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A revista Tubaínas e Afins agora é mensal!
A revista Tubaínas e Afins foi lançada no mês passado, com
previsão de circulação bimestral. Foi um sucesso, com milhares
de acessos no site, tanto na edição digital, quanto no PDF;
muitas mensagens chegando; e, claro, muito trabalho para dar
continuidade ao projeto.
Também lançamos o boletim Tubaínas e Afins Express, com
notícias rápidas, semanal, com três páginas de conteúdo
jornalístico e excelente aceitação por parte do público.
A repercussão foi tão grande que decidimos alterar a
periodicidade da revista logo nesta segunda edição. A partir de
agora, a revista Tubaínas e Afins será mensal!
Até por isso, fizemos pequenas adequações no layout e
estreamos novas seções, como a coluna Thell de Castro e a
coluna social Fotos e Afins, entre outras.
Agradecemos ao público pela receptividade! Todos podem
ter a certeza de que chegamos para ficar e vamos continuar
trabalhando para levar as informações ao maior número de
pessoas possível.
Agradecemos também aos fabricantes, que nos enviam material,
entram em contato e nos recebem com muito carinho. A cada
edição, várias empresas serão divulgadas na revista.
Ainda estamos preparando novidades para as próximas edições.
É só aguardar, bem como os novos canais do site, que estão em
construção.
Nossa equipe está planejando a cobertura de dois grandes
eventos, nos quais também participaremos como expositores:
a Expo Bebidas e Serviços, em outubro, em São Paulo (SP),
promovida pela ADIBE, e o Confrebras, em novembro, em
Brasília (DF). Estamos acertando, também, a participação em
outros eventos no primeiro semestre de 2012.
Entre em contato conosco através do e-mail contato@
tubainaseafins.com.br ou pelas redes sociais, Twitter (@
tubainaseafins) e Facebook (www.facebook.com/tubainaseafins).
O espaço está aberto para todos.
Boa leitura e até a próxima!

Thell de Castro e Godi Júnior
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Entradas
Coca-Cola Norsa lança Guaraná Antarctica
refrigerante de sabor
em novo visual
cajuína e guaraná na
região do Cariri
A Coca-Cola Norsa leva uma novidade
especial para os consumidores da região do
Cariri, no Ceará. Chega às gôndolas o Crush
Cajuína, um refrigerante com o autêntico
sabor cajuína e guaraná.
A empresa aposta no lançamento do
produto nas embalagens 600 ml e 2L PET.
A escolha do sabor do refrigerante, que
leva na composição o saudável suco de
caju, é fruto de análises de mercado e
pesquisas realizadas com o público local.
Para o diretor de Operações de Mercado
da Coca-Cola Norsa, Bernardo Legey, o
lançamento é mais uma forma de agradar
os consumidores do Ceará. “Nossa
satisfação é levar a eles o que há de
melhor e respeitar a cultura de cada
região. Sabemos que a importância do
caju vai além da preferência popular. A
cultura da fruta é responsável pelo
consumo diferenciado de refrigerantes no Estado do Ceará. A
região é conhecida pela alta produtividade, com unidades de
processamento e beneficiamento da fruta”.
Rico em nutrientes e utilizado como ingrediente da culinária
nordestina, o caju se consolida como o principal produto de
exportação do Ceará.

A partir deste mês, os
consumidores irão ver o Guaraná
Antarctica de roupa nova em todos
os pontos de venda do Brasil. Isso
porque o refrigerante vai reforçar
ainda mais em sua embalagem
a brasilidade, a naturalidade
e a energia contagiante que
acompanha a marca desde sua
criação, em 1921.

A mudança do visual do Guaraná
Antarctica é parte da estratégia
de sempre trazer novidades para
os consumidores, seja em novos
produtos, novas embalagens
ou, nesse caso, mudando a
arte das embalagens. “O Guaraná Antarctica é uma marca
tradicional e icônica no mercado brasileiro, a modernização
de sua comunicação é um reflexo natural que traz frescor
para uma marca existente há 90 anos e permite que o
consumidor identifique com mais facilidade os atributos e o
posicionamento da marca”, diz Sergio Esteves, gerente de
Marketing do Guaraná Antarctica.
Assinado pela Narita Design, a nova identidade visual foi
inspirada na energia contagiante do brasileiro - aura que
move o Guaraná Antarctica - representado por um jogo de luz
atrás da logomarca, assim como um verde mais escuro, que
reforça a naturalidade e destaca a marca no ponto de venda.
Para chegar ao resultado final, foram desenvolvidas cerca de
50 variações do novo layout.

Mini Schin de cara nova
A Schincariol embarca, mais uma vez, no desenho animado Ben 10, sucesso
das telinhas, e estampa nas embalagens de Mini Schin as aventuras do
super-herói mais famoso e amado pela garotada. Além da versão clássica
do personagem Ben Tennyson, a marca insere imagens nos rótulos da série
Alien Force, na qual o menino, já adolescente, tem de aprender a lidar com
os novos poderes de suas versões cósmicas para combater o mal. Para as
meninas, a marca traz os novos guides das Meninas Super Poderosas, as
irmãs de temperamentos diferentes que conquistaram o público com suas
histórias divertidas. Mini Schin é o único refrigerante a ter as licenças mais
desejadas pela criançada. Os novos rótulos estão disponíveis nos principais
supermercados em todo o Brasil desde junho. Mini Schin possui em sua linha
cinco sabores regulares - cola, laranja, limão, uva e guaraná, e é encontrado
na versão de 250ml, com preço sugerido de R$ 0,89 a unidade.
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Ice Cola faz parceria com gigante do cinema
O licenciamento de produtos, por
meio de parcerias entre marcas
nacionais e internacionais, é uma
ótima estratégia para conquistar
o público. Principalmente quando
a marca é um dos gigantes da
telona. Foi pensando assim que
Ice Cola, uma das marcas de
refrigerantes que mais cresce
no País, criou uma promoção
em parceria com um dos
mais importantes estúdios de
animação do cinema mundial, a
DreamWorks.
O estúdio tem uma vasta lista de
sucessos em seu currículo, entre eles Shrek, Madagascar e Kung
Fu Panda. Esse último terá sua sequência lançada nos cinemas
em junho e Ice Cola será uma de suas parceiras em uma
promoção que promete conquistar o público, especialmente a
criançada.
A mecânica é simples: basta juntar cinco tampas plásticas de
garrafas pet com o selo da promoção “Ice Cola Kung Fu Panda”
e, com mais R$ 14,90, ir até um posto de troca e retirar um
boneco de um dos personagens do filme.

Companhia de
Bebidas Ipiranga é
empresa amiga da
doação de sangue
A Companhia de Bebidas Ipiranga, de
Ribeirão Preto (SP), recebeu mais um
selo de ‘Empresa Amiga da Doação
de Sangue’ da equipe do Hemocentro
de Ribeirão Preto, durante a última
campanha, que aconteceu no dia 28 de julho.
A empresa promove anualmente quatro campanhas de doação
em prol do banco de sangue do Hemocentro, incentivando nos
colaboradores o sentimento da caridade e da responsabilidade
social.
Na última campanha, a empresa também apoiou a campanha
“Bombeiro Sangue Bom”, arrecadando 61 bolsas.
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A promoção tem como meta
alavancar ainda mais as vendas
do produto, inseri-lo em novos
mercados, conquistar novos
públicos e mostrar que Ice Cola
é um dos refrigerantes que mais
investe e se destaca no mercado.
Produzido pela Florida Flavors, nos
Estados Unidos, Amazon Flavors, em
Manaus, e envazado por diversos
fabricantes espalhados pelo Brasil, o
refrigerante é sinônimo de sucesso
para os franqueados, bastante
satisfeitos com o sabor, a qualidade
do refrigerante, sua política de
preços de valor agregado e o poder da marca na participação
em eventos regionais, nacionais e internacionais.
Reflexo disso é que o refrigerante 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,
Goiás, Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Amazonas e Roraima. A meta para 2011 é lançar Ice Cola em
todo o território nacional e em alguns países da América Latina,
além de EUA e Emirados Árabes.

PepsiCo investe R$ 17
milhões para apoiar
agricultores
Com o objetivo de assegurar uma produção de batatas de
alta qualidade e de apoiar produtores rurais, a PepsiCo do
Brasil anunciou repasse de R$ 17 milhões aos agricultores que
mantém contrato de fornecimento com a companhia até o fim
de 2011. Com o valor recebido, os produtores rurais adquiriram
cerca de 15 mil toneladas de insumos e realizaram importantes
investimentos em infraestrutura, tais como a construção de
câmaras frias, além da aquisição de beneficiadoras de batata e
colhedoras automotrizes.
“Em função de seu elevado custo de produção e alta
sensibilidade às mudanças climáticas que afetam sua qualidade
e produtividade, a batata torna-se altamente perecível e
normalmente não suporta armazenagem a longo prazo. Nesse
sentido, a iniciativa mostra-se ainda mais relevante para aqueles
que vivem do cultivo do tubérculo”, explica o diretor da Divisão
Agrícola da PepsiCo do Brasil, Newton Yorinori.

