
•  18  fev  2013

38 Editora AndrEA mArtins  amartins@grupomm.com.bracontece no brasil
 

MG ► Criada pela Greco Design, o 
projeto para a construção da Catedral 
Cristo Rei, em Belo Horizonte, conclui 
uma nova etapa e realiza o 
lançamento da marca oficial do 
templo, que estará presente em todos 
os materiais de divulgação. 
Desenvolvida para valorizar símbolos 
cristãos e elementos da arquitetura 
de Oscar Niemeyer, o resultado é um 
emblema composto por um círculo 
que representa o infinito e a letra 
grega X, a inicial do nome Cristo, em 
grego. A marca oficial também 
contém uma cruz, símbolo da fé 
cristã, uma flor de lis, como a 
representação da padroeira do Brasil e 
elementos que ressaltam traços 
arquitetônicos da catedral. A 
construção da Cristo Rei foi liderada 
pelo Arcebispo Metropolitano de Belo 
Horizonte Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo e deve ser concluída em 2014. 
Já a escolha da agência foi feita pelo 
Sindicato das Agências de Propaganda 
de Minas Gerais (Sinapro-MG).

CURTAS

Uma dose de paixão pelo futebol
Cachaça Seleta estampa escudo de times mineiros  
no rótulo e espera aumento de até 5% nas vendas  

Atrair torcedores e consumidores é a 
expectativa da cachaçaria Seleta com 

o lançamento de um novo rótulo para 
seu produto. A marca de Minas Gerais se 
aliou aos produtos licenciados de times 
de futebol, prática recorrente aos clubes 
de maior expressão do País e às empresas 
do segmento, e estampou os escudos do 
Cruzeiro Esporte Clube e do Clube Atlé-
tico Mineiro em sua cachaça artesanal, 
bebida que é considerada tão tradicio-
nal quanto o próprio futebol. O produto 
vai custar cerca de R$ 28.

A escolha pelos times teve como ba-
se a representatividade. De acordo com 
Ednilson Machado, diretor de marketing 
da Seleta, a paixão pelos clubes minei-
ros é diferente daquela experimenta-
da pelos torcedores paulistas e cario-
cas. “Aqui a força do futebol é distribu-
ída nesses dois. A dose de paixão faz 
que os torcedores estejam prontos pa-
ra consumir produtos ligados aos clu-
bes”, afirma. 

A empresa, que vende aproximadamen-
te 2,6 milhões de garrafas ao ano, espera 
ter um aumento de 3% a 5% nas vendas 
das cachaças licenciadas. Os produtos da 
cachaçaria são exportados para China, 
Estados Unidos, Alemanha, Itália, Aus-
trália, Portugal, Nova Zelândia e França. 
“Cerca de 5% de nossa produção vai para 
outros países”.

O diretor de marketing da Seleta afirma 
que o produto licenciado não possui alte-
ração em sua fórmula, vendida há mais de 
40 anos. “Somos líder no mercado de ca-
chaça artesanal, o diferencial é a persona-
lização”, completa. A sede da fábrica, em 
Salinas, representa uma locação privile-
giada para Machado. “O solo, a água e o 
clima daqui são ideais para a cana e à fa-
bricação”, comenta. 

A Black Jack Comunicação é a respon-
sável pela divulgação dos produtos licen-
ciados. Na avaliação de Machado, a princi-
pal ferramenta de anúncio é a própria for-
ça de distribuição. “Temos 500 distribui-

Segmento de bebidas para relaxar  
já faz sucesso nos EUA e Japão  

Drinques relaxantes 
chegam às gôndolas do Sul
Produto que promete tranquilidade e concentração é a aposta da Bebidas Grassi do Brasil

Por mirEllA Portiolli  mportiolli@grupomm.com.br

Depois da consolidação do mercado de 
energéticos, a novidade no Brasil são 

os produtos que acalmam o consumidor. 
As bebidas relaxantes, que se tornaram fe-
bre nos Estados Unidos e no Japão, encon-
tram no público brasileiro um mercado com 
grande potencial de crescimento. O produ-
to que promete reduzir o estresse e a ansie-
dade, melhorar a concentração e propor-
cionar melhores noites de sono está sendo 
apresentado pela Bebidas Grassi do Brasil. 
A empresa de Santa Catarina, que já traba-
lha no desenvolvimento e venda de ener-
géticos, lança sua versão “mais tranquila”, 
o Lounge Relax Drink. 

