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EDITORIAL

Caros clientes, caros parceiros,
O sentimento que me envolve ao folhear essas páginas é orgulho.
Todos os projetos apresentados são manifestações do nosso know-how
vidreiro e é uma honra para todas as equipes da Verallia acompanhar
nossos clientes na valorização de suas criações enológicas, cervejeiras,
agroalimentares ou gastronômicas.
A Verallia se impôs uma missão: permitir às pessoas saborear bebidas
e alimentos todos os dias em embalagens de vidro atrativas, saudavéis
e sustentáveis. Este yearbook expressa essa missão de várias maneiras.

“A experiência
da Verallia
é única na
personalização
da embalagem
de seus
clientes.”

Uma embalagem saudável
O vidro é ideal para a preservação de alimentos. Protetor e inerte, não
interfere no seu conteúdo. Assim, o vidro se impôs, há milênios, como
referência para produtos de qualidade.
Uma embalagem estética
O vidro é um formidável meio de valorização. Modelos padrão,
particularmente no mercado de vinhos, fazem a identidade de um
segmento de mercado. Quanto aos modelos exclusivos de um cliente,
eles rapidamente se tornam indissociáveis de uma marca. Uma
embalagem de vidro é, com justa razão, associado a um produto
premium. Formas e capacidades, cores, gravuras, gargalos e picuras: a
experiência da Verallia é única na personalização da embalagem de seus
clientes. Também desenvolvemos uma nova versão de nossa ferramenta
de criação de embalagens Virtual Glass para permitir que eles obtenham
renderizações ainda mais realistas de seus projetos de qualidade
excepcional e em tempo recorde.
Embalagem sustentável
100% reciclável e inﬁnitas vezes, o vidro é parte dos círculos virtuosos da
economia circular. A Verallia acredita nesse modelo circular e desenvolveu
experiência no tratamento de vidro reciclado. Também empregamos
toda a nossa experiência para projetar e produzir embalagens leves que
ajudam nossos clientes a reduzir a pegada ambiental de seus produtos.
Em nome de todas as equipes da Verallia,
agradeço sua conﬁança e desejo boa leitura.

MICHEL GIANNUZZI
CEO da Verallia
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Uma ambição:
destacar-se pela
excelência
A Verallia é uma líder mundial em embalagens
de vidro para bebidas e alimentos.

N°1 na Europa*
N°2 na América Latina*
N°3 no mundo*
16 bilhões de garrafas e potes
produzidos por ano

* Estimativa da direção da Verallia.

AMBIÇÃO

32 unidades de
produção de vidro

Quase

8 centros de

funcionários a
serviço de mais
de

3 fábricas de

clientes*

tratamento de
caco

10 000

10 000

Presença
industrial em
11 países
1 escritório
de vendas na
América do Norte

€ 2,6B

bilhões de euros em
vendas em 2019

decoração

13 centros de

desenvolvimento
de produtos

* Clientes que ﬁzeram
pelo menos um pedido
no período 2017-2019.
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Valores

•Atenção dispensada aos clientes
•Respeito às pessoas, às leis e ao meio ambiente
•Responsabilidade e compromisso com o resultado
•Trabalho em equipe
Missão
Todos os dias, a Verallia permite às pessoas saborearem bebidas e alimentos em embalagens de vidros
atrativas, saudáveis e sustentáveis

Objetivos

•Tornar-se o fornecedor preferido de embalagens de vidro
•Alcançar uma performance industrial líder e excelentes resultados ﬁnanceiros
•Desenvolver a diversidade e o talento das equipes
•Contribuir para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades
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Verallia, quase
200 anos de
história
Histórica fabricante de vidro, a Verallia faz investimentos
signiﬁcativos todos os anos para garantir que seus
equipamentos sejam mantidos no melhor nível tecnológico.
Objetivo: fornecer um ótimo serviço a seus clientes e reduzir
seu impacto ambiental.

HISTÓRIA

Uma longa história
1827

1918

Criação da fábrica
de vidro de Vauxrot
(França)

Início da
internacionalização

2019

2015
Verallia se torna um
grupo independente

Abertura de
capital na
Bolsa

1972
Criação da ﬁlial de
embalagens do grupo
Saint-Gobain

2010
Nascimento da
marca Verallia

Em 2019, a Verallia continuou a modernizar suas instalações industriais
BRASIL
Inauguração da
fábrica de Jacutinga,
que substitui a fábrica
da Água Branca em
São Paulo

FRANÇA
Reconstrução de um
forno em Lagnieu

ITÁLIA
Reconstrução de
fornos em Lonigo e
em Villa Poma

ALEMANHA
Reconstrução de um
forno em Essen

ESPANHA
Reconstrução de um
forno em Burgos

CHILE
Início da expansão
do forno em
Rosário

Construção de um
centro de tratamento
de caco perto de
Madri
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Uma empresa
engajada

A Verallia trabalha para o desenvolvimento sustentável de
seu ecossistema, a valorização dos produtos de seus clientes
e o bem-estar dos consumidores ﬁnais. O compromisso do
Grupo com uma produção responsável está alinhado com
os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações
Unidas.