Entradas | Novidades

Poty divulgou sua marca durante o FIT 2011
A Bebidas Poty aproveitou o patrocínio do FIT (Festival
Internacional de Teatro de Rio Preto) para reforçar ações de
degustação e aumentar a exposição da marca junto ao público
local, artistas que estão no evento e turistas que vieram de
várias partes do Brasil.
Todos os dias, uma equipe da Poty ofereceu refrigerantes
para degustação em três locais de exibição dos espetáculos
do FIT, abrangendo, nos 10 dias de Festival, um público de
mais de 10 mil pessoas. O objetivo foi aumentar a fidelidade
dos consumidores que já consomem os produtos da Poty e
apresentar a marca para potenciais clientes de todo o Brasil.
As ações da indústria de bebidas visaram também valorizar o
apoio da empresa ao Festival. A Poty foi a primeira empresa do
interior de São Paulo a patrocinar o FIT e destinou uma verba
de R$ 200 mil para a produção do evento. Os recursos são do
ProAC, programa do governo estadual que prevê renúncia fiscal
de parte do ICMS para apoio de projetos culturais e esportivos.
Em 2012, também destinará a mesma verba para o Festival,
considerado um dos cinco maiores eventos teatrais do país.
O FIT foi realizado de 7 a 16 de julho. Neste ano, foram 39
espetáculos, sendo 12
nacionais, dez locais, seis
infantis, seis de rua e cinco
internacionais. Ao todo, foram
102 apresentações realizadas

em teatros, espaços alternativos, ruas e praças.
José Luiz Franzotti, presidente do Conselho de Administração da
Bebidas Poty, considera o FIT um dos mais importantes eventos
culturais do país além de estar consolidado em Rio Preto, que
é o mais forte mercado consumidor da marca Poty. “Durante
o Festival, a região respira cultura de forma democrática, com
acesso a todas as camadas sociais, de uma forma altamente
positiva, inclusive com reflexos em nível nacional. É um
momento especial para a Poty. Estamos completando 60 anos
de fundação e estamos agregando nossa marca a um evento
desta importância”, afirma.
A Bebidas Poty também patrocina festas beneficentes e eventos
que preservam a cultura e tradição das comunidades locais
onde atua. Na área de esportes, patrocina eventos esportivos,
times de futebol e basquete em várias cidades.

Garrafas PET viram uniforme no Paraná
Em dois anos, 174 mil garrafas PET foram recicladas para a confecção dos tecidos para os
uniformes de leituristas, operadores de estações de tratamento e pessoal de manutenção da
Sanepar. A fibra reciclada de PET é misturada à fibra de algodão, o que garante conforto e
durabilidade aos uniformes dos empregados da empresa. O PET é um poliéster, plástico usado na
fabricação de garrafas, frascos e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis,
medicamentos, cosméticos e produtos de higiene e limpeza. A reciclagem do produto traz grandes
benefícios ao meio ambiente, visto que cada garrafa PET demora 200 anos para se decompor.
Para confeccionar uma camiseta do uniforme da Sanepar, são recicladas duas garrafas. A calça
aproveita três garrafas; o chapéu, uma e a jaqueta, cinco garrafas. “A preocupação ambiental está
presente em todas as áreas da companhia, inclusive nos uniformes que usamos”, afirma o gerente
da Unidade de Serviço de Materiais da Sanepar, Eduardo Lauand Neto. A leiturista Juliana Carolina
Rodrigues (foto ao lado), que trabalha há mais de dois anos em Curitiba e Região Metropolitana,
destaca que todas as peças do uniforme são confortáveis e fáceis de lavar: “A calça tem secagem
rápida. A jaqueta é bem resistente para o dia a dia e quentinha”.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de PET (Abipet), em 2008 foram recicladas no Brasil
253 mil toneladas de embalagens. Destas, 38% foram encaminhadas para a área têxtil. Além
de contribuir para a formação de cooperativas e para a organização dos catadores de lixo, a
reciclagem promove ganhos ambientais. Para produzir um quilo de malha com PET são recicladas
11 garrafas de dois litros de refrigerante.
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Novidades no
Tubaína Bar

Aniversário do Tubaína Bar
O Tubaína Bar completou dois anos e promoveu diversos eventos
para comemorar a data entre os dias 11 e 16 de julho. O dia central das
comemorações foi a quarta-feira, 13, e o bar recebeu uma nova edição
da festa Trash80´s, que acontece uma vez por mês, com o DJ Eneas
Neto. Para esse dia, a chef Sol Caldeira preparou um tradicional bolo de
geladeira, receita da sua avó piracicabana, que foi servido no familiar
papel alumínio de festinha caseira. Inaugurado em julho de 2009, o
Tubaína tem se transformado na referência para os saudosistas de
um gênero de refrigerante que só existe no Brasil. São 34 tubaínas, a
maioria deles do interior de São Paulo, e mais de 20 drinques feitos com
a bebida, como o Cosmopolitan do Agreste, a Mojaína, o Supimpa, o
Kriptonita e o Fodinha na Praia, entre outros.

O Tubaína Bar, sensação na
cidade de São Paulo com
sua carta de refrigerantes
regionais, conta com
novidades em seu cardápio.
Uma delas é a tradicional
Baré Cola, lembrada por
tanta gente, atualmente
comercializada apenas no
Norte do Brasil. Outras marcas
também já estão disponíveis,
como Vedete, São Carlos e
Citrus, entre outras.

Crescimento

Nós, da equipe do
portal Tubaínas e Afins,
agradecemos ao público, que
nos recebeu muito bem. Para
se ter uma ideia, em 2011,
de janeiro a julho, o número
de visitantes únicos cresceu
104%, enquanto o número de
page views (páginas vistas)
subiu 225%. A média de page
views no mesmo período
também cresceu 225%.

Don adota rótulos
cervejeiros
metalizados
A Don, de Ribeirão
Preto (SP), é a primeira
indústria de sua
região a adotar rótulos
cervejeiros metalizados
em sua linha de garrafas
long neck 340 ml e 600
ml. Até então, esse tipo
de rótulo era utilizado
apenas pelas marcas de
cerveja.

Valorização e
preservação

Além de valorizar o produto, o
rótulo metalizado é resistente
a umidade, podendo ser
colocado em recipientes
com gelo, preservando
sua integridade. A partir de
agosto, todos os sabores
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e volumes envasados em
garrafas de vidro receberão
esse rótulo. Na linha long
neck 340 ml, a Don possui
sabores de Maçã, Guaraná
e Limão. Na linha de garrafa
600 ml, Maçã, Guaraná, Limão,
Laranja, Uva, Abacaxi e Cola.
Isso sem falar dos volumes e
rótulos comemorativos, que
serão lançados para celebrar
datas e momentos especiais
relacionados com a nossa
gente.

Rótulos especiais

televisão. Um dos vídeos pode
ser visto no link http://www.
vimeo.com/25187065.
Ainda a Don: a empresa
lançou uma edição especial
limitada da Maçã Don para
comemorar o aniversário de
Ribeirão Preto. Foram mais
de 600 mil rótulos especiais.
Na parte frontal do rótulo do
produto, a frase diz: “Pra ser
capital do interior, tem que
ter o Don”. A ação envolveu
anúncios e comerciais de

Mr. Tonic em lata

Mr. Tonic, a água tônica
de quinino produzida por
Refrigerantes Arco Íris, ganhou
nova versão em lata de 350ml.
A nova embalagem chama a
atenção por seu design gráfico
inovador, mas o principal
atributo desse produto
campeão de vendas é o sabor

inconfundível de
um refrigerante
muito apreciado
como bebida
pura (por seu
delicado amargor
e tons cítricos
pronunciados) e
como ingrediente
de coquetéis,
especialmente
os preparados à
base de gin (gin tônica, por
exemplo) e de rum.

Thell de Castro
NA IMPRENSA

Um resumo das notícias
do segmento publicadas
recentemente pela imprensa
Monitor Mercantil: Afrebras
reclama de tributos e
concorrência desleal de
grandes
01/08 A alta carga tributária e, agora, o
aumento do preço do açúcar refletem
negativamente nos pequenos fabricantes
de bebidas, uma vez que induz a
concorrência desleal com os grandes
fabricantes. Os pequenos fabricantes são
responsáveis por mais da metade dos
empregos diretos e indiretos gerados
no setor. Em abril último, entraram em
vigência os valores de referência para
tributação de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), PIS e Cofins das
chamadas “bebidas frias”, que englobam
refrigerantes, águas, cervejas e outras.
“Existe consenso dentro do segmento
de que a carga tributária deve ser
modificada urgentemente. Contudo,
há interesses conflitantes de diversos
agentes envolvidos e isso tem dificultado
a implementação dessas mudanças.
A influência dos grandes faz com que
obtenham acessos que os pequenos não
possuem. Nesse impasse, os pequenos
produtores são os que mais sofrem em
função dos tributos”, frisou o presidente
da Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil (Afrebras)
Fernando Rodrigues de Bairros.
O atual modelo de tributação, segundo
ele, é um dos principais problemas
enfrentados pelos pequenos e médios
fabricantes de bebidas.
“Principalmente no que diz respeito
aos impostos federais, que prejudicam
os pequenos produtores e beneficiam
apenas as grandes indústrias, se
não houver mudanças na legislação
urgentemente, será impossível manter a
competitividade e o setor na atividade”.
http://www.monitormercantil.com.br/
mostranoticia.php?id=98598

Folha.com: Cervejaria
japonesa compra 50,45% da
Schincariol

divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira
(28).

01/08 A Kirin, tradicional fabricante
japonesa de cerveja e refrigerantes,
comprou 50,45% da Schincariol, segunda
maior cervejaria do Brasil, por R$ 3,95
bilhões. A operação foi fechada nesta
segunda-feira.

O consumo de refrigerante normal por
dia mais o de refrigerante diet (5,5g/dia),
multiplicado pelas mais de 160 milhões de
pessoas com 10 anos ou mais estimadas
na pesquisa, totaliza mais de 15 milhões
de litros por dia.

