
sem gás. A nova Ouro Fino Woman chega ao
mercado em embalagens exclusivas em tons de
rosa, com design que traduz nas formas a feminili-
dade da mulher. "O grande diferencial da embala-
gem é a cor. Nos rótulos, buscamos maior aproxi-
mação com o público alvo", ressaltou o presidente
do Conselho de Administração da Empresa de
Águas Ouro Fino, Guto Mocellin. A revista
embanews esteve presente ao evento de lança-
mento da Ouro Fino Woman, em Curitiba (PR),
a convite da empresa.

A embalagem e o rótulo de Ouro Fino Woman
foram desenvolvidos pelo Departamento Técnico
Industrial da Ouro Fino. A garrafa PET rosa é
produzida 'in house', com tecnologia da Sidel de
última geração, "que permite que o friso da garrafa
de 500 ml tenha apenas 17 gramas, enquanto a
média do mercado nacional e internacional é de
22 gramas", afirma o Diretor Industrial da Ouro
Fino, Carlos Alberto Lancia; Para se chegar ao
tom rosa, houve muita pesquisa e trabalho intenso
de mais de três meses. Foi utilizado pigmento da
Colormatrix de grau alimentício.

A Ouro Fino Woman é o primeiro produto da
empresa voltado às mulheres, mas complementa
um portfólio composto por opções criadas sob
medida para diferentes públicos, exploran-
do nichos específicos de mercado. "A água
mineral premium é destinada a ambientes e
eventos de alto luxo. Temos também a
água mineral Fitness, direcionada aos es-
portistas. As águas Red e Blue, com design
inovador da embalagem são voltadas para
os jovens, já os galões de 10 litros e 20 li-
tros são consumidos pelas famílias nos la-
res. Há ainda o sucesso mais recente, a
Ouro Fino Plus, água mineral nos sabores
maçã e tangerina, que ganhou embalagens
inéditas, projetadas para pessoas ambides-
tras, com tampas que podem ser usadas co-
mo copo", explicou Mocellin. A idéia do
desenvolvimento de uma água especial para
mulheres foi fruto de um estudo de merca-

do feito pela Ouro Fino. "Comparativamente, são
as mulheres que consomem mais água em relação
aos homens, além do que são elas, na maioria dos
casos, as responsáveis pela escolha da marca no
PDV", frisou Mocellin. Produzida nas versões de
500 ml e 1.500 ml, a Ouro Fino Woman será ini-
cialmente comercializada nos estados do Paraná,
Santa Catarina e São Paulo. Parte das vendas do
produto será destinada à campanha de ampliação
do Hospital Erasto Gaertner, um centro de exce-
lência em oncologia localizado em Curitiba (PR).
A expectativa da empresa é de que sejam comer-
cializados mensalmente 250 mil litros de água
Ouro Fino Woman. No projeto, foram investidos
cerca de R$ 300 mil, para o desenvolvimento das

duas diferentes apresentações. Com um portfólio
diversificado e diferentes opões de embalagens, a
Ouro Fino investe em lançamentos para vencer a
concorrência. "Nos próximos meses, já estamos
nos preparando para apresentar ao mercado novos
lançamentos", contou Mocellin. Em 2007, a em-
presa espera crescer em torno de 12% a 15%. Em
2008, a meta é de um crescimento de 25%.

possui registros de comercialização da água mi-
neral Ouro Fino que datam de 1898. Seu nome
foi inspirado na fama da região de Bateias (Cam-
po Largo - PR), que no início do século XIX fi-
cou famosa por suas jazidas de ouro. A fonte
Ouro Fino conta com uma vazão de 520 mil li-
tros/hora. No Paraná, a empresa detém 65% do
mercado e na região Sul, 40% de market share,
segundo os dados do Departamento Nacional de
Pesquisas Minerais (DNPM). Nos últimos três
anos, a Ouro Fino investiu US$ 1,2 milhão na
modernização de equipamentos e na adaptação
da fábrica de envase. A empresa é certificada pe-
la NSF (National Sanitation Foundation), orga-
nização internacional certificadora que avalia a
qualidade dos produtos, processos industriais e
sistemas de desenvolvimento sustentável que
preservam os recurso naturais. Diariamente, são
recolhidas amostras de água para análise de con-
trole de qualidade dentro das normas da Agência

Sanitária e do Departamento de Produ-
ção Mineral. Para o controle do processo
de envase da água mineral, a empresa
possui um laboratório de alta tecnologia.
Para garantir a qualidade da água mine-
ral, a empresa mantém uma reserva flo-
restal de 600 hectares que abriga espécies
de flora e fauna quase extintas. A Ouro
Fino mantém ainda uma parceria com o
Centro de Animais Silvestres da PUC/PR
e Ibama que devolve à natureza espécies
apreendidas pela fiscalização e mantidas
em cativeiro ilegalmente. Após seleção e
tratamento especial, os animais são enca-
minhados para viveiros semi-abertos no
Parque Ecológico Ouro Fino.

novidade da Empresa de Águas Ouro Fi-
no foi desenvolvida especialmente para o
público feminino, que ganhou uma nova
opção saudável de água mineral natural

riada oficialmente em 1946, por Augusto P.
Mocellin, a Empresa de Águas Ouro Fino
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