
ÁGUA
PERSONALIZADA

Uma idéia criativa transformou uma
simples garrafa de água em parte
integrante de uma poderosa es-
tratégia de marketing capaz de
agregar valor a negócios que vão
desde restaurantes de grife e em-
preendimentos imobiliários até

times de futebol

No último dia 15 de janeiro, a empresa de água mineral Itati colo-
cou seu time em campo para disputar uma partida diferente: o licen-

ciamento de galões de água junto a clubes de futebol profissional do
sul do Brasil. A partir desse acordo, os torcedores de Grêmio e Interna-

cional já podem consumir água com a embalagem do seu time de coração.
A idéia da água personalizada surgiu há dois anos, quando Marcos Netto,

diretor administrativo da Itati, decidiu expandir os negócios da empresa es-
pecializada na comercialização de água mineral em garrafões. retornáveis de

20 litros. "Há anos a empresa fornece água em garrafão para os dois times de
futebol. Para fazer essa parceria evoluir investimos R$ 500 mil no desenvolvi-

mento de um novo produto com embalagens personalizadas feitas com resina
100% pura."
Nas primeiras reuniões, Netto conta que os dirigentes dos dois times não que-
riam licenciar a marca para garrafão, por acreditarem que a exposição seria
maior em garrafas de 500ml e de l litro. "Fizemos uma pesquisa que prova jus-
tamente o contrário: enquanto o consumidor de água mineral fica em média 40
minutos com a marca da água exposta à vista do público, um garrafão de água
fica exposto 24 horas por dia, durante o ano inteiro, na casa do consumidor."
Com o projeto aprovado, no meio do ano passado, a empresa iniciou a
produção de dois tipos de galão: para a água do Inter foi criado um gar-

rafão especial na cor branca. O adesivo tem as cores tradicionais
do Colorado: vermelho e branco. Já a embalagem da água

do Grêmio é azul, e estampa logo em preto, azul e branco.
Em meados de janeiro, as águas personalizadas - que levam
os brasões dos times gravados em alto-relevo - começaram
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a ser entregues a 500 distribuidores da região por um
custo 15% superior ao do garrafão comum, "A nova em-
balagem custa em média R$ 10 no ponto de venda."
Junto com o novo produto, a empresa lançou uma cam-
panha de marketing que inclui peças de e-mail marke-
ting, patrocínio de programas esportivos, como o 'Api-
to Final", da TV Bandeirantes, anúncios em jornais de
circulação estadual, além de ações de merchandismg,
promoção e marketing de relacionamento que envol-
vem torcedores e jogadores tanto do Grêmio quanto
do Internacional. "Com esse lançamento, pretendemos
atingir um crescimento de 30% logo no primeiro ano.
Mais do que aumentar nosso volume de vendas, a idéia
é ampliar o market share da marca em um mercado
ainda inexplorado", explica Netto. "Nossa expectativa
é vender 100 mil unidades do garrafão personalizado
em um período de 120 dias. E o mote para vender
esse tipo de produto é a paixão que o torcedor tem
pelo seu clube."

PRIVATE LABEL
Outra empresa do segmento de águas que redi-
recionou o foco de seus negócios foi a Petrópolis
Paulista, Há nove anos, o biólogo Amilcar Augusto
Lopes Júnior investiu na ampliação da área de atu-

ação da empresa familiar. A exemplo do que ocorre
no mercado americano, ele ingressou no segmento
de private label. "Começamos a criar garrafas espe-
ciais e produtos premium para restaurantes, bares e
até marcas interessadas em realizar ações promo-
cionais", relembra o executivo, que também atua no
mercado com a marca de água mineral Serra do Japi.
Hoje ele coleciona uma carteira de clientes recheada



«A!

de nomes de peso, como os hotéis
Hyatt, Copacabana Palace, Caesar
Park e Emiliano, e os restaurantes
Fazano, Dressing e Ecco. "O con-
ceito de private label é diferente
de marca própria porque todo o
produto é pensado para agregar
valor ao negócio do cliente, que
está muito mais preocupado com a
identidade visual e a excelência do
produto do que com o custo final
da água personalizada."
Como o que importa nesse caso é
a satisfação do cliente, a água sob
medida chega a custar até 40%
mais caro do que a tradicional. "Em
compensação, a taxa de retorno e
a fidelização obtidas compensam
o investimento", argumenta Lopes
Júnior. "Muitos freqüentadores de
restaurantes como o Ecco acabam
levando a garrafa personalizada
para a casa. O produto tornou-se
colecionável." Ele revela ainda que

a embalagem
produz ida
para o Ecco
tem um
custo 30%
supenor ao

da água nor-
m a l

mas atende a clientela fiel do res-
taurante, localizado em um dos
pontos gastronômicos mais apre-
ciados da cidade de São Paulo, a
Rua Amauri. "Essa é uma iniciativa
que já está evoluindo para novos
projetos, como a criação de rótulos
de aniversário e edições espaciais
para eventos promovidos no local,"
Segundo o biólogo especializa-
do em água, o design e o mate-
rial do frasco são desenvolvidos
de acordo com o perfil de cada
empresa. Para a corrida Nike-f-

Human Race 10k, por
exemplo, a empresa

desenvolveu uma
embalagem mais
esportiva para a

realização de urna
ação promocional
que distribuiu garra-
fas personalizadas de

água com o nome e
o número de cada
participante antes

da corrida.

Outro projeto que chega a sua se-
gunda edição neste início de ano é
o Trip Liquid, uma versão miniatura
da revista Thp encartada sob o ró-
tulo de uma garrafa de água mine-
ral Serra do Japi. "Um dos projetos
mais inovadores já desenvolvidos
por nossa área de private label foi
uma água com ouro comestível
dentro da embalagem para o lan-
çamento de um empreendimento
imobiliário em meados de 2008,
em São Paulo," Cada garrafa, com
12 gramas de ouro, custou R$ 62 e
fez parte de uma ação promocio-
nal, "O impacto foi tamanho que a
mesma empresa está preparando
outra ação nos mesmos moldes,
mas agora com cristais dentro da
garrafa de água", adianta o empre-
endedor, que também atua no ramo
com a consultona Acqua.Incorp.
"Conseguimos transformar uma
commodity em uma ferramenta de
marketing eficiente e barata, que
em muitos casos é utilizada tam-
bém como um veículo de mídia, já
que serve como fonte de informa-
ção para os consumidores." Atual-
mente, o segmento de private label
responde por 20% do volume de
negócios da Petrópolis Paulista, Q
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