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Novas linhas de produtos Itati incrementam negócios

A implantação de oito novas linhas de produtos estão garantindo
mais negócios para a Itati. Desde a ampliação do seu mix em
outubro de 2015, a empresa contabiliza bons resultados. Conforme
o diretor Comercial, Marcos Netto, a inclusão no segmento de
descartáveis, com embalagens de 5 litros, 1,5 litro, 750 ml, 500 ml
e 250 ml tem incrementado as vendas. “Para a nossa satisfação, a
aceitação dos novos produtos tem sido muito positiva, tanto por
parte de nossos clientes como de parceiros”, comemora.
Segundo ele, a comercialização das novas linhas já representa
10% do faturamento bruto total da empresa. “Até o final de 2016,
nossa expectativa é dobrar esse resultado. A meta inicial foi atingida

rapidamente”, afirma. A decisão de engarrafar outras embalagens
descartáveis – além das já tradicionais bombonas de 20 litros –,
conforme Netto, surgiu em um longo período de planejamento
estratégico. “Identificamos um nicho importante no mercado que
precisava ser explorado para agregar valor ao nosso principal
produto: a água mineral”, explica. Todo o processo seguiu os
parâmetros das boas práticas de fabricação, desde a etapa de
preparação até a execução do projeto. “Tanto a elaboração do
design das novas embalagens como a fase de testes foram acompanhadas por profissionais especializados e de mercado”, garante.
>Critérios do PGQP: estratégias e planos

Venda direta de produtos
Outra novidade da Itati é a criação de uma equipe própria para venda externa e distribuição
de água mineral. O novo setor, em funcionamento desde outubro de 2015, possui vendedores,
repositores, motoristas, auxiliares de entrega, promotores e supervisão de vendas. Os vendedores contratados contam com smartphones para fechar os pedidos dos clientes. A solicitação
é repassada para a área financeira, que emite a nota fiscal de compra, possibilitando que os
entregadores distribuam os produtos.
Para atender essa nova demanda, os caminhões da empresa foram adesivados com a nova
identidade visual da água mineral da família gaúcha. Também foram adquiridas motocicletas
para uso da equipe de
venda externa e distribuição (saiba mais
sobre as novas linhas
de produtos na reportagem especial da
página 3).
>Critério do PGQP: clientes

LEIA TAMBÉM
Novo site da Itati está mais moderno e conta com listagem de
pontos de venda de água mineral.
Página 2
Sistema de recuperação e reuso da
água da chuva já está em funcionamento na empresa.
Página 3
Kids Run, em Canoas, possibilita a
degustação de água mineral Itati
das novas garrafas de 250 ml.
Contracapa

EDITORIAL
Estimados leitores
O lançamento das novas linhas de
produtos Itati, em meados de 2015, inaugura
uma nova fase para a empresa. Foi um longo
caminho percorrido – entre o planejamento e
a execução do projeto de ampliação do nosso
mix –, para que colocássemos no mercado
mais oito itens, inserindo-nos no segmento de
embalagens descartáveis.
Mudanças estratégicas no organograma
da empresa também foram necessárias,
possibilitando a reestruturação de algumas
áreas. Uma das novidades é a criação de uma
equipe comercial para vendas externas e
distribuição. Ela está equipada com a
tecnologia necessária para atender aos
clientes com mais eficiência e agilidade,
desde o pedido de compra até a entrega.
Ao mesmo tempo, seguimos investindo
na qualificação de nossas equipes, mantendo
nossos processos em dia e dentro das
principais normas e legislações do setor.
Estamos de site novo e retomando a nossa
comunicação por meio do informativo Água
Viva, mostrando o nosso envolvimento com a
qualidade e a busca pela melhoria contínua.
Diante dos resultados satisfatórios, ficamos
convictos de que estamos no caminho certo.
Boa leitura!
Marcos Netto,
Diretor da Qualidade
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TECNOLOGIA

Site da Itati é remodelado
O novo site da Itati já está no ar
(www.itati.com.br) e chega cheio
de novidades! Com um design mais
moderno e arrojado, a nova plataforma foi desenvolvida em HTML5
e conta com animações que
buscam destacar as novas linhas
de produtos da empresa. Leandro
Alves, que é um dos sóciosproprietários da agência Orium, diz
que o uso de tecnologia de ponta,
em formato responsivo, é a principal mudança. “É uma versão mobile interativa e dinâmica, que se
adapta a diferentes plataformas”, afirma.
Conteúdos institucionais, atualizações no blog e nas redes sociais foram integrados, podendo
ser acessados em seções específicas. Uma das novidades é o canal Onde Comprar, que apresenta
uma listagem com os locais de venda dos produtos Itati, com coordenadas georreferenciadas do
Google. Interessados em comercializar a água mineral da empresa podem se cadastrar no espaço
Seja um distribuidor. Além disso, o novo site disponibiliza botões para acesso rápido às páginas da
Itati no Facebook, Twitter e YouTube.
>Critério do PGQP: clientes

