
Expediente

Produção: Brasal Refrigerantes SA

Coordenação de Produção: Raquel Lobato e 

Paulo Rabello

Produção Editorial: RP1 Comunicação Brasília

Jornalista Responsável: Regina Trindade

Fotografi a: Edgar Marra

Redação e Conteúdo: Rafaela Feliciano e 

Luciana Melo - RP1 Comunicação

Direção de criação: Júnior Alves

Arte e diagramação: Marcelo Guimarães

Impressão: Êxito Gráfi ca

Tiragem: 15.000 exemplares

Já imaginou ter a chance de ser gandula da Copa das Confede-
rações? Esse sonho se tornou realidade para os jovens campeões das 
etapas locais e nacional da Copa Coca-Cola 2012. No Distrito Federal, 
19 jogadores, dos times Olímpia  (masculino) e Aliança (feminino), 
participaram, em março, de uma seleção e de um treinamento para a 
posição de gandula da Copa das Confederações Fifa 2013.

Os 14 adolescentes com melhores resultados foram escolhidos 
para o time de gandulas, que entra em ação no jogo de abertura do 
megaevento esportivo, Brasil x Japão, no Estádio Nacional de Brasília 
Mané Garrincha, dia 15 de junho. Os atletas foram submetidos ao cri-
tério de avaliação do Comitê Organizador, respeitando as exigências 
da entidade.

A pouco mais de um mês do início dos jogos, a equipe recebeu 
os cumprimentos dos organizadores do evento esportivo, contando 
com a presença do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e 
do mascote da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014™, o Fuleco. 

Os workshops foram realizados, simultaneamente, nas seis cida-
des-sede da competição, além de Curitiba e Foz do Iguaçu – cidades 
das equipes vencedoras da etapa nacional da Copa Coca-Cola 2012.
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A grande novidade é o projeto 100% Boleto. 
Conheça as vantagens do pagamento com 
o sistema de boleto bancário e veja como o 
procedimento pode garantir a segurança dos 
clientes e da empresa. Também pensando na 
qualidade e agilidade dos nossos serviços, a 
Brasal Refrigerantes traz informações sobre o 
novo horário de atendimento comercial, que 
passa a ser de 7h30 às 16h. Outro destaque 
é a ampliação do serviço de entrega dos 
produtos aos clientes de pequeno porte, 
com a utilização de triciclos. A Brasal Refri-
gerantes adquiriu quatro novos veículos. Os 
testes acontecem durante o mês de maio.
 
Envolvido no clima esportivo, o nosso in-
formativo traz as novidades sobre a rea-
lização da Copa das Confederações e os 
preparativos para a Copa do Mundo da Fifa 
Brasil 2014™ com grande expectativa para a 
fomentação da economia em nosso País. O 
manifesto da Coca-Cola sobre o mundial já 
está circulando pelo Brasil. Além disso, os ró-
tulos especiais dos nossos produtos entram 
defi nitivamente no espírito verde e amarelo. 
Junto com tudo isso, fechamos com chave 
de ouro com a história dos jovens campeões 
das etapas local e nacional da Copa Coca-Co-
la 2012 que participarão do time de gandu-
las da Copa das Confederações.

Boa leitura e bons negócios!
Jean Claude Blaff eder

Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

Coca-Cola lança manifesto 
sobre a Copa do Mundo da Fifa

A Coca-Cola lançou o fi lme Manifesto, dando início à campanha 
que promete agitar a maior festa do futebol mundial, a Copa do Mundo 
da Fifa. Na ação, em um fi lme de 60 segundos, a companhia apresenta 
o seu posicionamento ofi cial em relação ao evento, destacando que a 
Copa não será das celebridades, do ganhador ou do perdedor, e sim 
recheada de “200 milhões de protagonistas”. Durante o fi lme, são ressal-
tadas as frases: “o Brasil é o país de todo mundo. O futebol é o esporte 
de todo mundo. E a Coca-Cola é a bebida de todo mundo”. A propa-
ganda conta, ainda, com a participação do grafi teiro Speto, responsável 
pela arte da campanha, que desenhou a garrafa “Copa de Todo Mundo”. 
Principal elemento do sistema de identidade visual da Coca-Cola para 
a Copa do Mundo da Fifa, a garrafa será utilizada em todas as ações de 
comunicação da marca, além de ser o fechamento de todos os fi lmes 
até o fi m do torneio. 

