na
Região Metropolitana de Campinas, onde a nossa matriz em Tietê
está localizada”, informa.
A Refrix, fundada em 1970, fabrica a linha de refrigerantes da
marca Xereta, que inclui os sabores guaraná, cola, uva, abacaxi,
entre outros; os refrigerantes da marca Kareta, nos sabores
guaraná, tutti-frutti, laranja, limão e kola-limão; sucos e águas da
marca Vittal, entre outros.

Refriso apresentou Cola Bacana em lata e
energético All Night em versão shot

A 17ª edição da Expo Bebidas & Serviços teve como um dos
destaques a Refriso, fabricante dos refrigerantes Bacana e Vedete,
além de outras bebidas, como o energético All Night. Com sede
em Sorocaba (SP), a empresa lançou diversas novidades durante o
evento, como a Cola Bacana em lata e a versão shot do All Night.
De acordo com Marcos Camargo, do setor de marketing da

Refriso, “a Expo Bebidas é o primeiro evento
em que participamos com o nome Refriso
e aproveitamos para reforçar a associação
de marcas como a Bacana à empresa”.
Para ele, a variedade do mix de produtos é
uma tendência do mercado. “Atualmente,
uma fábrica não sobrevive apenas com a
produção de refrigerantes. É necessário
apostar em novos mercados, especialmente
o de produtos saudáveis, como água de
coco e sucos à base de soja”, ressalta.
A Cola Bacana em lata é mais um
investimento da Refriso, que mantém um
planejamento traçado para viabilizar a
sua expansão. “Completamos a linha de
refrigerantes Bacana, que agora tem os
sabores cola, guaraná e citrus em todos os
formatos. Pretendemos ampliar a produção
de água de coco e também iniciar a de sucos em caixas no formato
Tetra Pak de um litro, com néctar e prontos para beber”, afirma
Camargo.
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Brasil Alimenta 2012
QUATRO FEIRAS INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL BRASIL
ALIMENTA, SERVINDO DE SUPORTE PARA OS SETORES AGRÍCOLA, VITIVINÍCOLA, DE
BEBIDAS EM GERAL E DE LATICÍNIOS
A incorporação de tecnologias à
produção de alimentos e bebidas tem sido
um dos desafios do setor nos últimos 10
anos. Em acelerado processo de inovação,
a indústria fabricante das ferramentas
capazes de otimizar o processo produtivo
tem uma gama cada vez maior de opções,
mas ainda sente a dificuldade de levar
essas novidades a quem delas necessita.
Atenta a este fenômeno, a Semana
Internacional Brasil Alimenta foi buscar
parcerias de entidades representativas
de cada segmento, para mais uma vez
proporcionar à cadeia produtiva de cada
setor acesso aos meios mais modernos de
produção e oportunidades de qualificação.
O resultado poderá ser conferido de 10 a 13
de abril de 2012, no Parque de Eventos de
Bento Gonçalves (RS).
O evento chega a sua 10ª edição
consolidado como referência para os
setores agrícola, vitivinícola e de bebidas,
e trazendo novidades. No próximo ano,
a Semana Internacional Brasil Alimenta
será formada por quatro feiras e uma
programação que envolverá também fóruns
setoriais, encontros e seminários. Além da
Vinotech, Envase Brasil e MultiAgro, ocorre
a primeira edição do Techlac, um salão
de tecnologia dirigido aos fabricantes de
laticínios e derivados.
O Rio Grande do Sul é a segunda
maior bacia leiteira do país, com mais de
250 empresas atuantes. E um setor tão
representativo para o estado não poderia
ficar de fora da Semana Internacional Brasil
Alimenta, que tem como maior objetivo
atender às demandas apresentadas
pelo mercado. Por conta disso, além da
exposição das tecnologias empregadas na
industrialização de laticínios e derivados,
o Techlac terá um fórum paralelo para
a qualificação profissional e troca de
informações.
A Semana Internacional Brasil Alimenta
apresenta novas tecnologias e promove o

