
BAGÉ, 12 DE MARÇO DE 2020 www.jornalminuano.com.br06

Aline Vargas Norte
Carlos Cristiano Leite
Cláudia Tarouco Barbosa Martins
Daniela Vaz Miller
Elisandra Simões
Fernanda Aquere Dias
Fernanda Fernandez Munhós
Filipe Alves Teixeira
Glauce Lisiane Bruxel
Joana Celina dos Santos
João Carlos Oliveira

João Inácio Souza
Joiceney Ferreira Dias
Luciana de Ornelas Garcia
Luís Miguel Gomes Vidal
Marcos Vinicios Cativalet
Marina Barcelos Freitas
Mira Marta Oliz Neto
Paulo Roberto Ceolin
Reni Maria Antunes Norte
Thomaz Rosa Nogueira

Aniversariantes

Até o dia 16 de março, a Americanas promove a campanha “Se-
mana do Consumidor: tem tuuudo, impossível resistir”. Com sorti-
mento de mais de 20 milhões de produtos disponíveis em mais de 
40 categorias, a marca traz promoções imperdíveis em todas as mais 
de 1,7 mil lojas físicas espalhadas por todo o Brasil e em suas plata-
formas digitais. No site e no aplicativo da Americanas será possível 
encontrar produtos com até 80% de desconto ou com opção de retira-
da na loja física em até uma hora. Nas compras on-line, quem pagar 
com o app Ame Digital poderá receber até 20% de cashback (parte 
do dinheiro de volta).

É possível encontrar tudo de moda masculina na loja. Os con-
sultores ajudam na hora de encontrar um look que combina perfeita-
mente com o cliente. Todos os setores estão com parcelamento em até 
10 vezes sem juros, nas principais bandeiras, com trajes por R$ 299. 
Além disso, a loja oferece ajustes sob medida, feito por consultores 
especializados em moda masculina. O serviço exclusivo de atelier 
não tem custo adicional aos clientes. A loja funciona na Av. Sete de 
Setembro, nº 1.027, de segunda a sábado, das 9h às 19h, sem fechar 
meio-dia.

A promoção especial “Chama a vizinhança”, exclusiva para os 
moradores do Residencial Auxiliadora e Residencial Sagrada Famí-
lia, disponibiliza box de vidro incolor por R$ 570; box de acrílico por 
R$ 470 ou box de vidro fumê por R$ 635, nas dimensões 80x90x190. 
Mais informações através dos telefones 32411719 ou 33121719, 
além do WhatsApp (53) 999573481 ou 999374673.

Lojas Americanas

Líder Premium Moda Masculina

Vidraçaria Nova Esperança

Empreendedor
Bebidas Fruki é a marca preferida 
de refrigerante dos gaúchos

A pesquisa Marcas de Quem 
Decide chega à sua 22ª edição no 
Rio Grande do Sul, destacando a 
Bebidas Fruki como a preferida, 
pela primeira vez, na categoria 
Refrigerante. A marca cresceu e 
consolidou-se na primeira posi-
ção como a preferida dos gaúchos 
com 41,4%. A Fruki ficou cerca 
de 10% acima da principal con-
corrente. Na lembrança, a marca 
ocupa o segundo lugar com 35,8% 
contra 53,1% da líder mundial. A 
Bebidas Fruki também é destaque 
nas categorias Água Mineral e 
Grande Marca Gaúcha.

A informação foi divulgada 
em cerimônia realizada na manhã 
da terça-feira (11), no Teatro do 
Sesi, em Porto Alegre, que contou 
com a presença de cerca de 500 
convidados. No evento, foram ex-
postos os resultados da pesquisa 
que tem a realização do Jornal do 
Comércio em parceria com a em-
presa Qualidata Pesquisas e Infor-
mações Estratégicas. Neste ano, 
foram ouvidas 324 pessoas, entre 
empresários e altos executivos 
gaúchos que avaliaram 73 setores 
da economia.

Para a diretora-presidente da 
empresa, Aline Eggers Bagatini, o 

resultado da pesquisa demonstra o 
orgulho que os líderes do Estado 
têm em relação às marcas gaúchas 
e o reconhecimento à história da 
Fruki. “Olham para a nossa empre-
sa e reconhecem a batalha que te-
mos todos os dias, nesses 95 anos 
de história, sempre crescendo e 
sem medo de concorrer com as 
grandes marcas”, assinala.

Pelo quinto ano consecutivo, 
a Água da Pedra é a líder na prefe-
rência dos gaúchos quando o assun-
to é Água Mineral. Neste ano, a 
Água da Pedra obteve 50% no le-
vantamento, 2,9 pontos percentuais 
acima do resultado verificado em 
2019. Quanto à lembrança dos con-
sumidores, a marca também confir-
mou a primeira colocação, repetin-
do o ano passado, desta vez com 
41,4%, contra 39,7% obtidos ante-
riormente. Essa liderança está se 
consolidando com o crescimento.

A Bebidas Fruki também foi 
reconhecida na categoria “Grande 
Marca Gaúcha” onde ficou entre 
as 10 premiadas em lembrança e 
preferência.

Conforme o presidente do 
conselho consultivo da Fruki, 
Nelson Eggers, a pesquisa é resul-
tado de gestão de qualidade, rela-
cionamento e constância de pro-
pósitos. Eggers destaca que este 
dado não altera o planejamento da 
Fruki. “Nós não vamos botar sa-
pato de ‘salto alto’, continuare-
mos com a nossa sandália. É um 
impulso para continuar fazendo o 
trabalho que sempre fizemos.” 
Segundo ele, a Fruki trabalha to-
dos os dias para ter não apenas 
um produto bem feito, mas tam-
bém eficiência na entrega, na ven-
da, no relacionamento interno, 
externo, no contato com fornece-
dores, bancos e governos.

Aline ressalta que a empresa 
construiu ao longo dos anos uma 
imagem forte por ser séria e cor-
reta em todos as suas relações, e 
que o resultado obtido através da 
pesquisa não permite acomoda-
ção. “Não tem o jeitinho certo, 
temos que pensar todos os dias 
em como fazer diferente e me-
lhor. Temos espaço nesse merca-
do para crescermos mais, pois te-
mos competência para isso e pro-
dutos de qualidade. A satisfação 
de conquistar um pedaço do cora-
ção dos empresários tem um valor 
imensurável”, afirma.

Com quase 96 anos de histó-
ria, a Fruki conta com 840 funcio-
nários e tem capacidade para pro-
duzir 420 milhões de litros de be-
bida por ano. São sete linhas de 
produção automatizadas. O fatura-
mento de 2019 foi R$ 419 milhões 
e, para 2020, a projeção é de fatu-
rar R$ 449 milhões. Hoje são seis 
centros de distribuição: Lajeado, 
Canoas, Pelotas, Caxias e Santo 
Ângelo, no Rio Grande do Sul, e 
Blumenau, em Santa Catarina.

Água da Pedra

Institucional

Crescimento

Júlio Eggers, diretor administrativo; Aline Eggers Bagatini, 
diretora-presidente; e João Miranda, diretor comercial 
receberam os reconhecimentos
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