Os sócios Adriano Schincariol, presidente
da companhia brasileira, e seu irmão
Alexandre Schincariol são os vendedores.

http://www.pbagora.com.br/conteudo.
php?id=20110728132146&cat=brasil&ke
ys=brasileiros-consomem-mais-milhoeslitros-refrigerante-dia-aponta-ibge

O restante do capital (49,5%) continua nas
mãos dos primos Gilberto e José Augusto
Schincariol. De acordo com a Kirin, o
negócio deve ser consolidado no terceiro
trimestre.
Com sede em Itu (SP), a Schincariol tem
cerca de 10 mil funcionários e 13 unidades
de produção distribuídas por 11 estados.
A capacidade instalada é de 5 bilhões de
litros por ano.
http://www1.folha.uol.com.br/
mercado/952992-cervejaria-japonesacompra-5045-da-schincariol.shtml

PBagora: Brasil consome
15 milhões de litros de
refrigerante por dia
29/07 O arroz e feijão ainda compõem
a base principal da alimentação do
brasileiro, mas refrigerantes e bolachas
recheadas ganham espaço e marcam a
dieta nacional como sendo de alto teor
energético, mas com poucos nutrientes.
É o que mostra o
estudo “Análise
de Consumo
Alimentar Pessoal
no Brasil” da
Pesquisa de
Orçamentos
Familiares (POF)
2008-2009,

O feijão figura como principal alimento
do brasileiro, com 182,9 g por dia; a
seguir vêm o arroz (160,3g/dia) e a carne
bovina (63,2 g/ dia). Sucos (145,0 g/ dia),
refrigerantes (94,7 g/ dia) e café (215,1 g/
dia) também estão no topo da lista.

180graus:
Autor de
novelas diz:
‘Cajuína é
o melhor
refrigerante do
mundo’
30/07 O jornalista
Aguinaldo Silva,
autor de novelas
da Rede Globo,
publicou em sua
página no Twitter (@
aguinaldaosilva) uma
breve propaganda à
genuína cajuína piauiense.
Ele postou, por volta das 23h do dia 29,
a seguinte frase: “Hoje tomei uns dois
litros de cajuína. Pra mim é o melhor
refrigerante do mundo, se você ainda não
bebeu, tente encontrar e experimente”.
A ‘propaganda’ feita de forma espontânea
por um dos mais conhecidos nomes entre
as celebridades em todo o Brasil para a
cajuína, bebida típica do Piauí e marca do
estado, serve para o piauiense acreditar
ainda mais no potencial cultural local.
http://180graus.com/geral/autorde-novelas-diz-cajuina-e-o-melhorrefrigerante-do-mundo-444801.html
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Mateus Barsotti, da Gráfica Wäsche
Atuando no setor gráfico desde julho de 1991, a Gráfica Wäsche,
de Blumenau (SC), atende a diversos mercados. A gráfica é
especialista na área promocional e de embalagens, produzindo
caixas organizadoras, displays, sacolas e, principalmente,
bolachas porta-copos, conhecidas como “bolachas de chopp”,
cuja produção chega a 500 milhões de unidades por ano.

uma piada ou uma explicação da história da empresa.
Vendemos muito para empreendimentos, como lojas de carro
e construtoras, que querem atingir seu público-alvo. Então, em
bares, podem vir anúncios de empreendimentos nas bolachas.
O mais solicitado é o padrão de 90 milímetros, seja quadrado ou
redondo. A redonda ainda é a que mais sai.

A equipe faz desde a pré-impressão até a expedição, atendendo
desde pequenos bares até grandes corporações. Impressas
em cartão do tipo liner extra absorvente, as bolachas possuem
alta absorção, qualidade e
resistência e são fabricadas
nos formatos redondo (90,
100 e 110 mm), quadrado (90,
100 e 110mm), oval e formatos
irregulares diversos.

Qual é o panorama atual desse segmento da indústria
gráfica?
Houve um crescimento, mas acho que o mercado gráfico
ainda é deficitário em termos de
bons administradores, formados, que
saibam fazer custos. Dados da Abigraf
(Associação Brasileira da Indústria Gráfica)
mostram que pouco mais de 80% das
indústrias gráficas do Brasil são empresas
familiares. Muitas vezes, em empresas
familiares, o custo é feito multiplicandose o valor da matéria-prima por 2. Tenho
concorrentes que descobrem o nosso
preço e colocam um preço de venda
um pouco abaixo para tentar conquistar
clientes. Dessa forma, o mercado vai
se matando. Como tenho o mapa de
custos correto, sei o que devo cobrar
e a qualidade que oferecemos. Não
é à toa que detemos o mercado, pois
nós conquistamos e fidelizamos nossos
clientes através da qualidade. A bolacha
de chope, teoricamente, é fácil de fazer,
mas existem os segredos, que nem todas
as gráficas conhecem. Porém, hoje em dia
existem várias gráficas que produzem as
bolachas, sendo que apenas uma ou duas
no Brasil o fazem com qualidade.

Durante a edição 2011 da Feira
Internacional de Tecnologia
em Cerveja (Brasil Brau), em
São Paulo (SP), a equipe do
Tubaínas e Afins conversou
com o gerente comercial da
Wäsche, Mateus Barsotti, que
falou sobre produtos, mercado
e curiosidades sobre a bolacha
de chopp. Confira abaixo a
entrevista:
Como é a atuação da gráfica
no mercado de bolachas para
bebidas?
Fabricamos bolachas para
refrigerantes e cervejas,
além de mídias em geral,
casamentos, entre outros
trabalhos. As artes geralmente
vêm prontas. Como detemos
95% do mercado na América
Latina, da Argentina ao México,
trabalhamos com as grandes
companhias que possuem agência de publicidade, que já
enviam as artes. As microcervejarias geralmente têm também.
Agora, quando se trata de um cliente menor, como um bar, que
só tem o logotipo, ele nos manda, fala o que quer, trabalhamos
na pré-impressão, mandamos e eles aprovam. Como temos
muita fabricação, o cliente precisa nos direcionar até a ideia
desejada.
Quais são os tipos de bolacha mais solicitados?
Existem muitos tipos de bolachas com versos diferentes.
Podemos produzir vários modelos pelo mesmo custo de
produção e de tiragem. Normalmente, no verso é escrita

Quais são as diferenças entre as
bolachas para chopp e para outras
bebidas?
Não há muitas diferenças entre as
bolachas para chopp e para outras
bebidas. Alguns bares pedem bolachas mais grossas, enquanto
outras, de mídia, como essa da Telefônica, têm uma película
plástica em cima. Disse que não iria absorver, mas o principal
intuito deles era vender a propaganda, não exatamente o chopp.
Existe diferença quanto ao tamanho da taça. Uma cerveja
mexicana que está sendo vendida agora para o Brasil, a Dos
Equis, tem aqui uma bolacha redonda com 90 mm. No México, a
bolacha é muito menor, tem cerca de 5 x 5 cm, ou seja, só cabe
o copo em cima. Então, às vezes, o cliente, sabendo do que vai
precisar, muda o formato, porém nem sempre é assim. A Vinícola
Góes, por exemplo, que faz chope de vinho, utiliza o padrão
redondo de 90 mm.
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Com uma história de mais de cinco
décadas, a Arco-Íris une tradição e
pioneirismo
Por Thell de Castro, Jonas Gonçalves,
Godi Júnior e Leonardo dos Anjos

Bem-vindo ao
mundo de
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Produzida pela Arco Íris, a Cotuba é um dos refrigerantes
regionais de maior tradição no mercado brasileiro. O sabor
inconfundível ultrapassou as fronteiras de São José do Rio
Preto, onde é produzido e ocupa a liderança de mercado, para
conquistar admiradores em mais de 200 cidades do interior de
São Paulo e também nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul e Goiás. Costuma-se falar, naquela região, que a Rodovia
Washington Luiz, que corta Rio Preto e diversas cidades do
interior de São Paulo, é o “mundo de Cotuba”.
Segundo o gerente de Marketing da Arco Íris, Osvaldo Gomes
da Cruz Junior, mesmo com a concorrência de gigantes
multinacionais, a Cotuba é um produto reconhecido por sua
qualidade. “Ao longo dos anos, muitos investimentos foram
realizados para que houvesse uma evolução e, dessa forma, os
consumidores não se esquecessem da tradição, do sabor e da
qualidade da Cotuba”, afirma.
A produção do guaraná foi iniciada por Mário de Mattos, dono
da Mattos & Cia., em 1º de julho de 1958, na cidade de Tanabi
(SP), próxima a Rio Preto. A empresa produzia também a marca
Guri e a aguardente Arara. Em 1969, a companhia adquiriu um
terreno no nascente distrito industrial de São José do Rio Preto.
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Construção da fábrica da Arco Íris em São José do Rio Preto, nos anos 1970, e foto aérea recente da fábrica: tradição e crescimento

Três anos depois, passou a atuar no município com a fabricação
de refrigerantes, deixando a produção de bebidas alcoólicas
apenas em Tanabi. No mesmo ano, a Mattos & Cia. incorporou a
empresa detentora da marca do tradicional refrigerante Arco Íris,
situada em Rio Preto.

MINHA HISTÓRIA
A Cotuba faz parte da minha vida
desde a mais remota lembrança.
Nascido em Bálsamo e criado
em Cosmorama, dois municípios
limítrofes de Tanabi, cidade
original da Cotuba, cresci com este
refrigerante na mesa da família
aos domingos, acompanhando a
deliciosa macarronada de minha
avó, dona Chiquinha. Cotuba era
tudo de bom. E continua sendo.