desenvolvimento das cadeias produtivas
agrícola, vitivinícola, de bebidas em geral e
de laticínios e derivados. Além das feiras, a
programação inclui fóruns setoriais como
o FIB – Fórum Internacional de Bebidas,
que nesta edição traz a temática do
fortalecimento do segmento cervejeiro no
Brasil, o TechnoBeer.
O Encontro Produtor, que reunirá mais
de dois mil produtores, propõe palestras e
debates entre especialistas e profissionais
em torno de temas como a viticultura,
frutas de caroço e hortifrutigranjeiros. Já
o 13º Congresso Brasileiro de Viticultura
e Enologia e o Quality Wine abordarão
assuntos ligados ao desenvolvimento
científico e tecnológico da vitivinicultura
brasileira. E, por fim, o Mercado Lácteo –
Seminário de Oportunidades em Laticínios
e Derivados, que reunirá representantes da
indústria para debater com especialistas do
mercado o panorama do setor.
Com 60% dos espaços comercializados,
a 10ª Semana Internacional Brasil Alimenta
já demonstra superação da edição anterior.
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Restando ainda cinco meses para o
evento, a venda de espaços entra em sua
principal fase, conforme planejamento dos
organizadores. O incremento, tanto nos
indicadores da área de ocupação vendida,
como no número de empresas expositoras,
é creditado pela evolução natural do evento
e seu foco privilegiadamente profissional
e, também, pelo lançamento da Techlac Salão de Tecnologia dirigido às indústrias
de laticínios e derivados, considerada a
novidade na programação.
Na última edição, em 2010, o evento
registrou 9.475 mil profissionais visitantes
de 11 estados brasileiros e 12 países,
superando expectativas dos organizadores.
O volume de negócios alcançou US$ 56
milhões.
Empresas interessadas em adquirir
espaço para participar da Vinotech,
Envase Brasil, MultiAgro ou Techlac devem
buscar contato através dos telefones (54)
3452.9135 ou 3452.9136, ou ainda através
dos sites www.vinotech.com.br / www.
expomultiagro.com.br | www.techlac.com.br.

Cervejas e Afins
Ambev anuncia
Heineken
investimentos na Bahia cresceu
10,1% no
Brasil
No mesmo evento que revelou
a parceria com o Carnaval oficial
de Salvador (leia na coluna Thell
de Castro, na página 8), a Ambev
anunciou a ampliação de sua fábrica
na cidade de Camaçari e de três
centros de distribuição no estado da
Bahia. O investimento total chegou
a R$ 75 milhões. Este montante fez
parte do pacote de R$ 2 bilhões que
a Ambev aplicou no Brasil, em 2010,
para expandir em 15% sua capacidade
total de produção.
Com um investimento de R$ 45
milhões, a Filial Camaçari recebeu
uma nova linha de latas e teve sua
capacidade produtiva de cerveja
expandida em 50%. Durante as

obras foram gerados cerca de 700
postos de trabalho. Com a ampliação
concluída, foram criados mais
1.500 empregos em toda cadeia. A
produção de Camaçari atende hoje
toda a região nordeste do Brasil.
Outros R$ 30 milhões foram
empregados, em 2011, em obras
de ampliação e modernização dos
Centros de Distribuição Direta (CDDs)
da Ambev nas cidades baianas de
Feira de Santana, Vitória da Conquista
e Ilhéus. Durante a expansão dos
CDDs, foram gerados 450 empregos.
A capacidade de distribuição e
armazenamento irá aumentar 200%
em Feira de Santana, 100% em Vitória
da Conquista e 100% em Ilhéus.
A Ambev está presente na Bahia
desde 1969, quando foi inaugurada
a Filial Camaçari, então fábrica da
Antarctica. Em Camaçari, a companhia
produz as cervejas Skol, Skol 360°,
Brahma, Brahma Fresh, Brahma
Malzbier e Antarctica. Fabrica
ainda os refrigerantes Pepsi, Pepsi
Twist, Guaraná Antarctica, Guaraná
Antarctica Zero, Sukita, Sukita Uva,
Soda Limonada e H2OH! (limão).