ENGAJAMENTO

Agir pela segurança e
desenvolvimento da equipe

Ser referência na economia
circular

A proteção da saúde e da segurança de seus colaboradores está no centro das prioridades da
Verallia. Com base no cumprimento das regras
de segurança, o comprometimento e o diálogo,
a busca por “zero acidente” é a ambição que o
Grupo estabeleceu para si.
Atrair e cultivar talentos é outra prioridade: cada
colaborador é responsável por sua jornada de
aprendizado e desenvolvimento, seguindo programas personalizados individuais e coletivos.

Por natureza no coração da economia circular, já
que o vidro é um material saudável e inﬁnitamente
reciclável, a Verallia trabalha constantemente para
reduzir seu impacto ambiental e suas emissões de
CO2: aumento do uso de caco (resíduos de vidro
doméstico coletados), melhoria da eﬁciência energética das ferramentas de produção, otimização
do uso da água e redução do desperdício. O Grupo
também apoia seus clientes em sua abordagem
responsável por meio de sua oferta de embalagens
com design ecológico.

ENGAJAMENTO EM UM
PROGRAMA CLIMÁTICO

Cultivar nosso relacionamento
com as partes interessadas
A Verallia participa da vida e do desenvolvimento das comunidades em torno de suas unidades.
Além da sua contribuição para a economia local,
as fábricas estão envolvidas em várias ações:
conscientização do público com atenção especial
para as gerações jovens com relação às propriedades do vidro e sua reciclagem, doações, campanhas de solidariedade, visitas a fábricas …

Desenvolvido em parceria com o Projeto
PUR, o programa climático da Verallia é
baseado em dois sistemas que promovem o
desenvolvimento socioeconômico das
comunidades e preservam os ecossistemas:
um programa climático na América Latina e
um programa de integração ambiental para
suas fábricas. Em 2019, o programa climático
compensou 1% das emissões do Grupo ao
plantar mais de 100.000 árvores. Primeira
fábrica do Grupo a implementar o programa
de integração ambiental, a unidade de
Sevilha redesenhou seus
espaços verdes para
aumentar a
biodiversidade vegetal.
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Verallia,
a serviço de
seus clientes
Inﬁnitamente reciclável, saudável e protetor,
o vidro valoriza o produto que ele contém. A
embalagem é um componente importante
da estratégia de marketing das indústrias
agroalimentares e dos produtores de bebidas.
Durante todo o processo de criação e produção,
a Verallia assessora seus clientes com base em
sua experiência e sua proximidade.

SERVIÇOS

Conhecimento técnico
da criação
à fabricação
Para atender às necessidades de seus clientes, a Verallia
projeta e fabrica uma ampla gama de produtos standards
e modelos exclusivos, os “personalizados”.

A Verallia se distingue pela extensão de sua oferta (cores,
gargalos, capacidades etc.) e por sua habilidade de customizar seus produtos standards (gravuras externas e
internas, picuras e decorações). Para projetar modelos exclusivos, a Verallia possui um centro de desenvolvimento
de produtos em cada país em que está presente. Esses
centros transformam ideias criativas em realidades industriais. Para isso, eles dispõem das ferramentas mais eﬁcientes: projeto auxiliado por computador (CAD), impressoras 3D, imagens físico-realistas geradas por computador
e cálculos de resistência mecânica por elementos ﬁnitos.
Para atender à crescente demanda por diferenciação, a
Verallia desenvolveu a marca Selective Line e incentiva o
design com o Verallia Design Awards.

VERALLIA Yearbook 2020
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Proximidade do cliente
reforçada pelo digital
Perto de seus clientes, a Verallia oferece uma ampla gama
de serviços para apoiá-los diariamente e em seus projetos
de desenvolvimento.
12

MYVERALLIA
Com este portal, disponível em computador e tablet, os
clientes acessam catálogos, podem fazer e rastrear seus pedidos ou usar a ferramenta Virtual Glass. Os clientes também têm acesso às notícias da Verallia. O MyVerallia está
disponível na França, Espanha, Alemanha, Itália, Brasil, Argentina e Ucrânia.
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SERVIÇOS

VIRTUAL GLASS
Inicialmente desenvolvida em 2014 e oferecida em 2019 em
uma nova versão, com renderizações hiper-realistas de
qualidade excepcional, essa ferramenta digital permite aos
clientes da Verallia otimizar seu tempo e seus custos de
desenvolvimento visualizando diferentes modelos de garrafas e potes, rotulados e encapsulados, cheios ou vazios.