Mudanças em cargos e funções
Alterações no organograma da Itati mudaram o comando de algumas áreas estratégicas. As
modificações foram anunciadas em dezembro de 2015, durante reunião com colaboradores do
setor Administrativo e lideranças. Na nova estrutura, Marcos Netto passa a ser o diretor Comercial
da empresa, enquanto Gabriel Netto assumiu a direção dos setores Administrativo e Industrial.
Além disso, os antigos cargos de coordenação foram unificados. Na função de coordenadora geral
está Verônica Rangel. Marcos e Gabriel seguem integrando o Comitê da Qualidade QI² – Qualidade
Integrada Itati, em conjunto com Verônica e a assistente da Qualidade Micheli Oliveira.
>Critério do PGQP: pessoas

Prevenção contra a gripe
SIGA-NOS NO TWITTER!
twitter.com/aguaitati
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Com o intuito de imunizar as suas equipes,
a direção da Itati aderiu à Campanha de
vacinação contra a gripe 20016. O objetivo da
ação, desenvolvida pelo Serviço Social da
Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS), é
promover a saúde e a qualidade de vida dos
colaboradores e seus dependentes, reduzindo
o afastamento ao trabalho e contribuindo para
o aumento da produtividade da indústria
gaúcha. A iniciativa contempla desde o
processo educativo sobre a doença até a
aplicação das vacinas nas dependências da empresa. Neste ano, será aplicada a trivalente –
única vacina contra o vírus Influenza dos tipos sazonal (gripe comum) e A, conhecida como gripe
suína (H1N1).
>Critério do PGQP: pessoas

Visita da Rede Unisuper
No dia 25 de abril, a Itati recebeu a visita de gerentes e chefes de lojas da rede Unisuper. O
encontro possibilitou a troca de experiências, com ênfase nos processos empregados para a
busca contínua de qualidade. O grupo foi acompanhado pelo diretor Comercial Marcos Netto e a
equipe da empresa. Na oportunidade, os visitantes conheceram as instalações da área Industrial,
visualizaram as linhas de produção e contaram com a apresentação da história da empresa.
Houve ainda um jantar, oferecido no centro de eventos da Itati.
>Critério do PGQP: clientes

Novos representantes e distribuidores
Interessados em se tornar representantes e distribuidores dos produtos da marca Itati devem
enviar o seu curriculum vitae para o e-mail curriculos@itati.com.br. É necessário indicar a sua
formação, habilidades e experiências anteriores. Acompanhe as vagas disponíveis nas mídias
digitais da empresa pelo endereço www.itati.com.br.

Espaço Interativo
Participe do Água Viva enviando comentários sobre as matérias, ações e eventos da
empresa. Você também pode indicar assuntos e sugerir pautas para a próxima edição do
informativo através do e-mail atendimento@itati.com.br.
Não deixe de visitar o nosso site em www.itati.com.br ou acompanhar as atualizações de
www.facebook.com/itatiaguamineral e twitter.com/aguaitati.

Oito novas linhas de embalagens descartáveis contam com design moderno,
inclusive para esportistas, nas opções de água mineral com ou sem gás

ESPECIAL

Itati completa seu mix de produtos
A água mineral da família gaúcha conta com novas linhas de produtos. Além da
já tradicional bombona retornável de 20 litros, a Itati passou a comercializar, em
outubro de 2015, embalagens descartáveis de 5 litros, 1,5 litro, 750 ml, 500 ml e
250 ml. Além disso, as duas garrafas menores possuem opções com ou sem gás.
Para os esportistas foi desenvolvido um modelo exclusivo, o Itati Sports 750 ml,
que oferece design moderno, com excelente pegada e bico squeeze. O formato é
ideal para encaixe no suporte da bicicleta, tornando-se uma ótima opção para a
hidratação de atletas na prática desportiva.
Com a novidade foi ampliada também a capacidade de extração e envase de
água mineral, junto à planta produtiva da empresa, no bairro Marechal Rondon, em
Canoas. Dentro do planejamento estratégico, foram adquiridos novos equipamentos, que atendem às necessidades de produção de cada uma das novas linhas.
Também foi necessário adaptações em algumas equipes e processos, colocadas
em prática ao longo do ano passado. A criação e implantação do projeto teve uma
consultoria especializada. Um período de testes para a produção das novas linhas
foi realizado, em setembro de 2015, garantindo o pleno funcionamento do
segmento de descartáveis na área Industrial.
>Critério do PGQP: processos e resultado