Boxer do Brasil passa a
distribuir Ravache Gold
A importadora Boxer do Brasil traz para o país as mais importantes e
conhecidas cervejas mundiais. Para inovar o seu portfólio, a importadora
vai distribuir a brasileira Ravache Gold. Trata-se de um produto
da cervejaria Guitts. Segundo Gustavo Vila Franca Assoni, mestre
cervejeiro da empresa, “a Ravache Gold foi elaborada dentro da Lei de
Pureza Alemã, que não permite o uso de conservantes ou aditivos na
formulação deste tipo de bebida”, declara. A Ravache Gold é produzida
com três tipos de maltes importados, dois tipos de lúpulos aromáticos e
água puríssima da região da Serra dos Cristais.
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A Heineken N.V., cervejaria
presente em mais de 170 países,
anunciou os resultados financeiros
do terceiro trimestre de 2011. As
receitas cresceram 0.6% para €
4.645 milhões, incluindo um impacto
positivo da primeira consolidação
de € 32 milhões, ou 0.7%, associada
principalmente às cervejarias
adquiridas na Nigéria em janeiro de
2011. As movimentações das moedas
estrangeiras contribuíram para um
efeito negativo das conversões sobre
as receitas de 3.1% no trimestre.
Isso reflete essencialmente a
desvalorização do Naira nigeriano,
do Zloty polonês, da Libra Esterlina
britânica, e do Peso mexicano com
relação à moeda de reporte, o Euro.
Em termos orgânicos, as receitas
cresceram 3.0%, refletindo um efeito
positivo sobre o volume de 0.5% e um
melhor preço e mix de vendas de 2.5.
BRASIL
A Heineken Brasil cresceu 10.1%
no terceiro trimestre de 2011, em
relação ao ano passado, enquanto o
mercado caiu 1.2% no mesmo período.
O crescimento foi impulsionado
pelo ótimo desempenho das marcas
Heineken, Kaiser e Bavaria, que
cresceram neste período, 97.2%, 3.7%
e 12.5% respectivamente, em relação
ao ano anterior.

Cafés e Afins
Saiba como foi o 6º Espaço Café
Brasil, realizado em outubro

“O 6º Espaço Café Brasil superou
todas as expectativas e projeções em
número de negócios”. A avaliação
é de Marcos Racy Haddad, diretor
comercial da Café Editora, empresa
realizadora do evento em parceria
com a Associação Brasileira de Cafés
Especiais (BSCA, sigla em inglês). Com
um público de 6 mil visitantes, mais
de 70 marcas expositoras e mais de
R$ 5,5 milhões gerados em negócios
nos três dias, o evento cresceu
mais de 100% em participação e,
definitivamente, consolidou-se como
a maior feira internacional de café da

América Latina.
De 6 a 8 de outubro, no Pavilhão
do Expo Center Norte, em São
Paulo (SP), visitantes de 14 países
tiveram acesso ao que há de mais
inovador em produtos para cafeterias,
equipamentos, cafés de qualidade
de diversos produtores e regiões
e o trabalho de baristas de todo o
Brasil. “O 6º ECB cumpriu o objetivo
de trabalhar em conjunto com seus
parceiros. Desenvolvemos uma
relação consistente na promoção de
toda a cadeia dos cafés especiais,
de qualidade superior. Esse esforço
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valoriza o trabalho de todos os
profissionais do setor e beneficia o
público consumidor”, destaca Caio
Alonso Fontes, diretor de planejamento
da Café Editora.
No Auditório Inteligência de
Mercado – SEBRAE, os palestrantes
apresentaram uma programação
intensa sobre negócios, campo, torra,
cafeterias, tendências e técnicas
aplicadas ao produto, contando com
a presença de grande público. Os
encontros de certificadores, gestores
e coordenadores da Carteira de
Projetos de Café do SEBRAE também
foram destaque, abordando dados
e tendências do consumo interno
brasileiro, valorização das regiões
produtoras de café, harmonizações de
café com outros produtos, como vinho
e doces, entre outros temas.
A Cafeteria Gourmet contou com
workshops técnicos de atrações
internacionais e conceituados
profissionais brasileiros sobre o
preparo de espressos e drinques, leite
com café, torra, degustações e os mais
diferentes métodos de preparo da
bebida.
Nessa linha, a nova Sala de Cupping
foi uma das surpresas desta edição.
Nela, os visitantes experimentaram
cafés da nova safra 2011/2012, em
provas profissionais com grãos frescos
de todas as regiões brasileiras. Além

disso, foram realizadas rodadas de
negócios, colocando frente a frente
produtores e compradores, o que
rendeu compra e venda de mais
de 200 sacas de café de altíssima
qualidade.
A tradicional Copa Barista, no seu
quarto ano, além de apresentar ao
público as técnicas desenvolvidas
pelos profissionais, mostrou que a
preocupação dos jovens baristas com
a qualidade do café, atualmente, é uma
realidade. Nos três dias, 26 baristas
disputaram os melhores espressos,
cappuccinos e drinques com café.
Lucas Salomão, da Libermac, foi o
campeão da Copa Barista’11.
SEMENTE PLANTADA
A maior feira internacional de café
da América Latina também foi palco
do I Encontro da Aliança Internacional
das Mulheres do Café (IWCA, em
inglês) no Brasil. Mais de 70 mulheres,
entre produtoras, industriais, baristas
e amantes do café, de diferentes
regiões do país, estiveram reunidas
com o objetivo de lançar a semente da
entidade em solo brasileiro. Na ocasião,
foram definidas as diretrizes para a
missão da IWCA no país, aplicado