 

Nesta edição o 
Brasal Informa traz 
aos nossos clientes 
informações que 
pretendem facilitar 
o dia a dia e garantir 
mais qualidade aos 
serviços oferecidos. 

Brasal
Inform
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A Brasal Refrigerantes adotou uma nova 
medida para pagamentos: o projeto 100% Bo-
leto. O objetivo é alterar a condição de paga-
mento dos clientes que compram em dinheiro 
para boleto bancário, com dois dias para o 
vencimento. A mudança  amplia o prazo para 
o comprador, que deixa de pagar à vista, e 
preserva a equipe de motoristas responsáveis 
pelo transporte das mercadorias ao eliminar a 
circulação de moeda. A ação teve início em se-
tembro do ano passado, na cidade de Catalão 
(GO), e, até junho deste ano, todas as filiais mi-
grarão para o novo modelo.

Para assegurar agilidade na transição, é 
importante que o cliente assine e escreva seu 
nome completo, e legível, no canhoto de re-
cebimento da mercadoria entregue. Além da 
assinatura, é necessária a identificação por 

meio de RG, CPF e/ou carimbo da empresa. 
Rubricas não são recomendadas em substitui-
ção à assinatura. Tais procedimentos visam 
garantir a segurança do cliente e da empresa.

Se o boleto não for pago, o comprador 
terá o fornecimento bloqueado. Em caso de 
atraso, o interessado pode acessar o “Canal 
Clientes” para a emissão de um novo boleto 
bancário pelo site:
http://www.siapark.com.br/canalclientes/index2.php.

O pagamento do boleto pode ser reali-
zado em casas lotéricas, BRB conveniência e 
agências bancárias. Para negociações finan-
ceiras, basta entrar em contato pelos tele-
fones: (61) 3356-9858, (61) 3356-9865, (61) 
3356-9861, (61) 3356-9819, (61) 3356-9942 e 
(61) 3356-9907, ou pelo fax (61) 3356-9938. 

CONHEÇA O PROJETO 

1   0   0   % B O L E T O

Mais agilidade e segurança 
com o projeto 100% Boleto
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Confi ra aqui os produtos da Coca-Cola

Produtos 

Para otimizar o tempo de entrega dos produtos aos cli-
entes de pequeno porte, a Brasal Refrigerantes ampliou sua 
frota de triciclos. O meio de transporte, já utilizado em algumas 
unidades da empresa, como Catalão e Formosa, garante mais 
rapidez e agilidade ao processo. Quatro novos triciclos foram 
adquiridos e passam por testes de circulação. A iniciativa visa au-
xiliar caminhões de distribuição nos pontos de venda do Distrito 
Federal e reduzir o tempo de descarregamento. Mais um passo 
rumo à melhoria contínua do atendimento ao cliente.

Teste de distribuição 
com triciclos

Fique atento ao novo horário  
Comercial com mais qualidade 
de vida

Caro cliente,

A área de vendas da Brasal Refrigerantes está 
com novo horário comercial. A partir de agora, o 
atendimento aos clientes acontece das 7h30 às 
16h. Com a mudança, os pedidos para entrega de 
produtos no dia seguinte só serão processados até 
às 16h. O horário foi alterado para antecipar o car-
regamento noturno dos caminhões, melhorando 
a qualidade de vida dos colaboradores e as entre-
gas do dia seguinte.

Informativo
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