
ofisticação, beleza e valo
rização do produto. Foi 
pensando nestes três atri

butos que a Fante Indústria de 
Bebidas - empresa com mais de 
40 anos de tradição no mercado 
de vinhos, espumantes e destila
dos, acaba de lançar, em parceria 
com a Verallia, uma nova garra
fa para o aperitivo Black S tone. 
Com o propósito de diferenciar 
o produto de seus atuais concor-
ren-tes, que utilizam uma garrafa 
quadrada, padrão de mercado, a 
nova embalagem de 1.000 ml foi 
criada pela Verallia em conjunto com 
O cliente. Os técnicos da empresa, 
utilizando softwares especiais, como 
O Pró Engineer, desenvolveram a 
nova garrafa, ouvindo as expectativas 
e sugestões do cliente, realizando as 
alterações no produto em tem
po real. "A nova garrafa é mais 
surpreendente. Tem cantos faceta
dos e o nome da marca aparece em 
alto relevo em seus quatro lados", ex
plica Orlando Luis Cardoso, gerente 
de marketing e desenvolvimento de 
novos produtos da Verallia. 

O resultado desse trabalho persona
lizado vai além do visual. O novo de
sign, explica Cardoso, permite que 
a garrafa transite melhor na linha dc 
envase do cliente, proporcionando 
melhor performance, com menor 
perda de rótulo, menor parada e 
redução de custos. "Esse serviço 
é oferecido aos nossos clientes há 

dois anos e o resultado tem sido 
bastante positivo. Com o uso do Pró 
Engineer, a empresa já desenvolveu 
aproximadamente 10 projetos, 
entre potes e garrafas", afirma. 
Ele continua: "O software permite 
reduzir o tempo de desenvolvi
mento da embalagem e a grande 
vantagem é que os clientes po
dem desenhar de acordo com 
suas expectativas. Eles se sentem 
mais envolvidos." 

Segundo Julio Fante, diretor da 
Fante Indústria de Bebidas, sua 
sensação foi a de realização. "Foi 
fantástico poder materializar esta 
ideia desde a concepção. O en
tendimento do que quer íamos 
pela equipe, a discussão técnica 
e o produto final com sucesso 
somente foram possíveis por 
causa de profissionais compro
metidos e eficientes", afirma o 
executivo que participou direta
mente da criação da nova garrafa. 
Fante ressalta que alguns pontos 
foram decisivos para que a Verallia 
fosse a empresa responsável pelo pro
jeto da nova garrafa. "O atendimento 
eficiente das nossas necessidades, a 
satisfação pela qualidade dos produtos 
e a busca constante do melhor custo-
benefício nos levaram a escolher 
a Verallia para este novo projeto." 
A parceria entre a indústria de 
bebidas e a Verallia é de longa 
data. A empresa já utiliza diversas 
garrafas standard para seus des-

tilados, vinhos, sucos, espuman
tes, entre outras. Segundo Fante, 
a empresa possui outras garra
fas exclusivas sendo produzidas e 
uma nova embalagem em estudo 
para lançamento ainda este ano. 
A nova garrafa de um l i t ro do 
aperitivo Black Stone atenderá 
todo o mercado brasileiro e alguns 
países da América Latina. A expec
tativa da empresa é um incremento 
de vendas entre 20% a 30% com a 
nova embalagem. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 22, set. 2012.