Postos de venda
Diversos estabelecimentos de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana, como Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, já
contam com venda direta do mix de produtos Itati. A parceria com comerciantes da região dá maior visibilidade à marca, garantindo
pronta entrega aos consumidores. A empresa está em tratativas para a inclusão de novos postos de venda em cidades gaúchas,
como São Leopoldo, Cachoeirinha e Gravataí. A expectativa é que em breve outros estados também comercializem os produtos. A
listagem completa dos locais para compra de água mineral da empresa podem ser conferidos em www.itati.com.br/onde-comprar.

Implantado sistema de recuperação e reuso da água da chuva
O projeto de recuperação e reuso da água da chuva já é realidade na Itati. Retomada em
2015, a iniciativa reativou quatro tanques no subsolo da área Industrial, que eram usados
na década de 1970 para o engarrafamento de vinho e cachaça. Os reservatórios funcionam
agora como cisternas para o armazenamento da água descartada na chuva.
Conforme o engenheiro químico Carlos Roberto Nakatsukasa, responsável técnico do
projeto, a implantação ocorreu em meados do ano passado, com a limpeza completa das
cisternas. Também foi realizada a instalação dos equipamentos dosador automático de
cloro e filtro de quartzo com carvão ativado: “O objetivo é fazer a recuperação da água da
chuva para uso na limpeza geral da fábrica, na lavagem de piso e sanitários, além da
jardinagem, e com isso reduzir o consumo de água potável.” Os primeiros testes foram
realizados em dezembro passado, confirmando a eficiência do dosador automático de cloro
e do filtro de quartzo com carvão ativado.
A iniciativa, segundo ele, está em operação, mas em fase de ajustes e melhorias. “O
sistema está dimensionado para coletar e armazenar até 500 m3 de água da chuva,
dependendo do volume que ocorrem. A capacidade de filtração e cloração é de 2 mil litros/hora”, explica. Para o profissional, o grande benefício em
termos ambientais é o não desperdício de água potável na limpeza, jardinagem e até em sanitários: “Estamos cientes de que fazendo isso colaboramos diretamente com a preservação do meio ambiente, com responsabilidade.”
>Critério do PGQP: sociedade

Reunião do Comitê da Qualidade
Integrantes do Comitê Técnico da Qualidade para o setor Alimentação/Farmacêutico, vinculado ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividadade (PGQP) visitaram a Itati, em 1° de março. O grupo foi recepcionado pelo diretor Comercial
Marcos Netto, a assistente da Qualidade Micheli Oliveira e a coordenadora geral Verônica Rangel. Além de conhecerem a trajetória da empresa, os
visitantes acompanharam o funcionamento da área industrial. Após a
reunião, na sala de treinamentos, foi
servido um almoço de integração.
>Critério do PGQP: informações
e conhecimento

Boas práticas de fabricação
é tema de capacitação
Para possibilitar a melhoria contínua dos seus processos, a Itati promove constantemente a qualificação dos seus
colaboradores. Em fevereiro, foi realizado um treinamento
sobre as boas práticas de fabricação. A formação, ministrada
pelo diretor Administrativo e Industrial Gabriel Netto ocorreu
na sala de treinamentos. O objetivo da atividade foi capacitar
as equipes da área industrial, da qual fazem parte auxiliares
de produção, operadores de máquinas e conferentes. As
orientações abordaram procedimentos operacionais padrão
em funcionamento na empresa.
>Critério do PGQP: informações e conhecimento
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Criançada participa de corrida
CDL Jovem conhece a Itati

Empreendedores da Câmara de Dirijentes
Lojistas (CDL), que integram a CDL Jovem,
estiveram na Itati no dia 10 de março. A
iniciativa faz parte do projeto Visitas Técnicas,
lançado recentemente pela entidade, que
oportuniza à equipe conhecer mais profundamente o funcionamento e as peculiaridades do
dia a dia de cada uma das empresas envolvidas. Participante do grupo, o diretor Administrativo e Industrial Gabriel Netto acompanhou a
visita, que proporcionou um intercâmbio de
informações.
>Critérios do PGQP: informação
e conhecimento, e liderança

