
 Em preparação para a 
Copa das Confederações, segui-
mos com as ações do Projeto 
Zona Vermelha. Os pontos de venda próximos ao Estádio 
Mané Garrincha receberam materiais de merchandising 
novos e estão renovados. Essa ação incluiu um dos pon-
tos turísticos da cidade, a Feira da Torre de TV, cuja  praça 
de alimentação foi totalmente revitalizada. Ainda em clima 
de comemoração, celebramos os 230 anos de Schweppes 
com latas inspiradas em campanhas antigas para contar 
a história dessa bebida elegante e sofisticada. Para o Dia 
das Mães, uma vending machine surpreendia por sua tec-
nologia, pois era movida a abraços. Coca-Cola bem gelada, 
ursinhos polares e rosas foram alguns dos presentes dis-
tribuídos para as mamães brasilienses. 
 Volta às Aulas  Del Valle Kapo presenteou com 
lousas e canetas quem levasse para casa 12 unidades de 
qualquer sabor do produto durante o mês de julho. Para 
marcar a vitória na Copa das Confederações, a Coca-Cola 
lançou a campanha Vamos Juntos Colorir o Brasil: convo-
cou consumidores a colorir as casas e ruas e, pela primeira 
vez em sua história, mudou a cor das latinhas para azul, 
verde e amarelo. Também durante esta campanha, a Coca-
Cola levou a Regiões Administrativas estruturas itinerantes 
para os consumidores assistirem aos jogos. 
 E, como em comemorações não pode faltar músi-
ca, a Brasal Refrigerantes e a Coca-Cola Brasil lançaram con-
curso para promover bandas amadoras de diversos estilos 
musicais, o  Coca-Cola Music Connection – CMC. Em Brasí-
lia, o evento ocupou a Praça de Vidro do Taguatinga Shop-
ping, onde foram montados cinco espaços interativos. 
   Veja os detalhes e boa leitura!

Jean Claude Blaffeder
Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

A primeira etapa do projeto Zona Vermelha (Red Zone), ini-
ciado em 2012, consistiu na  demarcação de área próxima ao Está-
dio Mané Garrincha com grande fluxo de pessoas e elevado apelo 
para o consumo de ocasião. 

O passo seguinte foi ativar toda a extensão identificada com 
materiais de merchandising na área interna e externa, incluindo 
pinturas de fachadas em um trabalho que envolveu 53 clientes 
localizados no Setor Comercial Sul, CONIC, Asa Norte, Parque 
Nicolândia e Torre de TV.

A praça de alimentação da Feira da Torre de TV de Brasília, 
um dos ícones de turismo da cidade, foi totalmente revitalizada 
com mesas e cadeiras novas, área especial para pessoas com 
deficiência e capacidade para atender 720 pessoas com mais 
conforto e higiene. Desenvolvido em parceria com a Associação 
dos Expositores, Artesãos, Artistas Plásticos e Manipuladores de 
Alimentos da Feira da Torre (Asseapma), o projeto motivou os co-
merciantes locais a reciclarem seus conhecimentos de manipu-
lação de alimentos em curso na Vigilância Sanitária.

Assim, durante a Copa das Confederações, brasiliense e tu-
ristas contaram com locais previamente organizados para rece-
bê-los. Como resultado, o crescimento evidente das embalagens 
de consumo imediato como KS, NS, mini lata e pet 600 ml. 

Brasal  
Informa

Esta edição do Brasal In-
forma está repleta do espírito 
alegre, inovador e colaborativo 
da Brasal Refrigerantes. Para 
surpreender e impulsionar nos-
sos clientes, mergulhamos fun-
do nas datas comemorativas e 
presenteamos os consumidores 
com ações inesquecíveis. 
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revitaliza 53 clientes 
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Desde sua criação, em 1783, Schweppes é reconheci-
da como uma bebida elegante, sofisticada e especial. Atribu-
tos que mantém ao longo de seus 230 anos de existência. 

A bebida com gás mais antiga do mundo, e que per-
manece atual e vibrante, celebrou seus mais dois sécu-
los de permanência no mercado resgatando sua história.

Sua trajetória foi contata por meio de latas comemorativas,           
inspiradas em cartazes de campanhas antigas. Cada um dos quatro 
sabores – tônica, ginger ale,  citrus e grape fusion -, representou um 
período.  Relembre o que estava por trás dos rótulos especiais: 

Tônica – Em 1783, surgiu Schweppes, uma espécie de água com 
gás, que causava frisson com suas borbulhas nos copos e nas pessoas 
mais chiques da época. Como indicava o próprio rótulo do produto na 
época, não era uma bebida qualquer, era “The Gentlemen’s Choice”.

Ginger Ale – Em 1851, Londres sedia exposição das grandes descobertas da Revolução Indus-
trial. Evento que entrou para história da humanidade e de Schweppes, que foi condecorada pela 
rainha Vitória, da Inglaterra, como a distribuidora oficial de água e soda da Coroa britânica.

Citrus - O esporte, a vida ao ar livre e os banhos de sol se tornam sucesso nos anos 30. Foi nes-
sa época que as famílias mais sofisticadas começaram a procurar regiões de praia para aproveitar 
as férias. As sombrinhas que acompanhavam os passeios no sol foram representadas pela rodela 
de limão nos cartazes que divulgavam a bebida na época, traduzindo o conceito de um luxo re-
frescante. 