treinamento para a multiplicação da
visão da Aliança a outras mulheres e
foi assinada a Carta de Intenção para
a criação da IWCA-Brasil, que terá
como presidente a cafeicultora de
Manhumirim, Josiane Cotrim.
“É gratificante observar que o 6º
Espaço Café Brasil superou todas as
nossas expectativas e projeções em
relação à presença de público, aos
números de negócios realizados e

aos interesses da organização e dos
parceiros do evento. Para 2012, nossa
missão é continuar ao lado de nossos
expositores e apoiadores para ampliar
ainda mais a Feira Internacional de
Café, que já é a maior do setor na
América Latina”, celebra Haddad.
O maior evento de cafés do Brasil
já tem data para 2012, de 4 a 6 de
outubro. Mais informações no site:
www.espacocafebrasil.com.br.

DeLonghi apresenta ECAM, máquina
de café compacta e sustentável
A DeLonghi reforça a sua atuação
no Brasil apresentando seu mais
novo modelo, a ECAM.
Como grande diferencial e ícone
em sustentabilidade, a linha de
cafeteiras automáticas ECAM conta
com função “Energy Saving” que
permite otimizar sua utilização
com o principal intuito de reduzir
o consumo de energia. Ativada a
função Stand By, a máquina tem
um cosumo mínimo de 1 Watt. Com
design diferenciado e formato
compacto, a nova máquina de café
ECAM é totalmente automatizada
e tem como opção utilizar café
em grãos ou pó. Por meio de seu sistema inteligente
que permite personalizar seu café e inseri-lo na memória
automática “My Coffee”, a máquina apresenta um novo
sistema de aquecimento, o New Thermoblock, patenteado

pela DeLonghi, e que proporciona excelente distribuição de
calor, permitindo que o café expresso saia em temperatura
ideal. A nova máquina de café automática ECAM ainda conta
com um reservatório para grãos que conserva o aroma,
suporte para xícaras e aquecedor integrados, programa de
retrolavagem e descalcificação, além de inúmeras funções
criadas para tornar o momento de tomar seu expresso,
um prazer. Já para os amantes do capuccino, o sistema
“Capuccino System” promove a vaporização ideal do
leite, produzindo uma bebida perfeita. E para mostrar seu
comprometimento com a sustentabilidade, a DeLonghi
desenvolveu o selo “Amico Del Mondo” para ressaltar todos
os produtos que possuem soluções inovadoras para baixo
consumo de energia, juntamente com o selo “Energy Class
A”, que representa o melhor índice de eficiência energética.
Vencedora do Prêmio Plus-X, nas categorias design,
inovação e praticidade , a nova máquina de café automática
ECAM chega ao mercado com preço sugerido de R$
3.299,00.
Onde encontrar: www.delonghi.com.br.
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Eu sou
barista!
PAUSA PARA O CAFÉ. AGORA, DEIXA COM O BARISTA QUE ELE CUIDA DO RESTO

Mais do que um simples ofício, ser
profissional do café vai além da tiragem
da bebida pelas cafeteiras. O barista
precisa saber extrair o que os grãos
têm de melhor, acrescentando, ainda,
arte e prazer na degustação de uma
xícara quentinha! Os baristas fazem o
cafezinho virar um cafezão.
Café como tinta e xícara como
moldura. É assim que os baristas
veem sua profissão. Para eles, mais
importante do que a máquina, cafeteira,
grão ou tipo de café, é a extração
da bebida, que deve ser feita com
o mesmo cuidado com que as avós
preparam o almoço de domingo, ou
seja, com carinho e dedicação.
Regulamentada há pouco mais
de um ano pelas leis trabalhistas, a
profissão não precisa de curso técnico,
mas sim da conclusão do ensino médio
e especialização na técnica de barista.
Também não é exigida sua contratação