As mudanças continuaram em 1974, quando a matriz foi
instalada em São José do Rio Preto, ficando a fábrica de Tanabi
como uma filial. Completando o processo de transformação,
alterou-se a razão social da empresa para Refrigerantes Arco Íris
Ltda. em 10 de maio de 1976.
Com a sua consolidação, a Arco Íris passou a investir na
ampliação de suas instalações, equipe e também na produção
de bebidas. Recebeu diversos prêmios pela qualidade e
pioneirismo no mercado, como a personalização das garrafas
de vidro, em 1983. Posteriormente, também foi a precursora na
utilização de garrafas de vidro descartáveis pré-rotuladas.

A Cotuba ainda frequenta minha mesa, agora com minha filha
Maria Antonia.

Quando adotou as garrafas plásticas PET (descartáveis), a Arco
Íris investiu em uma indústria própria de embalagem, montada
em seu parque industrial. Com tecnologia de ponta, de origem
japonesa, elaborou um design exclusivo para as suas marcas,
o que lhe conferiu, em duas oportunidades (1997 e 2007), o
Prêmio Brasileiro Embanews, pela melhor e mais moderna
garrafa para refrigerantes.

Como era bom, depois da pelada ou do salva-pega,
despejar aquele líquido dourado no copo e bebericá-lo
bem devagarzinho, sentindo seu gás esparramar-se dentro
da boca, adocicando a vida e acariciando o paladar! Como
era ‘adolescentemente’ gratificante, depois de uma semana
estafante de trabalho, saborear uma Cotuba gelada e um
sorvete de coco queimado na casquinha!

Tendo sido a primeira empresa de refrigerantes a ser certificada
pelo Programa Alimento Seguro (PAS), conquistou diversos
outros prêmios, como o certificado de Boas Práticas de
Fabricação (BPF), em 2004, e da Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (APPCC), no ano de 2006.

Cotuba é isso, permeia nossa memória afetiva e nos
transporta à infância e à adolescência, como um leve toque
de magia. Todos nós, criados nesta região, temos a Cotuba
incutida em nossas mais ternas lembranças e contamos com
sua presença prazerosa em nossas festas.

Na região de São José do Rio Preto, as marcas Cotuba e Arco
Íris se mantém na memória afetiva dos habitantes, disputando a
liderança. De acordo com o gerente de marketing da fabricante,
a versão “Tradição” do Guaraná Arco Íris é associada à história

Lelé Arantes, historiador e jornalista
Foto: Edson Baffi
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Cotuba na alta
gastronomia

da cidade, assim como a Cotuba é uma marca fortemente ligada
à Tanabi.
Zip Cola
Em outubro de 2010, a Arco Íris ampliou a diversificação de seu
portfólio lançando a Zip Cola, um refrigerante com sabor de
cola oferecido em embalagens PET de 2 litros, 600 ml, 350 ml
e 237 ml, além de embalagens retornáveis de 1 litro e de 290
ml. Com uma formulação clássica tipo americana, teve o sabor
desenvolvido a partir de aromas cola com 80% de especiarias
premium importadas do oriente e 20% de especiarias extras
tropicais e norte-americanas. O resultado é um buquê de
tentações cítricas, cítrico-carameladas, sabores intensos de cola
creme, noz de cola (castanha natural de árvore africana) e frutas
frescas de vários climas.
Degustadores técnicos consultados durante as etapas de testes
do produto definiram a Zip Cola como um refrigerante clássico
e muito bem equilibrado – que vai bem quando consumida
sozinha ou acompanhada de alimentos como lanches, pastéis,
doces ou refeições completas.

O chef de cozinha Sidney Degaine é um francês radicado
no Brasil, mais exatamente em São José do Rio Preto, há
dois anos. Casado com uma brasileira nascida na cidade,
ele aceitou o desafio de abrir um restaurante de alta
gastronomia na cidade e, ao mesmo tempo, criar receitas
adaptadas à culinária regional. Ao perceber que a Cotuba
é um guaraná bastante apreciado na cidade, não teve
dúvidas: resolveu criar uma receita de carne de porco que
possui, entre os ingredientes do molho, o refrigerante.

“Com investimentos certeiros, conseguimos surpreender o
consumidor e vemos muito potencial de crescimento na Zip
Cola”, analisa o gerente de marketing da Arco-Íris, Osvaldo
Gomes da Cruz Junior. Para ele, “um produto precisa de tempo
para se consolidar, assim como a Cotuba e o Arco Íris se
tornaram, ao longo do tempo, verdadeiros ícones regionais”,
completa.

A reportagem da revista Tubaínas e Afins conversou com o
chef para conhecer mais detalhes sobre a receita. Segundo
ele, “a Cotuba é um produto regional e, na atualidade, os
profissionais de cozinha devem buscar produtos regionais
de qualidade para incrementar as receitas”.
Degaine explica que o modo de preparo consiste em deixar
o filé da carne de porco temperado imerso durante uma
hora em um recipiente com Cotuba, para ficar marinado
e macio. Em seguida, é necessário preparar o molho,
extraindo o xarope do refrigerante e misturando-o a um
caldo de carne bovina. Depois da imersão, o filé deve ser
cozido em uma panela com o molho durante dez minutos,
acrescentando um pouco de manteiga para adicionar cor e
sabor.
“O sabor do guaraná Cotuba é diferenciado, é um produto
que estimula a criatividade, pois não há nada similar na
França”, afirma o chef, que já desenvolveu outra experiência
com o xarope do refrigerante, baseada na culinária
molecular, um sorvete de creme congelado a nitrogênio
líquido. “Fica muito cremoso por não ter adição de
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Visita
Atendendo a um convite especial de Luis Carlos de Mattos,
sócio-diretor da Refrigerantes Arco Íris, os jornalistas Thell de
Castro e Godi Júnior, do portal Tubaínas e Afins, visitaram a sede
da empresa em São José do Rio Preto (SP).
Gentilmente recepcionados por Luis Carlos e sua equipe,
conheceram as instalações da fábrica, um modelo de qualidade
com equipamentos de alta tecnologia, seguindo as normas
de boas práticas de fabricação. Foram verificados os setores
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emulsificantes e não ter gordura”, revela.
Além de São José do Rio Preto, o Restaurante Degaine
também terá, a partir do mês de setembro, um espaço
em Ribeirão Preto, por meio de uma parceria com a
revendedora de veículos Eurobike. “Em Rio Preto,
conseguimos mudar alguns hábitos e o movimento tem
sido muito bom. Ribeirão é uma cidade maravilhosa, com
grande potencial. Vamos trabalhar bastante com frutos do
mar e outros ingredientes para criar receitas tipicamente
brasileiras”, garante o chef.

Osvaldo Gomes da
Cruz Júnior, gerente
de Marketing da
Arco Íris

Perfil
Degaine possui grande experiência internacional, tendo já
cozinhado para clientes famosos como Morgan Freeman,
Bill Gates, Príncipe Michael da Iugoslávia, Rupert Murdoch
e Warren Buffett. Trabalhou em restaurantes e hotéis no
Canadá, Estados Unidos, França, Mônaco, Riviera Francesa
e Brasil.
O Restaurante Degaine tem capacidade para atender
80 pessoas em ambiente aberto e fechado. Situado no
Residencial Quinta do Golfe, está aberto ao público em
geral com cardápios da cozinha francesa e detalhes que
agradam perfeitamente ao paladar dos brasileiros.
Fica aberto às quartas, quintas, sextas e sábados
para almoço e jantar, servindo cozinha francesa e
contemporânea. De quarta a sábado, o bar está aberto a
partir das 11 horas. Aos domingos, a partir das 9 horas, é
servido um brunch americano, um tipo de café da manhã
reforçado, prolongando-se com almoço até o final da tarde.
O local também pode ser reservado para eventos, como
aniversários e casamentos. Informações sobre reservas
podem ser obtidas pelos telefones (17) 3216-5585 e (17)
3512-0126.