Grape Fusion - Depois de anos de guerra era hora de se despedir da escassez e do raciona-
mento de materiais. O grito de ordem dos anos 50 era sofisticação, charme e cuidado com a 
aparência e, não à toa, o cartaz de Schweppes da época mostra uma elegante dama com uma 
bebida a bordo de um convés.

Club Soda – Nas festas exuberantes das discotecas dos anos 80, os drinques feitos pelos bar-
mens ficaram famosos por misturar bebidas alcoólicas com refrigerantes e frutas fazendo drinques 
deliciosos. E o Club Soda brilhava nas pistas, um território mais do que conhecido de Schweppes. 

As embalagens das versões light dos sabores citrus e tônica vieram decoradas com a aparên-
cia impecável e sensualidade discreta  as icônicas pin-ups - mulheres com silhuetas marcadas, 
roupas provocantes e atitude de menina distraída. Elas são um símbolo de sofisticação desde os 
primeiros desenhos, nos anos 10. Porém, foi na década de 60 que Schweppes ajudou a atualizar o 
ícone usando pin-ups em seus cartazes.

Schweepes - 230 anos de história
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A Brasal Refrigerantes pôs em prática ação que deu mais 
sabor à volta às aulas. Durante mês de julho, quem levasse 
para casa 12 unidades de Del Valle Kapo  ganhava de brinde 
uma lousa magnética acompanhada de canetinhas especiais.

O produto possui cinco sabores: abacaxi, morango,        
maracujá, laranja e uva, e é disponibilizado em embalagem 
de 200 ml, um copo, o tamanho e a quantidade ideal para a 
lancheira dos pequenos.

A promoção ganhou nota 10, foi bem avaliada pelos con-
sumidores e pelos 120 pontos de venda onde foi ativada, que 
alcançaram aumento de giro do produto. 

Del Valle Kapo Volta às Aulas

Informativo

Uma vending machine movida a abraços e que caminhou por shoppings, parques, faculdades e 
hipermercados.  Foi desta forma que a Brasal Refrigerantes homenageou as mães, pois, um dia 
tão especial  merece uma ação inovadora. 

As pessoas eram convidadas a envolver a máquina com  um abraço forte, quente, carinhoso e 
aconchegante.  Preenchidos os requisitos, o participante da brincadeira ganhava  um dos brindes 
surpresas : uma Coca-Cola geladinha, um Urso Polar Coca-Cola, uma rosa vermelha, um  jogo com 
lixas de unha, uma nécessaire Coca-Cola ou um balão em forma de coração.

Mas houve um brinde que todos os que presenciaram a atividade levaram para casa – a alegria 
contagiante que a ação compartilhou em todos os locais onde esteve. Uma experiência que ficará 
na lembrança para sempre.

Abraço de Urso



Sempre presentes em grandes eventos culturais e musicais, a Brasal Refrigerantes e a Coca-
Cola Brasil lançaram concurso com o intuito de dar visibilidade e promoção a bandas amadoras                              
independente de seu estilo musical.

Música, redes sociais e diversão com amigos, algumas das principais paixões dos jovens, foram a 
base para idealização do Coca-Cola Music Connection - CMC,  concurso direcionado para jovens entre 
12 e 25 anos. Além da capital federal, Goiânia, Belém e Uberlândia também sediaram o CMC. 

Em Brasília, o evento ocupou a Praça de Vidro do Taguatinga Shopping, onde foram montados 
cinco espaços interativos: o estúdio de Todo Mundo, Coca-Cola Band Machine, o Coca-Cola Dance Ma-
chine, o Coca-Cola Play e um estúdio de rádio.

Os representantes de cada cidade foram escolhidos por votação popular com base nos clipes das 
bandas postados no site do concurso.

A banda Cydonia foi a vencedora de Brasília e ganhou o prêmio estrela no valor de R$ 15 mil, cor-
respondente a 1.000 cópias de CD gravado, 70hs de gravação em estúdio, criação de identidade visual 
e sessão fotográfica em estúdio.

Expediente
Brasal Refrigerantes S.A.

Coordenação de Produção: Paulo Rabello, Raquel Lobato Viana, Thylia 
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COCA-COLA MUSIC CONNECTION
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Colorindo e torcendo pelo Brasil
Lançada em junho, a campanha Vamos Juntos Colorir o 

Brasil, convocou os consumidores a enfeitar suas ruas e ca-
sas com as cores da seleção brasileira iniciando a torcida pela 
vitória na Copa das Confederações. 

Para homenagear o país sede, a Coca-Cola Brasil mudou, 
em uma ação inédita, a cor da tradicional lata vermelha pe-
las cores da bandeira do Brasil: azul, verde e amarelo. Desta 
forma, as latinhas passaram a ser um dos elementos de dec-
oração usados pelos torcedores.

Outro desdobramento da campanha consistiu no envolvimento dos grupos participantes do Cole-
tivo Coca-Cola, projeto nacional que visa auxiliar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Em Brasília, o grupo selecionado foi de Ceilândia, que transformou as ruas e os muros das casas 
com pinturas alusivas ao evento, em um trabalho que uniu os moradores. 

Durante o período da Copa das Confederações,  uma estrutura itinerante composta de telão, DJ, 
Mestre de Cerimônias, recreadores infantis  percorreu as Regiões Administrativas de Ceilândia, Gama, 
Samambaia, Sobradinho,  Taguatinga e Guará nos jogos do Brasil, na semi-final e final. O    objetivo, 
conquistado, foi de proporcionar a todos os brasileiros um momento inesquecível durante os jogos e 
aproxima-los da seleção.
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