em estabelecimentos do segmento.
Mesmo assim, esses especialistas
em café abraçam a profissão e se
especializam e atualizam sempre
que possível para oferecer o melhor
produto aos consumidores.
Mariana Boechat formou-se em
direito, mas, ao se casar com um
produtor de café de uma fazenda de
Cravinhos, no interior de São Paulo,
ela passou a se interessar mais pelos
grãos do que pela lei, por isso resolveu
abrir uma cafeteria num shopping de
Ribeirão Preto, a D.O.C. Cafeteria. Lá, é
servido o café produzido na fazenda,
onde apenas 2% é torrado para ser
servido e vendido na loja.
Mas nem só de produtos exclusivos
se faz uma cafeteria. Mariana garante
que a qualificação dos seus atendentes
é o que a diferencia das demais
cafeterias da cidade, por isso sempre
investe em cursos e treinamentos para
seus funcionários. Para Mariana, “é
fundamental investir num profissional
para atender os clientes, pois, além
de oferecer um produto de melhor
qualidade que o da concorrência, a
máquina também custa caro. Se eu
não invisto, depois tenho prejuízo com
manutenção”.
Eder Ferreira Delfino (à direita),
campeão da Copa Barista de 2009,
acredita que para ser considerado
um profissional não basta apenas
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fazer o curso, também tem que ter
conhecimento do produto, ir até a
fazenda, acompanhar o processo de
torrefação e saber as características da
bebida que serve. No mercado há seis
anos, Eder não para de se aperfeiçoar.
José Wilker Cordeiro Cavalcanti
acredita que os baristas têm que
valorizar o seu trabalho, pois, para ele,
o café é uma cultura que as pessoas
vivenciam no mundo todo, “não adianta
você ter a melhor máquina e o melhor
café e não ter o barista. É como ter

uma Ferrari na garagem de casa e não
usar”, defende ele.
Para Elga Andrade, o barista tem
que ser o profissional especializado na
área de café em suas diversas formas,
ou seja, além das especificidades no
preparo da bebida, também tem que
definir perfis de sabores e aromas de
cafés e saber orientar o consumidor
na degustação, além de educar a
população para a exploração dessa
cultura de diferentes maneiras. Ela
associa o profissional a outros do
setor alimentício, e acredita que o
aperfeiçoamento na análise sensorial
dos cafés é o maior trunfo do barista,
que pode identificar tendências e
difundir o melhor produto.
A norte-americana Heather Perry
(foto) acha que o melhor em ser barista
é a oportunidade de poder interagir

e fazer parte de uma cadeia imensa
de pessoas apaixonadas por café,
que são os fazendeiros, cafeicultores,
fornecedores e consumidores.

Acreditando que o país está no
caminho certo para a exploração de
melhores sabores da bebida, Elga
explica: “é uma matéria-prima nossa,
que sempre foi exportada e muito
pouco consumida por aqui. Agora,
passamos a consumi-la”.
Com a eclosão da cultura
associada ao ato de tomar café
no Brasil, os baristas estão cada
vez mais em alta no mercado, pois
o que antes era considerado um
hábito sofisticado por ser forte na
Europa e nos Estados Unidos, agora
passou a ser incorporado no dia a
dia dos brasileiros, ganhando novos
ingredientes e, literalmente, contornos
nas xícaras que instigam a degustação.
O café deixou de ser o momento da
pausa e passou a ser um momento de
prazer.

Barista por barista
Michele Alessandra Caldas Bari “Ou você tem paixão pela
profissão ou é apenas um tirador de café. Ou você é atendente
de balcão ou é um barista profissional”.
Mariana Boechat “O conhecimento é que torna o profissional
um bom barista, além da paixão, da vontade e do interesse em
se especializar para servir sempre o melhor produto”.
Eder Ferreira Delfino “É gratificante disputar espaço com gente
nova, pois isso nos mostra que o mercado está evoluindo”.
José Wilker Cordeiro Cavalcanti “O barista não é só o cara
que faz o desenhinho no café, é também o cara que entende e
divulga o café”.
Elga Andrade “O café é muito mais democrático do que as
bebidas alcoólicas e não tem nenhuma restrição. Ele convive
bem com qualquer religião, com qualquer filosofia, instiga os
debates e as revoluções”.
Heather Perry “A melhor parte de ser um barista é que você
determina o que vai fazer com aquele café. Os fazendeiros e
cafeicultores põem todo seu trabalho dentro dos cafés, mas
somos nós que vamos decidir o que vai ser feito. Somos nós que
escolhemos o melhor drink, a melhor bebida que vai sair dali”.
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