de envase, embalagens, colocação dos rótulos, misturas
de ingredientes, armazenamento, logística, departamento
comercial, entre muitos outros.
Os jornalistas do Tubaínas e Afins foram convidados a degustar,
antes mesmo do lançamento oficial, a Zip Cola. O refrigerante foi
aprovado com louvor.
Atencioso, Luis Carlos também levou os visitantes em dois
lugares marcantes da cidade: o Bar da Hora, no Centro, onde
uma turma muito animada cantava e se divertia, e o restaurante
francês Degaine, onde é possível degustar delícias como o
Porco à Cotuba e o Sorvete Molecular de Cotuba (ver matéria no
box ao lado).
Outros produtos
Atualmente, a Arco Íris, instalada em um parque industrial de
30 mil m2, fabrica mais de 50 produtos, com diferentes cores
e sabores, sendo uma das mais importantes indústrias de São
José do Rio Preto e região. Além dos refrigerantes de guaraná
(Cotuba, Arco Íris, Arco Íris Tradição e TUT) e cola (Ski Cola e
Zip Cola), a empresa também produz os sabores laranja, limão
e uva. No segmento de bebidas não-alcóolicas, ainda produz
águas (mineral - Pote de Ouro e tônica - Mr. Tonic), sucos
(Frucco), destilados (Arara), vinagres (São João), entre muitos
outros.
“Somos uma casa de sabores”, resume Luís Carlos de Mattos,
sócio-diretor da empresa, que destaca os permanentes
investimentos da fábrica na pesquisa e desenvolvimento de
formulações com altos padrões de qualidade.
Esse é o mundo de Cotuba!
Mais informações: www.cotuba.com
Agradecimento especial: José Luis Rey (Página Ímpar)
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Das fábricas para as
geladeiras
O desafio da logística para os
fabricantes entregarem seus
produtos em todo o Brasil
Por Leonardo dos Anjos
Com todos os tipos de dificuldades,
os setores logísticos das empresas de
refrigerantes se mantêm sobre qualquer
coisa com muito planejamento e cuidado.
Para consumir a bebida gelada e saborosa, o
consumidor final não imagina as dificuldades
que os produtores enfrentam para conseguir
abastecer as gôndolas e geladeiras nos
pontos de venda.
É unanime em todas as indústrias de
refrigerantes que o que demanda maior
atenção é o que sai para o consumidor,
pois a entrega está dentro do processo de
atendimento ao cliente.
Para isso, os setores de logística precisam
estar em sinergia com as outras áreas da empresa e devem
trabalhar em conjunto para que tudo saia perfeito e dentro do
prazo.
O comerciante tem urgência e não quer saber se faz chuva
ou se faz sol, o que acirra a concorrência e faz com que
algumas empresas se desdobrem para atender à demanda.
Alguns pedidos da Arco Íris, de São José do Rio Preto (SP),
fabricante da Cotuba, dependendo da região, são passados
aos vendedores no final da tarde para que, no dia seguinte,
ainda pela manhã, o produto já esteja no ponto de venda, diz
o gerente de marketing, Osvaldo Gomes da Cruz Junior. “Aqui
em São José do Rio Preto, há clientes que nós atendemos
diariamente”, afirma ele.
Para Agnello Moreira Barros, gerente de distribuição e logística
da Norsa, fabricante Coca-Cola no Nordeste, uma das principais
dificuldades está nas restrições do trânsito e em leis de
rodagem impostas pelo governo no país. E esse problema vem
aumentando devido às diferentes regulamentações de uma
região para outra. Além de não receberem nenhum incentivo
fiscal no transporte entre filiais, os fabricantes ainda têm que

estudar novas formas de atender à demanda e se adequar ao
panorama de cada capital brasileira na hora do transporte.
Fábio Rossi, sócio-proprietário da Vieira Rossi, de Tatuí (SP),
conta que em algumas cidades não são aceitos caminhões
de grande porte, então, nesses casos, é preciso enviar dois
caminhões pequenos para o mesmo destino.
No Brasil, as estradas são um problema à parte. Há as rodovias
que apresentam más condições e, consequentemente, são
violentas e repletas de motoristas imprudentes, que fazem
manobras arriscadas para tentar desviar dos obstáculos da pista.
Além disso, existem quadrilhas à espreita para roubar cargas e
caminhões. Já as estradas que apresentam boas condições, têm
pedágios muito caros.
Para Henry Assef, gerente de marketing da Bebidas Don,
de Ribeirão Preto, a ferrovia seria ideal para o transporte de
grandes volumes a pontos remotos, porém o Brasil não possui
malha ferroviária adequada para atender aos fabricantes.
A responsável pelo departamento de Projetos e Mercados da
AFREBRAS (Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do
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Brasil), Ana Padrão Ribas, acredita que os caminhões ainda
são vistos como os vilões da sociedade devido à dificuldade
em renovar as frotas, o que acaba levando a uma manutenção
constante nos veículos, que costumam quebrar no meio do
caminho, afetando o fluxo das ruas e rodovias. Além disso, os
caminhões com mais tempo de uso, mesmo regulados, emitem
altos índices de fumaça e gás carbônico.
Produtos de maior volume, que exigem engradados maiores e,
consequentemente, ocupam mais espaço na hora de transportar,
geralmente são os de menor rentabilidade, o que dificulta a
redução de custos e a otimização do itinerário. Em algumas
indústrias, o processo de logística como um todo representa até
15% do valor final do produto.
Sustentabilidade
Atentas ao mercado, as empresas se adaptam às necessidades
atuais de sustentabilidade. Ronan Torres Quintão é engenheiro
de produção e, para ele, as fábricas tendem a trabalhar com
fontes e materiais de manuseio e armazenagem ecologicamente
corretos. “As empresas devem repensar seus processos
logísticos e suas relações na cadeia de suprimentos”, diz ele,
remetendo à prática da logística reversa, em que tudo que vai,
volta. Ou seja, resíduos aproveitáveis e embalagens retornáveis.
Já Ana Ribas vai ainda mais longe, “a logística sustentável
deve pensar não só no processo produtivo em si, mas envolver
fatores como qualidade de vida dos funcionários, pintura
ecológica e trabalho com coleta seletiva”, afirma ela, que
acredita ainda que o planejamento na coleta e na entrega evita
maiores idas e vindas desnecessárias. Ana também acha que
os produtores devem focar em sua região, pois, além de ser

garantia de sucesso,
evita viagens longas.
Mas esse já é um
programa adotado
pela maioria das
indústrias, pois, em
algumas cidades, as
marcas regionais são
líderes de mercado e
combatem fortemente
as multinacionais.
E como nem todas
as empresas
terceirizam a entrega,
o investimento em
qualificação deve ser constante.
O setor de logística exige um cuidado a mais na gestão de
pessoas, uma vez que a mão de obra precisa ser forte e, ao
mesmo tempo, ágil e inteligente. Agnello Barros ressalta que,
na Norsa, existem programas de desenvolvimento profissional
e, além disso, os motoristas são constantemente envolvidos em
treinamentos e reciclagens em direção defensiva.
E como planejamento é palavra de ordem na Cotuba, a fábrica
mantém um estoque para evitar sustos e surpresas e para
se preparar para a sazonalidade. Quanto à exportação, as
empresas estão atentas, mas não focadas, “exportar hoje é
uma oportunidade, não prioridade”, garante Osvaldo, que hoje
exporta para o Japão. E, mesmo dentre a tantas dificuldades,
ainda há espaço para todo mundo nas estradas ou no aperto
das geladeiras e prateleiras, ao lado de muitas cores e sabores.
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Desenvolvimento e
competitividade em debate
Especialistas mostrarão os efeitos negativos
da alta carga tributária no setor
Não é nenhuma novidade que o Brasil tem uma das maiores
cargas tributárias do mundo, de aproximadamente 35% do
PIB, ficando à frente de países como Espanha (33%), Canadá
(32,2%), Suíça (29,4%), Irlanda (28,3%), Estados Unidos (26,9%),
Turquia (23,5%), México (20,4%) e Japão (17,6%). Os dados foram
apresentados em setembro do ano passado e levam em conta
informações apuradas em 2008 entre os países-membros
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Também não é nenhuma
novidade que a alta carga
tributária faz com que os
produtos se tornem mais caros
para o consumidor final. E,
naturalmente, esse cenário
não poderia ser diferente com
o setor de bebidas.
Em abril, entraram em vigência
os valores de referência para
tributação de Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI), Programa de Integração
Social (PIS) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) das chamadas “bebidas frias”, que englobam
refrigerantes, águas, cervejas e outras. A correção nesses
preços levou em conta a variação do preço ao consumidor no
período, e fez com que aumentasse ainda mais a carga tributária
do setor.
O presidente da Associação de Fabricantes de Refrigerantes
do Brasil (Afrebras), Fernando Rodrigues de Bairros, comenta
que a questão da revisão da estrutura tributária brasileira no
setor de bebidas tem sido alvo de intensos debates no País.
“Existe consenso dentro do segmento de que a mesma deve
ser modificada. Contudo, a existência de interesses conflitantes
dos agentes envolvidos tem dificultado a implementação dessas
mudanças. Nesse impasse, os pequenos produtores são os que
mais sofrem em função da alta carga tributária”, afirma.

E é justamente com o propósito de ajustar a tributação dos
pequenos fabricantes e lutar para que as bebidas regionais se
tornem mais competitivas no mercado que a Afrebras realizará
o 2º Congresso Brasileiro de Bebidas (Confrebras), de 8 a 10 de
novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em
Brasília - DF.
“A expectativa para essa edição do Confrebras é enorme”,
declara Bairros, enfatizando que, durante o evento, o tema carga
tributária será debatido por renomados especialistas do setor,
que deixarão claro para a sociedade a série de efeitos negativos
decorrentes desse problema. “Nosso objetivo é mostrar que o
desenvolvimento econômico e competitivo do setor depende
muito dos pequenos produtores - que são a maioria -, e não é
justo penalizá-los com uma carga tributária
maior que a das grandes corporações.
Entendemos que a concorrência hoje no
mercado se dá em função da existência
das pequenas empresas e, ao tirá-las
do mercado, quem perde é a sociedade
brasileira”.
São esperados mais de 7 mil visitantes
no Congresso, com destaque para
representantes de entidades, autoridades
governamentais, fornecedores de insumos
e fabricantes 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.
SERVIÇO
Confrebras 2011 2º Congresso Brasileiro de Bebidas
Data: de 8 a 10 de novembro
Horário: das 11 às 20 horas
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília-DF
Reserva de espaço: (42) 3035-0150 ou afrebras@afrebras.org.br
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EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS 2011