No exterior, alguns produtos são feitos à 
base de lactium, derivado do leite, e mela-
tonina sintética. Já o produto nacional, se-
gundo a empresa, traz como princípio ativo 
o inositol,  um derivado do metabolismo da 
glicose que age no funcionamento do siste-
ma nervoso, nutrindo as células cerebrais 
e auxiliando na transmissão de impulsos. 
De acordo com Dayane Titon, gerente de 
marketing da Bebidas Grassi, o ingredien-
te ainda é pouco explorado no segmento. 

A bebida relaxante recém-chegada ao 
mercado sulista é distribuída em latas de 
250 ml e deve custar até R$ 6. Diferente do 
consumidor de energéticos,  geralmente jo-
vem, o relax drink não possui uma faixa etá-
ria específica. “Não excluímos nenhum pú-

blico. Ainda é cedo para saber quais brasi-
leiros o Lounge agradará”, afirma Dayane. A 
empresa estima um crescimento gradual em 
volume de vendas e a ampliação da pene-
tração em outros Estados, em médio prazo. 

Para o lançamento do produto, a D/Araú-
jo desenvolveu uma campanha que teve 
como desafio criar uma comunicação que 

incentivasse o hábito de degustar um item 
novo. “Precisávamos atrair um público que 
ainda não conhece os benefícios de beber 
‘tranquilidade’ em latinha”, comenta Daniel 
Araújo, presidente da agência.  

Segundo Araújo, a embalagem  clean e o 
símbolo de Paz e Amor no rótulo transmi-
tem as qualidades do produto, que possui 
as cores rosa e lilás, para remeter à bebida e 
à tranquilidade, respectivamente. Entre os 
itens de divulgação, um flyer feito de plás-
tico-bolha cooperou no relaxamento en-
quanto as pessoas liam a explicação do item. 

Ser pioneiro na venda do relax drink no 
Brasil é considerado um desafio para a em-
presa de bebidas. “Temos orgulho de pro-
por uma inovação para o mercado nacio-
nal”, diz Dayane. Além desse lançamento, 
a empresa possui em seu portfólio bebidas 
alcoólicas, vinagres, xaropes e refrigerantes.

Vaca lenta 
No exterior, os produtos do segmento já  

têm público fiel. Em 2010, a empresa ca-
nadense Boisson ganhou destaque na in-
ternet ao lançar um produto com um no-
me bem-humorado: Slow Cow, vaca len-
ta, em inglês. A bebida, feita à base de ca-
momila, valeriana, passiflora e outros in-
gredientes calmantes inofensivos, é ven-
dida no país de origem, Estados Unidos, 
Dinamarca, Portugal e Islândia. 

fo
to

s
: D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

Cachaça do Atlético mineiro e do Cruzeiro: 
popularidade para alavancar vendas

dores no Brasil e aproximadamente qua-
tro mil vendedores,” detalha. Além disso, 
a empresa aproveita a utilização nas redes 
sociais e a popularidade dos clubes de fu-
tebol envolvidos.

RS ► A Anjo Tintas passa a integrar a 
carteira de clientes da Competence. 
A empresa produtora de tintas será 
atendida pela unidade catarinense da 
agência, que possui braços em Porto 
Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu e 
Brasília. Localizada em Criciúma, a 
Anjo Tintas também está presente 
nos mercados de São Paulo, 
Pernambuco e Goiás.

AC ► Para aumentar a abrangência, o 
site do Globo Esporte passa a 
disponibilizar uma página especial com 
publicações das atividades esportivas 
do Acre. O projeto, em parceria com a 
Rede Amazônica, um das afiliadas da 
TV Globo, apresenta notícias e 
bastidores dos principais times de 
futebol da região.  A iniciativa faz parte 
da regionalização do portal, que 
integra informações dos Estados ao 
conteúdo nacional.

PR ► A rede sulista de joalherias 
Bergerson passa a integrar o portfólio 
da Taste, de Curitiba. A primeira 
campanha de criação dessa parceria 
será divulgada em março. Além disso, a 
agência, há três anos no mercado, será 
responsável por unificar toda a 
comunicação da loja de artigos de moda 
e luxo, desenvolvendo ações em design 
para os ambientes online e off-line. Sob 
os cuidados da empresa também 
estarão as comemorações para festejar 
os 40 anos da marca. As iniciativas têm 
como objetivo fortalecer o 
relacionamento entre a Bergerson e os 
clientes. A conquista dessa conta 
representa para a Taste a ampliação de 
sua presença no mercado publicitário. 
Em 2012, a agência realizou projetos 
para clientes Nutrilatina, Boticário, 
canal GNT e Livrarias Fnac.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1547, p. 38, 18 fev. 2013.




