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Lançada a Eco, nova embalagem da água
Crystal que estimula a reciclagem de PET
Aliar hidratação e bem estar a sustentabilidade.
Foi pensando assim que a Crystal, marca de águas
da Coca-Cola Brasil, decidiu lançar no festival SWU,
que aconteceu em novembro, em Paulínia (SP), a
garrafa Crystal Eco, que utiliza 20% menos PET que
as versões anteriores e até 30% do PET feito a partir
da cana de açúcar. Para o restante do mercado, a
garrafa chegará a partir de janeiro.
A garrafa Eco, também chamada de crushable,
é produzida através do processo de sopro
convencional, mas com pré-formas com base
diferenciada, de modo que a distribuição e estrutura
da garrafa garantam performance mecânica.
Para simbolizar mais este avanço tecnológico na
sustentabilidade das embalagens, a Crystal convida
os consumidores a torcerem as embalagens após
o consumo, o que reduz em 37% o volume das
garrafas e facilita transporte e armazenagem das
garrafas 100% recicláveis.
Ao mesmo tempo, a nova garrafa de Crystal
também utiliza a tecnologia PlantBottle, na qual até
30% da matéria tem origem no etanol da cana de açúcar, e não no
petróleo, reduzindo em cerca de 20% as emissões de dióxido de
carbono.
“Crystal quer convidar o consumidor a participar de ações que
ajudem a aumentar reciclagem no País. Fizemos nossa parte,
criando uma garrafa moderna, revolucionária e sustentável. Agora
é a vez do consumidor, que ao torcer a garrafa após o consumo,
diminui em 37% o volume que ela ocupa, o que facilita bastante o
transporte e a reciclagem. O Brasil já é um campeão de reciclagem,
mas nossas metas são ainda mais ousadas e queremos que
o consumidor esteja ao nosso lado nessa jornada. O SWU foi
um evento perfeito para fazer este lançamento e o festival está
perfeitamente alinhado com nossos pilares de sustentabilidade.
Para o público em geral, a nova garrafa só deverá chegar em

janeiro de 2012”, afirma Aliucha Ramos, diretora de Marketing da
categoria de Hidratação da Coca-Cola Brasil.
O lançamento da Crystal Eco conta com o apoio de entidades
como o Instituto Akatu, a Conservação Internacional, a SOS
Mata Atlântica e o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), cujas marcas estão
estampadas no rótulo da garrafa.
“Estimular atitudes individuais e promover ações de mobilização
que auxiliam na melhoria da qualidade de vida e na conservação
ambiental são prioridades da SOS Mata Atlântica. Por isso,
apoiamos essa iniciativa que fomenta a reciclagem, o uso de
matérias-primas menos agressivas e mudanças de comportamento.
Torcemos para que essa atitude ajude a diminuir a pressão sobre
os recursos naturais, escassos e essenciais à vida, como a água e a
floresta”, completa Malu Ribeiro coordenadora da Rede das Águas
da SOS Mata Atlântica.
Segundo Helio Mattar, diretor presidente do Instituto Akatu
pelo Consumo Consciente, “a Coca-Cola vem investindo há
alguns anos para que as embalagens de seus produtos tragam
menores impactos negativos nos planos social e ambiental.
Agora, apresenta uma inovação na área de embalagens, com a
garrafa Crystal, que, por ser torcível, mais leve, e feita a
partir de cana de açúcar, permite contribuir, de um lado
para reduzir o impacto ambiental quando comparado ao
plástico produzido do petróleo; de outro lado, ao reduzir
o volume e o peso das embalagens após o uso, causa
uma menor emissão de carbono e um menor impacto
sobre o aquecimento global; além disso, faz com que os
gastos com transporte, para levar as embalagens para
reciclagem sejam menores, permitindo que essa economia
possa ser usada para melhorar, por exemplo, os serviços
de educação e saúde dos municípios. Com tudo isso, a
Coca-Cola dá uma contribuição significativa para que a
sociedade possa caminhar, a passos mais acelerados, na
direção da sustentabilidade social e ambiental”.

Heineken lançou sua fan page no Brasil
A Cervejaria Heineken, com 145 anos
de experiência e tradição, lançou no
Brasil, no último dia 18 de novembro,
sua Fan Page institucional criada pela
agência F.biz. Para celebrar esse
momento, mais uma ação diferente
para seus consumidores irá ao ar.
Um aplicativo exclusivo, com objetivo
de compartilhar informações sobre a
cervejaria e seu universo, permite que
os internautas celebrem, diariamente,
via Facebook, os rigorosos processos
de produção da Cervejaria Heineken
e as principais características das
cervejas de seu portfólio. As novidades
sobre Heineken, Kaiser, Gold, Murphy’s,
Amstel Pulse, Bavaria Premiun, Xingu,
Edelweiss, Birra Moretti e outras,