Feira vai apresentar as
novidades do mercado e
gerar novos negócios
Evento será realizado entre 06 e 08 de
outubro, em São Paulo (SP)
A Expo Bebidas & Serviços é um evento realizado pela Adibe
(Associação dos Distribuidores de Bebidas do Estado de São
Paulo). A Feira, que será realizada entre os dias 06 e 08 de
outubro de 2011, no pavilhão azul do Expo Center Norte, em São
Paulo (SP), é direcionada aos empresários e profissionais ligados
ao setor, como proprietários de distribuidoras e indústrias de
bebidas, gerentes, vendedores, prestadores de serviços e
apreciadores de bebidas em geral.
A 17ª edição da Expo
Bebidas & Serviços
conta com a parceria
e confiança das
principais indústrias
de bebidas do País,
além de empresas
com atividades que se
enquadram no perfil
das necessidades
do setor (veículos,
seguros, informática,
alimentos, produtos de
limpeza, entre outros).
A Feira já é consagrada no setor por apresentar as novidades do
mercado e gerar novos negócios.
Segundo o diretor executivo da Adibe, Mário Ferreira, a
Expo Bebidas & Serviços é um evento que trará excelentes
oportunidades para ampliar a visibilidade do expositor no
segmento, movimentar o mercado, mostrar tendências
e principais novidades, além de consolidar a força dos
distribuidores.
“Em 2010, tivemos a participação de seis mil visitantes e,
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para essa edição, a expectativa é de que esse número
ultrapasse oito mil”, prevê o executivo.
Este ano, a feira apresenta uma grande novidade: a
Adibe contratou a Mastran Business Fairs, promotora
e organizadora do evento, que tem à frente um dos
profissionais mais renomados e experientes do mercado
quando o assunto é feira de negócios, Marco Antonio
Mastrandonakis.
Especificamente, no segmento de alimentação, o
presidente da Mastran se destacou como gestor de
importantes marcas, como a Fispal Tecnologia, Fispal
Food Service, Fispal Nordeste, Fispal Bahia, MercoAgro,
TecnoCarne, entre outras.
Sua missão é a de transformar a Expo Bebidas & Serviços
em uma referência de encontro de negócios para
empresários e profissionais ligados ao setor.
Mais informações, como programação, credenciamento e
expositores, entre outras novidades, podem ser obtidas no
site www.expobebidas.com.br.

Pratos quentes | Eventos
BRASIL BRAU 2011

Brasil Brau registrou
recorde de público
90% dos expositores confirmam participação
em 2013

grandes cervejarias mundiais, como Inbev, SABMiller, Heineken
e Carlsberg têm como meta para 2012 economizar 20% do bem
natural.

A 11ª Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, Brasil Brau
2011, realizada de 5 a 7 de julho no Transamerica Expo Center,
em São Paulo, registrou público recorde de 5 mil visitantes.
Bienal, o evento fará sua próxima edição de 25 a 27 de junho
de 2013 prevendo um crescimento de 30%. Nada menos que
90% dos expositores já confirmaram participação. O público foi
conferir as novidades apresentadas numa área de 5 mil metros
quadrados pelos 100 expositores de equipamentos, insumos
e acessórios para o setor e provar os lançamentos das 30
microcervejarias que participam do espaço Degusta Beer, antes
restrito aos profissionais do ramo e pela primeira vez aberto aos
amantes de cervejas especiais.

Responsável pela introdução da cultura cervejeira na Itália,
mais especificamente no Piemonte, berço do Barolo, mais
conceituado vinho italiano, Teo Musso foi um dos cases do
congresso, que também reuniu vários microcervejeiros para
contarem suas histórias. Mais de dez anos se passaram desde
a criação da Baladin e hoje o precursor pode comemorar a
adesão de mais de 400 produtores de cerveja especial em
toda a Itália. Em sua palestra, Teo Musso falou ainda de seus
empreendimentos em Nova York, Roma e no Marrocos.

Sabores exóticos como de bacuri, castanha do Pará torrada,
doce de leite, jabuticaba, erva doce, rapadura e mel permitiram
que os visitantes conhecessem um pouco mais das inúmeras
possibilidades sensoriais da bebida. Palestras sobre gastronomia
e coquetelaria, como a de Vinícius Cassarotti, sommelier de
cerveja e docente do Senac-Taubaté, foram compartilhadas pela
plateia, que experimentou propostas ousadas e convencionais
de harmonização, como a tradicional combinação de chocolate
meio amargo com cerveja Stout, escura e levemente adocicada.
O auditório de 200 lugares reservado ao XII Congresso
Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, que aconteceu
simultaneamente à Brasil Brau, lotou todas as manhãs. Com
o apoio inédito da Danisco, empresa dinamarquesa com
grande destaque no mercado de alimentos, o congresso
reuniu profissionais de renome, atuantes no mercado nacional
e internacional, para a apresentação de palestras e mesas
redondas com novas técnicas e soluções para diversas
aplicações do processo produtivo da cerveja.
Duas palestras do primeiro dia, voltado para Tecnologia,
versaram sobre sustentabilidade: do holandês Jeroen van Roon
e do alemão Roland Folz. O primeiro falou sobre as vantagens
do suplemento de enzimas, Brewers Compass, da Danisco,
que permite o uso de 100% de cevada ao invés de malte,
cereal muito mais caro. Ao analisar a economia de água, que
representa 90% na produção de cerveja, Folz lembrou que as

O setor de equipamentos
também oferecia opções para
quem quer se iniciar na arte
de preparar uma cerveja. Entre
eles, o Tri Block 2,5 hl, conjunto
de ‘brassagem’, a cozinha da
cerveja: três enormes panelas
– conjunto que produz 250
litros por processo - onde são
cozidos os ingredientes até
reduzirem e virarem mosto. O
lançamento é direcionado aos
microcervejeiros, “que não
param de se multiplicar”, como observa Reynaldo Fogagnolli,
diretor da Egisa, empresa de Bento Gonçalves responsável pelo
novo produto.
Entre as empresas que oferecem soluções de sustentabilidade
se destaca a Radical Waters, da África do Sul. Líder global na
tecnologia de Água Ativada Eletro-Quimicamente (ECA), o grupo
já instalou seu sistema patenteado em 21 países nas Américas,
Europa, África, Ásia e Austrália. A empresa utiliza desinfetantes
e detergentes verdes, não tóxicos, que proporcionam economia
de água para as indústrias de bebidas e alimentos.
O sucesso do Degusta Beer
No Degusta Beer, espaço pela primeira vez aberto ao público,
os expositores estavam cheios de motivos para comemorar.
Para a maioria, a multiplicação de visitantes superou todas as
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aqui na feira para aferir a opinião de blogueiros
e formadores de opinião. Pelo que vi, as ideias
iniciais poderão ser mantidas”, constatou o gerente
de marketing, Renato Bazzo, que fez mais de 500
contatos nos dois primeiros dias de evento. O
consumo médio diário no estande foi de 200 litros/
dia.
A Falke Bier, de Belo Horizonte, pioneira no evento
e uma das estrelas da Brasil Brau com o lançamento
da Vivre por Vivre, cerveja de jabuticaba envasada
como espumante, tinha um dos estandes mais
movimentados da feira. Segundo o proprietário,
Marco Falcone, os bons resultados do evento são
“líquidos e certos”. Falcone observou não apenas
um extraordinário crescimento do público, “muito
maior que o esperado”, como a presença maciça de
especialistas e formadores de opinião que reforçam
o institucional da marca.
expectativas. Foi uma grande oportunidade de projeção para
as marcas e ampliação de contatos. As 30 microcervejarias
participantes foram visitadas por gente de todo o país e do
exterior, como a pequena Rofer, de Itupeva (SP), de apenas
três anos e produção mensal de 4,5 mil litros/mês. “Ganhamos
visibilidade”, festeja o proprietário, Ernesto Tonante.
Em sua primeira participação na feira, a novata Dortmund, de
Serra Negra (SP), sentiu ter acertado na estratégia de lançar a
marca no evento. “Fomos procurados por muita gente de todo
o Brasil. Recebemos uma maioria de potenciais clientes de
São Paulo, além de visitantes do Rio de Janeiro, Mato Grosso
e Distrito Federal. Até então, quase ninguém tinha ouvido
falar na Dortmund”, comemorou o proprietário, Marcel Longo.
“Recebemos pelo menos 10 interessados em representar
a marca”, contabilizou Longo, cujo diferencial é maturar as
cervejas por quatro meses.
Outro que ficou satisfeito com a participação na feira foi Alison
Scapini, da Cervejaria Basement, que conseguiu dar grande
visibilidade à Califórnia Golden Ale, primeira cerveja da marca,
de Videira (SC), lançada na feira. “Estamos felizes e otimistas
pelos resultados alcançados com a nossa participação na Brasil
Brau. A expectativa de novos negócios é bem promissora,
sobretudo com nosso lançamento”, avaliou.
“Muito melhor do que eu imaginava”, foi a impressão do
príncipe Francisco de Orleans e Bragança, em sua primeira
participação na Brasil Brau. “Achei bolachas, copos, filtros,
baldes e até estação de tratamento de esgotos”, comemorou.
Trineto do imperador Pedro II e neto de Elizabeth Dobrzensky,
que fabricava cerveja na antiga Tchecoslováquia, Francisco faz
a Cerveja Imperial há 13 anos em sua fábrica no Vale do Cuiabá,
em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
A primeira participação na feira da Dama Bier, de Piracicaba
(SP), promete render frutos. Um termômetro foi o lançamento
da Stout pela marca de apenas um ano e meio de existência,
com produção mensal de 80 mil litros. “Preferimos lançar
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Na Colorado, de Ribeirão Preto, em sua terceira edição na
Brasil Brau, o movimento também era incessante. “No começo
achei que estávamos isolados, localizados no fundo da feira.
Depois constatei que foi aqui que a feira acabou bombando”,
comentou a gerente de marketing, Bia Amorim. A possibilidade
de relacionamento direto com os clientes permitiu aferir a
opinião do público sobre a Grão Pará – lançamento da cervejaria
feito com castanha do Pará tostada. “A reação do público e dos
especialistas foi muito boa”, disse.
De Belém para o Brasil. Esse foi o significado da primeira
participação da Amazon Bier. “Me sinto muito feliz, a feira está
superando nossas expectativas”, vibrou o proprietário, Arlindo
Guimarães. Até então, a cervejaria, com 11 anos de existência,
limitava-se a comercializar chope no bar homônimo em Belém. A
partir de agosto, cervejas engarrafadas passarão a ser vendidas
em São Paulo e, possivelmente, em estados conquistados
na feira, como Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Distrito
Federal.
A gaúcha Abadessa, em sua segunda edição na Brasil Brau,
festejou a visibilidade proporcionada pela abertura do Degusta
Beer ao público em geral. A marca lançou na feira a Emigrator
Doppelbock, uma Bock mais encorpada, com 7,2% de teor
alcoólico. “Recebemos muitas prospecções do Brasil inteiro,
sobretudo da capital de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília e Fortaleza”, disse o
distribuidor Fábio Tozzi.
A Bamberg, de Votorantim (SP), com cinco anos de existência e
produção de 40 mil litros mensais, também sentiu o crescimento
da feira, em sua terceira participação. “Recebi gente do Brasil
inteiro, europeus, americanos e sul-americanos. Como já
ganhamos prêmios no exterior é uma tendência que também
passemos a exportar nosso produto”, pondera o proprietário,
Alexandre Bazzo. A microcervejaria lançou a Weissenbockhalles,
cerveja clara, de trigo, com 8 % de teor alcoólico. “A aceitação
tem sido excelente. Todo mundo está comentando”, comemorou.