Itati renova convênio
com o Rotary Club
Pelo segundo ano
consecutivo, a Itati
conta com o selo
Empresa Cidadã. A
renovação do termo
de cooperação com o Rotary Club de Canoas
Industrial ocorreu no final de 2015. Por meio do
acordo, a entidade recebe mensalmente uma
contribuição destinada à Associação Brasileira
da The Rotary Foundation (ABTRF). O valor é
revertido em projetos sociais voltados ao
município de Canoas, reforçando a política de
responsabilidade social da empresa.
EMPRESA CIDADÃ
2015-16

>Critério do PGQP: sociedade

DE

O s á b a d o fo i d e m u i t a
diversão para a garotada de 3 a
11 anos que aceitou o desafio de
correr pelas ruas de Canoas, em
12 de março. O grupo partiu do
estacionamento do Canoas
Shopping, acompanhado pelos
pais nas duas pistas montadas
para a prova, em trajetos de 50 a
400 metros. A Kids Run também
contou com música, brinquedos
i n f l á ve i s e r e c r e a ç ã o c o m
monitores. Os pequenos atletas e seus familiares ainda puderam aproveitar a manhã para
se refrescar com a água mineral da família gaúcha. No estande da empresa, foram distribuídas as novas garrafas de 250 ml.
>Critério do PGQP: sociedade

Apoio ao grupo de ciclismo PedAlegre
Levando mais segurança a quem
costuma pedalar pelas ruas de Porto
Alegre, a Itati se tornou parceira do
grupo de ciclismo PedAlegre. Dentro
da sua política de apoio ao esporte, a
empresa patrocinou a confecção de
uma camiseta reflexiva. A tecnologia
utilizada na impressão possibilita que
a logomarca seja vista a uma distância de mais de 150 metros.
O lançamento da novidade ocorreu em 6 de novembro, durante o passeio dos ciclistas do grupo pela capital gaúcha, que
teve a participação do diretor Administrativo Marcos Netto. Ele considera que a iniciativa
mostra o comprometimento da empresa com a segurança, o esporte e a responsabilidade
social. A camiseta, segundo ele, é ecologicamente correta, confeccionada com tecido
produzido a partir da reciclagem de garrafas PET.
>Critério do PGQP: sociedade

Agenda Itati
14 a 17/06 – 32ª Fispal Food Service
Local: Expo Center Norte (São Paulo)

25 a 29/06 – Feira Summer Fancy
Local: Nova Iorque (EUA)

14 a 17/06 – 32ª Fispal Tecnologia
Local: Pavilhão do Anhambi (São Paulo)

27/07 – 17° Congresso Internacional da Gestão
Local: Fiergs (Porto Alegre)

NA LEGISLAÇÃO
Garantindo a qualidade da água até os pontos de distribuição

Para que o consumidor tenha uma água mineral pura, é fundamental que seja observada a legislação sobre transporte e armazenamento
dos garrafões. Confira algumas orientações, baseadas no projeto de lei 125/2004 (comercialização, armazenagem e transporte de água
mineral natural e água natural no Estado do Rio Grande do Sul) e o decreto-lei 986/1969, do Ministério da Saúde (normas básicas para
alimentos). Também foram consultadas a resolução 105/1999 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (regulamentos técnicos sobre
embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos e seus anexos) e a NBR 4638:2001 (embalagem plástica para água
mineral e de mesa, garrafão retornável, requisitos para distribuição):
 O veículo de transporte de água mineral deve estar sempre limpo para garantir a integridade e a qualidade da água mineral. Do tipo baú,
no mínimo, deve ser coberto com uma lona. Automóveis de passeio não são permitidos.
 Quem carrega embalagens plásticas desse tipo precisa manter o compartimento de carga limpo, sem odores ou pontas (lascas e pregos)
que possam comprometer a carga.
 O piso da carroceria deve estar isento de frestas e buracos, para evitar a passagem de umidade e poeira.
 É preciso estar identificado com o termo água mineral, trazendo o nome e o telefone da empresa distribuidora.
 Não se pode transportar com o produto água mineral, pessoas, animais, materiais de limpeza, cargas tóxicas e gás de cozinha.
 A execução das operações de carga e descarga devem ser feitas em local protegido da chuva.
>Critérios do PGQP: sociedade e clientes