poderão ser compartilhadas com os
amigos convidando-os para “Um brinde à
Cervejaria Heineken”.
Como funciona a ação: um usuário faz
o primeiro brinde à Cervejaria Heineken e
convida seus amigos a fazerem o mesmo.
Quando seus amigos responderem a este
brinde, pontos serão acumulados para
este usuário que brindou da primeira vez.
Em seguida, os amigos que receberam
o convite inicial, poderão brindar com
outros amigos dando continuidade à
brincadeira e em busca de acumular
pontos para si. A cada dia, aqueles que
atingirem mais pontos, recebem prêmios
especiais diariamente. Além disso, ao final
da ação, os fãs que tiverem mais pontos
acumulados, ganharão uma BeerTender,

a chopeira exclusiva da Heineken. A
participação é permitida apenas para
maiores de 18 anos.
“Escolhemos o Facebook como canal
de comunicação com o consumidor pela
agilidade e possibilidade de interação
que a ferramenta oferece. Nosso objetivo
é contar ao nosso público em primeira
mão, não só o que há de novo em
nosso portfólio mas o que acontece de
importante e interessante no mundo da
cerveja”, afirma Renata Zveibel, diretora
de Comunicação Externa da Cervejaria
Heineken.
Para aderir ao novo aplicativo da
Cervejaria Heineken, acesse a Fan
Page em http://www.facebook.com/
CervejariaHeinekenBrasil.

De gole em gole...

» Uma das maiores empresas de
alimentos lácteos do Brasil, a Tirol investe
na ampliação de seu mix de produtos
funcionais Fibrallis com a Bebida Láctea
UHT com Aveia, que complementa o
lançamento da linha de iogurtes de
mesmo nome. O aporte de fibras naturais
confere propriedades especiais aos
produtos Fibrallis, contribuindo para
o bom funcionamento do organismo,
no auxílio às funções intestinais e na
redução da absorção de gordura. A
adição de aveia ao leite UHT incrementa
as propriedades saudáveis da bebida
láctea, proporcionando a ingestão de um
dos grãos mais completos da natureza.
Além de rica em fibras e proteínas, a
aveia é fonte de vitaminas e carboidratos
e seus benefícios para a saúde incluem
a redução do colesterol no sangue. Os
iogurtes Fibrallis são comercializados
na versão Light, nos sabores morango e
ameixa, com opções para beber em 850g
e a versão individual de 170g.
» A partir de 1º de dezembro, as latas
comemorativas de Jack Daniel’s para
2011 estarão disponíveis nos principais

supermercados e delicatessens do
Brasil. Há 15 anos a marca lança edições
especiais do Jack Daniel’s Old Nº7
para fãs e consumidores do Tennessee
Whiskey. A lata comemorativa deste ano
guarda a garrafa de 1 litro de Jack Daniel’s
Old Nº7 em uma embalagem cinza, com
abertura na parte dianteira para melhor
visualização da garrafa, que também
mudou de formato com a parte superior
mais quadrada.

» A Wine (www.wine.com.br), maior
webstore de vinhos da América Latina,
traz para seus clientes a nova safra
do vinho chileno Almaviva Epu. Foram
produzidas cerca de oito mil garrafas da
safra de 2008 e a webstore disponibiliza
com exclusividade no Brasil três mil delas.
A Wine foi a primeira empresa do mundo
a comercializar o vinho fora do Chile.
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» A cervejaria Bierland, de Blumenau (SC),
acaba de receber mais um importante
prêmio internacional. No dia 10 de
novembro, o sócio da cervejaria, Eduardo
Krueger e o mestre cervejeiro Ilceu Dimer,
foram a Nuremberg, na Alemanha, para
receber a medalha de Prata conquistada
com a Bierland Vienna no European
Beer Star, o mais respeitado concurso de
cervejas do mundo. No European Beer
Star, as cervejas são avaliadas com base
em critérios sensoriais, como cor, aroma e
sabor. Todas as cervejas são degustadas
por um júri composto por mestres
cervejeiros, sommeliers de cerveja e
conhecedores de cerveja credenciados.
Os 98 especialistas avaliaram as cervejas
às cegas e pontuaram as amostras de
acordo com o estilo de cerveja avaliado.
No total foram avaliadas 1.113 cervejas de
39 países, em 49 categorias diferentes,
o que representa uma aumento de
16% no número de competidores com
relação ao ano anterior, com isso, ano a
ano a disputa se torna mais acirrada. O
European Beer Stars existe desde 2004
e é organizado pelas Associações de
Cervejarias Privadas em cooperação com
a Associação de Pequenas Cervejarias
Independentes da Europa, com o
propósito de honrar a diversidade única
de cervejas e apresentá-las ao mundo. O
concurso contempla cervejarias de todo
o mundo que estão comprometidas com
a arte tradicional europeia da fabricação
de cerveja.
Leia as matérias completas no site
www.bebidaseafins.com.br