Prato quentes | Degustações
Lucas Tannuri/Tribuna Impressa

Degustação na Redação:

Tribuna Impressa, de Araraquara (SP)
A equipe do Tubaínas e Afins esteve na redação do jornal
Tribuna Impressa e do portal Araraquara.com, em Araraquara
(SP). A Empresa Jornalística Tribuna Impressa é a maior
produtora de conteúdo editorial daquela região, com liderança
absoluta nos segmentos de mídia impressa e digital.
Desde agosto de 1996, a Tribuna participa diariamente da
vida de mais de 400 mil pessoas em 19 municípios, apurando
e publicando notícias de interesse público, além de anúncios
comerciais e serviços de lazer e entretenimento. Seu veículo
mais tradicional é o jornal diário Tribuna Impressa, com 25 mil
leitores diretos, cinco cadernos temáticos e uma linha editorial
independente, apartidária e pluralista.
O jornal é publicado na internet desde 1997 e, a partir de
2007, passou a contar com áreas interativas, atualização de
notícias em tempo real, promoções e publicação de conteúdos

audiovisuais, multiplicando e renovando sua audiência. Em
sintonia com a evolução das mídias digitais, é lançado em 2010
o portal Araraquara.com, o mais completo ambiente virtual com
informações, ofertas e serviços da cidade e região.
Ao todo, são mais de 70 profissionais em áreas de redação,
atendimento, arte, comercial, marketing, financeiro,
administrativo, recursos humanos e telemarketing, e mais
dezenas de colaboradores e colunistas.
Participaram 12 pessoas, entre jornalistas e integrantes da
equipe comercial. Pelo Tubaínas e Afins, participaram Thell de
Castro, Jonas Gonçalves e Leonardo dos Anjos.
APOIO
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COTUBA

“É clássica!”
Felipe Santelho, repórter

REFRICOLA

“Surpreendente”
Raquel Santana, repórter

TUIUBAÍNA VIEIRA

“Menos doce, mas gostosa”
Emanuel Mandelli, designer

TUBAÍNA FUNADA

“Saborosa. Recomendo!”
Luis Augusto Zakaib, editor

TURBAÍNA

“Original!”
Raphael Pena, repórter

ZIP COLA

“Gostosa”
Manoela Marques, repórter

MAÇA DON

“Gostei. Se visse na prateleira,
compraria com certeza”
Verônica da Silva, secretária

Sobremesas | Visita

Visitamos a fábrica
da Ferráspari
A equipe do Tubaínas e Afins visitou a fábrica da Ferráspari,
localizada em Jundiaí (SP). A Ferráspari é a detentora da marca
Tubaína, fabricada desde os anos 1930 pela empresa. Thell de
Castro e Godi Júnior foram muito bem recebidos por todos.

Ferráspari Indústria e Comércio de Bebidas
Avenida Doutor Cavalcanti, 137 | Vila Arens
Jundiaí | SP | (11) 4587-2315
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Fotos históricas da
Bebidas Ipiranga
A Companhia de Bebidas Ipiranga, fabricante Coca-Cola em
Ribeirão Preto há mais de 60 anos, conta com um acervo de
fotos riquíssimo. Tanto que colocou na internet boa parte dele,
no hotsite Acervo Ipiranga.

1948 Fachada da primeira fábrica

1950 Colaborador Benedito Ramos

Anos 1960 Crianças recebem Coca-Cola e Fanta em festa

Anos 1970 Frota de caminhões

Anos 1980 Fiat 147 da equipe de vendas

Anos 1990 Produtos engarrafados em meados da década

Confira mais fotos em
www.bebidasipiranga.com.br/acervo/
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Fotos e afins

1

2
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5

6
1 Luiz Gáspari, Raílson Vieira, José Gáspari e Toni Rodney na
sede da Ferráspari, em Jundiaí (SP)
2 Thell de Castro, Eduardo Batista e Godi Júnior na degustação
realizada no jornal Tribuna, de Ribeirão Preto (SP)
3 Carlos Masson ( jornal Tribuna)
4 Guilherme Piga ( jornal Tribuna)
5 | 6 Higor Rocha, Marco Camargo, Hellen Caroline e Henrique
Lemes em ação comercial da Pepsi Twist em “Ídolos”

7

7 Jônatas Mesquita, Thell de Castro, Hugo Bonfanti e Godi
Júnior na sede da NewAge, em Leme (SP)
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1

2

3

4

6

ESPECIAL BRASIL BRAU 2011
1 Anthony Driman, diretor da Adapt, da África do Sul
2 Anderson Cordeiro e Jonas Gonçalves, do Tubaínas e Afins
3 Equipe da EikBier

5
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4 Caio Guimarães, da Amazon Beer
5 Princesa da Oktoberfest 2011
6 Roberto Haron Filho, da Alumiart Falcão

latinhas. Teve até comercial rolando na Globo, entre Jornal Hoje
e Video Show, com o tema “O que é bom, dura muito!”.
Gostei muito do rótulo das bebidas, lembrando, e muito, a época
em que foram lançadas (1948). A edição em vidro também é
uma ótima ideia, porém, pensando por outro lado, quem levaria
uma garrafa de 600 ml pelo mesmo preço (ou quase) que a da
garrafa pet? Fora que é de vidro e não retornável…
Tudo bem, vidro é mais caro que plástico e bla bla bla, mas
vi mercados que tiveram que devolver quase todo o estoque
porque não vendia! Só as pets. Porém, vi outros mercados em
que se vendiam, e muito, as garrafinhas! Enfim, é um assunto
para se pensar.

Guaraná
Cruzeiro
e Soda
Galeguinha
G

uaraná Cruzeiro e Soda Galeguinha são os refrigerantes
mais tradicionais de Leme e região! E, na minha opinião,
os melhores também! Prefiro mil vezes uma Cruzeiro
a um Guaraná Antarctica ou uma Galeguinha a uma Sprite. E o
seu sabor não só encanta os moradores da cidade como eu já
vi gente de São Paulo levando litros e mais litros do refrigerante
para beber na capital.

O sabor me lembra muito a infância, mas lembro também que
a Cruzeiro era bem mais doce do que agora, nem dava para
arriscar tomar sem gelo. Então porque falam que é o mesmo
sabor de antigamente? Pelo menos mudou para melhor…. A
Galeguinha, essa sim, tem o mesmo sabor desde sempre!
Well, com licença, pois agora eu vou almoçar e tomar a minha
Galeguinha!
A estrela vermelha da Heineken
Mais um assunto para você discutir
com os amigos na mesa de bar:
o porquê da estrela vermelha da
Heineken!
Calma, calma! A marca não é filiada
a nenhum partido aqui no Brasil.
Na verdade, a história é mais
antiga do que todos pensam.
A estrela vermelha vem dos
tempos da Idade Média, quando os
cervejeiros acreditavam que ela tinha um poder mágico
Colocavam estrelas vermelhas em cima dos barris acreditando
que esse “amuleto” protegeria a cerveja na hora do preparo,
garantindo a sua qualidade.
Cada ponta representa um elemento: terra, ar, fogo, água e
um quinto elemento que acreditavam ser mágico e até hoje é
desconhecido. Meio papo para fazer boi dormir... Mas é o que as
fontes dizem.
Se é verdade ou não, pelo menos a estrelinha está fazendo o
papel dela, mantendo a qualidade que é apreciada no mundo
todo. Não é à toa que é uma das cervejas mais cosmopolitas
que existe.
Tá, mistério da estrela desvendado, mas e a garrafa? Por que ela
é verde? Só para ter destaque entre as marrons?
Isso fica para uma próxima oportunidade!

