
A magia e o espírito na-
talino vão tomar conta das 
ruas do DF com o desfile da 
tradicional Caravana de Na-
tal da Coca-Cola. Com o tema 
“Acredite na Magia do Natal”, 
a campanha deste ano vai 
encantar crianças e adultos, 
de todas as idades, com ca-
minhões decorados e  ilumi-
nados com imagens do bom 
velhinho. Causando emoção 
por onde passa, a caravana 
vem para resgatar sonhos 
e valores, como otimismo e 
solidariedade, que tornam a 
vida mais fácil e bonita. 

Este ano, para tornar 
a campanha de Natal ainda 
mais mágica, a caravana terá 
uma linda surpresa: a músi-
ca do filme de Natal e da ca-
ravana é a mesma usada em 
uma campanha memorável 
de Coca-Cola que ainda está 
no imaginário das pessoas, 
com o refrão “O Natal vem 
vindo, vem vindo o Natal...”. 
A música marcou época por 
traduzir as emoções da festa 
no filme que mostrava cami-
nhões iluminando os lugares 
por onde passavam, encan-
tando a todos.
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O Natal vem vindo!
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Editorial

Coca-Cola Brasil
lança a campanha 
“Faça sua Coca-Cola virar os assentos 
do Estádio Nacional de Brasília”

A Coca-Cola Brasil, em parceria com o GDF, lança a cam-
panha “Faça sua Coca-Cola virar os assentos do Estádio Nacio-
nal de Brasília”. Caixas coletoras serão distribuídos nos postos 
da  Rede Gasol, e nos supermercados Super Maia e Big Box. A 
população de Brasília está convocada para participar da cons-
trução da Copa do Mundo da FIFA 2014™ através da doação 
de garrafas PET que serão transformadas em assentos do Es-
tádio Nacional. Outra campanha que também já está nas ruas 
é “O Mascote é Nosso”, que ativa as principais redes de varejo 
e ilustra embalagens descartáveis de Coca-Cola com rótulos 
temáticos. Cidade sede da Copa das Confederações e da Copa 
do Mundo Fifa 2014, Brasília receberá ainda muitas ações da 
Brasal Refrigerantes e Coca-Cola Brasil nos próximos anos.
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e seus clientes, além de apon-
tar um cenário otimista com 
a aproximação de grandes 
eventos, que devem ter re-
flexo imediato nos negócios 
dos pontos de venda. 

Foi dada a largada para 
iniciativas que vão despertar 
o clima de Copa do Mundo 
nos consumidores. Ativação 
de pontos de venda, rótu-
los especiais e a apresenta-
ção do mascote-símbolo da 
competição marcam o início 
das ações, que serão reali-
zadas até o início dos jogos. 
Além disso, o Natal também 
se aproxima e, com o perso-
nagem-símbolo das festas 
de fim de ano: o Papai Noel, 
a intenção é trazer o espírito 
natalino para a cidade com as 
tradicionais caravanas de Natal. 

Como não poderia dei-
xar de ser, incluímos ainda, 
na terceira edição, informa-
ções importantes que ga-
rantem aos clientes mais 
agilidade e praticidade nas 
consultas de boletos, crédito 
e pedidos, por meio do lança-
mento do Canal Clientes, no 
site da Brasal Refrigerantes. 
Boa leitura e bons negócios!
Jean Claude Blaffeder
Diretor-geral da Brasal Refrigerantes

Esta edição 
do Brasal 
I n f o r m a 
reúne infor-
mações im-
portantes 
para a 
parceria en-
tre a Brasal 
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As visitas do Papai Noel à Brasília e a outras cidades da 
área de atuação da Brasal Refrigerantes serão iniciadas no dia 
30 de Novembro em Taguatinga Sul e Águas Claras. A última 
passagem será no dia 16 de dezembro, na Esplanada dos Mi-
nistérios, sempre das 20h às 22h. Confira as datas e locais por 
onde a caravana vai passar e sinta a magia do Natal.
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A Brasal Refrigerantes centraliza as trocas de produ-

tos já abertos de consumidores finais. Com muita atenção, 

nos certificamos que o produto será recolhido, encaminha-

do para análise e o resultado do laudo será devidamente 

informado ao consumidor. Os pontos de venda não estão 

autorizados a realizar esse procedimento. Caso ocorra al-

gum imprevisto com o produto no momento da abertura, 

o consumidor final deverá entrar em contato por meio do 

número do SAC, indicado no rótulo, ou 0800 61 5000.

Em junho, uma nova roteirização foi criada para aten-

der estabelecimentos que abrem após as 16 horas, antes 

não visitados por vendedores. A rota está estruturada com 

um coordenador, quatro vendedores e três caminhões de 

entrega à disposição de segunda a sexta-feira, das 16h às 

21h30, e aos sábados, das 14h às 19h. A rota atende 376 

clientes de Sobradinho, Lago Norte, Asa Norte, Sudoeste, 

Asa Sul, Octogonal, Cruzeiro, Guará, Vicente Pires, Núcleo 

Bandeirante, Riacho Fundo I, Samambaia, Ceilândia, Tagua-

tinga e Gama. 

Já estão disponíveis para comercialização os dois 

novos sabores da Schweppes, uma das marcas mais tra-

dicionais de refrigerante do mundo. Internacionalmente 

conhecido, o sabor Ginger Ale se assemelha ao champa-

nhe.  Já o Grape Fusion mistura dois produtos tipicamente 

brasileiros: uva verde e goiaba. Os novos sabores chegam 

ao mercado, inicialmente, na versão lata (350 ml).  

Procedimento correto de troca

Rota noturna

Dois novos sabores Schweppes: 
Ginger Ale e Grape Fusion
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4 Após preencher os campos, você rece-
berá um e-mail de confirmação e deverá 
clicar no link informado para validar o 

cadastro. Com isso, o cadastro está feito! Bas-
ta acessar novamente o site, utilizando o ícone 
“Canal Clientes”, inserir o login e a senha e você 
poderá consultar todas as informações necessá-
rias.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o se-
tor financeiro pelos telefones 3356-9819 e 3356-
9858.

A Brasal Refrigerantes investe constantemente na melho-
ria da comunicação com os seus clientes, visando agilizar e 
facilitar procedimentos. Este ano, a empresa lançou um novo 
serviço, o Canal Clientes. O espaço, no site da companhia, per-
mite ao cliente se cadastrar para visualizar limites de crédito, 
histórico de compras realizadas (nos últimos 60 dias), con-
sultar dados cadastrais e informações comerciais - tais como 
nome do vendedor do seu estabelecimento, prazo de paga-
mento, saldo disponível, informações financeiras e até mesmo 
emitir títulos em aberto (boletos). Uma das maiores vantagens 
é que essas informações poderão ser consultadas a qualquer 
hora ou dia da semana, já que o serviço é 24 horas. O procedi-
mento para se cadastrar é bem simples, basta seguir o passo 
a passo abaixo:

Canal Clientes, 
mais uma opção de comunicação

1Entre no site  www.brasal.com.br/refrigerantes e clique, na pági-
na principal, no ícone “Canal Clientes”

3 Na página seguinte, selecione a opção “quero me cadastrar”. 
Tenha em mãos CPF/CNPJ, código de cliente com dígito e en-
dereço de e-mail. Além da documentação, o cadas tramento 

exigirá a criação de uma senha pessoal

2Para entrar pela primeira vez é necessário clicar em “primeiro 
acesso”;