No ano passado, os refrigerantes comemoraram seus 62 anos
e, para isso, foi lançada uma edição comemorativa de como
eram os refrigerantes antigamente: garrafas de vidro de 600 ml,
remetendo à maneira como era vendido na época. Tenho até
duas aqui em casa que integram minha coleção de garrafas e

Proost! (“saúde” em holandês)
PAULA BERTANHA IZEPOM é publicitária e trabalha na área
de criação em uma agência de Pirassununga (SP)
Blog: http://barbebidaepropaganda.wordpress.com
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Sorriso é marca de parceria entre Pepsi e ONG
A Pepsi reedita a parceria com a ONG Operação Sorriso –
iniciativa que, em 2010, possibilitou a realização de 600 cirurgias
de correção de fenda palatina em crianças carentes. De 8 a
16 de agosto, no Rio de Janeiro, serão feitas as avaliações,
a formação de profissionais de saúde, cirurgias corretivas
de fissuras labiopalatinas e atendimento pós-operatório. O
legal dessa história é que 120 crianças vão poder sorrir sem o
incômodo do estigma.

A emoção
que dá uma
mensagem na
garrafa...
M

essage in a bottle. A música de grande sucesso do
grupo The Police (nos anos 80) ou o filme estrelado
por Kevin Costner, Robin Wright Penn e Paul Newman
caem como uma luva nessa história que une o passado e o
presente. Uma americana – dona de um hotel na cidade costeira
de Hampton Beach – recebeu uma mensagem em uma garrafa
atirada ao mar pelo pai dela há mais de 30 anos. O bilhete para
Paula Pierce foi encontrado pelo professor de inglês do estado
de Kentucky, Clint Buffington, que tem como hobby procurar e
colecionar mensagens em garrafas e localizar seus remetentes
ou destinatários.
Buffington encontrou uma antiga
garrafa de Coca-Cola a cerca
de 3.200 km ao sul de New
Hampshire, nas ilhas de Turks e
Caicos. A mensagem – em papel
já amarelado – pedia: “Devolver a
Ocean Boulevard, 419 e receber
uma recompensa de US$ 150 de
Tina, dona do Beachcomber” – o
hotel que Paula herdou dos pais,
Tina e Paul, já falecidos.
Paula soube da mensagem
quando um repórter do jornal
local, o Seacoast Online, entrou em contato. O bilhete era uma
brincadeira que Paul fez com a esposa em algum dia ali pelos
anos 1970 ou 1980. A uma TV local, Paula não escondeu a
emoção e disse: “Sinto como se eles estivessem me mandando
uma mensagem do passado mesmo”.
30 | TUBAÍNAS E AFINS | AGOSTO DE 2011

O cantor Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, é padrinho
desta terceira edição da iniciativa. A parceria está alinhada
com a visão da PepsiCo de gerar crescimento sustentável por
meio do investimento em um futuro mais saudável para as
pessoas e para o planeta. Além de ações de suporte à ONG, os
funcionários da empresa também podem atuar como voluntários
nas atividades.
Cristo Redentor vai vender mate na praia
Líder mundial no segmento de chás prontos, a Lipton coloca em
campo a campanha de lançamento do Lipton Mate. A campanha
traz imagens de ícones cariocas como o Cristo Redentor. O
produto é natural e não tem adição de conservantes ou corantes
artificiais.
O mate é o maior vendedor da categoria de chás prontos para
beber e um dos que apresenta maior crescimento nos últimos
anos. A linha apresenta uma inovação: a garrafa PET de 500 ml.
A Lipton vai basear sua estratégia em ações de degustação nas
principais redes de supermercado do Rio de Janeiro e blitzen
em pontos estratégicos.
A Lipton está presente em mais de 120 países. A marca foi
lançada na década de 1920 e incorporada pela Unilever em
1938. No Brasil, chegou em 1995 e, desde 1997, é distribuída
pela Ambev.
Red Bull te dá... oportunidades!
Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2012
da Red Bull. Para o processo seletivo, de âmbito nacional,
podem se inscrever os formados nos cursos de Administração,
Comunicação, Economia, Engenharia, Publicidade, Propaganda
e Marketing formados entre 2009 e 2011.
Há vagas na matriz, em São Paulo, e nas filiais espalhadas pelo
país. Os selecionados terão, ainda, treinamento internacional
de duas semanas. Os interessados têm até 4 de setembro para
fazer a inscrição no processo seletivo, acessando o site http://
www.redbull.com.br.
Coca-Cola estreia logo corporativa
Já está na internet a nova marca corporativa da Coca-Cola que
adota não somente o nome “Brasil” – inserido em 2004, mas
também duas pinceladas com as cores verde e amarelo. A
logo chegou ao mercado no dia 5 de agosto. O nome do país
também será incorporado nos mercados da Argentina e Índia.
CLAUDIO CARNEIRO é jornalista e publicitário, atuando na área
de assessoria de comunicação.
Blog: http://blogdorefri.blogspot.com

Dois anos de
Tubaína Bar
N

o dia 14 de julho de 2009, abrimos oficialmente as
portas do Tubaína Bar, uma ideia que parecia insana.
Quem apostaria, há mais de dois anos, que abrir
um bar de refrigerantes regionais no centro de São Paulo
daria certo? Nós não tínhamos certeza de nada, até dois dias
depois, quando o bar estava na chamada de capa do UOL de
Fim de Semana; era a novidade do Twitter e
“bombava” de gente, sem
que tivéssemos feito uma
única propaganda, apenas
um singelo email para alguns
amigos. Hoje já há mais bares
e restaurantes oferecendo
tubaínas ou drinques com
tubaína, e nós estamos felizes
por ter ajudado a dar esse
status para uma bebida que, até
pouco tempo atrás, era tratada
de forma pejorativa.
As campanhas da grande
indústria de refrigerantes
contra as pequenas fábricas
de interior, ou contra empresas
que produzem bebidas por um
custo menor para famílias com
baixo poder de compra, sempre
foi hostil e agressiva. Em um
mercado liderado por marcas
gigantescas como Coca-Cola e
Guaraná Antarctica (Ambev), a
política adotada, de achatamento
dos pequenos, foi uma das mais
desleais já vistas em muitas
indústrias.
As Tubaínas que sucumbiram, não

caíram frente à livre concorrência que o mercado diz existir, mas
frente a táticas antiéticas que incluíam a pressão de grandes
fabricantes nos supermercados, instados a tirar as pequenas
marcas das gôndolas antes de qualquer negociação. Outra
forma de aniquilar Tubaínas foi comprando as marcas, para
depois fechar as fábricas. Citei outro dia o caso do Guaraná
Cibel, de Poços de Caldas, que foi comprado pela Coca-Cola
e deixou de ser fabricado este ano. Quando a marca é a mais
vendida da região, a grande fabricante continua produzindo,
mas limita a sua distribuição. É o caso do que a Coca-Cola
fez com o Guaraná Jesus no Maranhão, ou com a Simba, que
só é vendida em determinados bairros de São Paulo. Fora
isso, houve uma grande campanha na imprensa, orquestrada
pelos grandes produtores de refrigerantes para denegrir os
pequenos fabricantes, acusando-os de produzir sem qualidade,
de serem ruins ou não terem higiene. A campanha “colou” na
opinião pública, de forma que os produtores chegaram a se
envergonhar de usar o nome Tubaína.
Há exatos dois anos, cercados por essa imagem negativa criada
por uma indústria que parece invencível, abrimos o Tubaína
Bar. Com muita ousadia e charme, trouxemos para o centro da
cidade pequenos produtores de Tubaínas, a maioria do interior
de São Paulo. A imprensa veio atrás da nossa sacada e mostrou
em jornais, revistas, na internet e até na TV, os rótulos de marcas
que nunca tinham se exposto à luz de um flash jornalístico.
ESPN, SBT, TV Cultura, MTV, Multishow, Mega TV e Fashion
TV gravaram programas mostrando os nossos refrigerantes.
Neste mês, fomos assunto do Programa Amaury Jr - colunista
social ícone na televisão brasileira e sinônimo de luxo-, que
mostrou algumas das 34 Tubaínas que oferecemos e alguns
dos nossos 21 drinques servidos com a bebida. Parecia que
estávamos adivinhando quando escrevemos em
nosso cardápio: “Tubaína é simplicidade, e é um
luxo”. Mas nada vem gratuitamente. O bar, que
abriu há dois anos, foi resultado de uma pesquisa
que tínhamos iniciado um ano antes, quando
começamos a erguer o projeto.
Nas conversas que tivemos com produtores,
e principalmente com centenas de clientes,
descobrimos que existia uma saudade romântica
de um tempo em que era possível brincar na rua
e tomar um refrigerante em um saquinho; de um
tempo em que as pessoas não se ligavam nem a
marcas nem a consumos; de um tempo em que
a imaginação vinha em preto e branco; de um
tempo que se almoçava em casa.
O mundo mudou, para melhor em muitas coisas,
mas tem algumas que gostamos de lembrar com
ingenuidade, como se tudo tivesse sido perfeito.
A Tubaína está na memória das coisas que
eram boas. É um pouco disso que buscamos
no Tubaína Bar, quando combinamos boa
música, boa comida, boa cerveja, um ambiente
aconchegante e TUBAÍNA!
VERONICA GOYZUETA trabalha como
correspondente para diversos veículos
internacionais, e é fundadora do Tubaína Bar,
em São Paulo
E-mail: veronica@tubainabar.com.br
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