13

IDEAS BY VERALLIA
Na Espanha, a Verallia oferece um serviço, o Ideas by Verallia, que permite que os clientes tenham à mão projetos
completos produzidos pelo departamento de marketing.

ESCOLA DE VIDRO
Na França, a Verallia oferece a seus clientes treinamento
no processo de vidro organizado em suas fábricas. O
conceito é baseado no tema da economia circular do vidro,
com uma visita a um centro de tratamento de caco. Os
participantes são conscientizados sobre o conceito de design ecológico e sua aplicação em embalagens de vidro.
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Marca internacional premium da Verallia, a
Selective Line atende principalmente os mercados
de vinhos e espumantes, alcóolicos, cervejas,
bebidas não alcoólicas e azeites.

Em um forte contexto de soﬁsticação desses mercados, a Selective Line
atende às expectativas de diferenciação dos clientes da Verallia. Com base
no know-how das fábricas da Verallia, a marca oferece uma grande coleção
de modelos standards, além de sugestões de personalização (gravuras, picuras, técnicas de decoração), permitindo criações únicas.
Tendo como objetivo ser uma fonte de inspiração para seus clientes, a marca
apresenta a cada ano um livro que decifra as tendências socioculturais e de
consumo. É apresentado a clientes e a agências de design para inspirar seus
desenvolvimentos futuros. Também é uma oportunidade para a Selective
Line oferecer novas formas de garrafas e decorações feitas pelas empresas
de decoração da Verallia.
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Livro de
tendências
2020
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Decoração
A Verallia oferece uma ampla gama de técnicas de
acabamento. A decoração é produzida em três fábricas: Saga
Décor e Société Charentaise de Décor, na França, e Verallia
Polska, na Polônia.
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ARTEFAKT
Decoração em garrafas cheias

França
Saga Décor
Champanhe Mod Sélection
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SERVIÇOS

SATINAGEM

MARCAÇÃO A QUENTE

Total ou com janela

Brilhante ou fosco

Polônia

Polônia

Vodca Pulaski

Gin Blind Tiger

SERIGRAFIA

LACAGEM

Texturizado, luminescente,
termossensível, perfumado…

Parcial ou completa

França

Gin Esker

Polônia

Saga Décor
Rum Maison La Mauny

VERALLIA Yearbook 2020

17

Verallia
Design Awards
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A cada ano, a Verallia organiza concursos de criação em vários países. O
Verallia Design Awards reúne centenas de participantes das melhores
escolas de design e de embalagem. Eles são convidados a propor
projetos de garrafas e de potes, abrindo, assim, o caminho para futuras
explorações em embalagens de alimentos.

França

UCRÂNIA

JARENCE

WAVY WINE

Essa garrafa de champanhe
ecoa a estética das fontes de
jato de água, com seus ombros
percorridos por um relevo
irregular.

Essa garrafa de vidro extra-branco foi
imaginada para vinhos de caráter; seu
longo pescoço sinuoso e seu corpo
maciço terminam em uma espessa
base de vidro.
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Itália

Itália

FILIS

PEGGY

De cor verde escura,
esta garrafa com
pescoço alongado e
ombros baixos é
ampliada por gravuras
que lembram lâminas
de grama.

Em vidro extrabranco,
essa garrafa redonda
se destaca por suas
gravuras em “S”
invertido que evocam
o Grande Canal de
Veneza.

França

IRIS

Inspirada na
elegância dos frascos
de perfume, a garrafa
Iris enaltece as
bebidas não
alcoólicas.

Alemanha

Alemanha

ESPANHA

SNACKS & NUTS

PILÜ

CHUP CHUP CHUP

Este pote de abertura ampla
destina-se a lanches e é pensado
para ser reutilizado em qualquer
ocasião. Menção especial para os
padrões elípticos que substituem
completamente a rosca.

Este pote de
comprimidos retangular
permite o transporte
prático de suplementos
alimentares no dia a dia.
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Este projeto visa restaurar a
imagem de refeições prontas.
Com essa variedade de potes
de vidro de grande abertura,
elas podem ser consumidas
diretamente em suas
embalagens.
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2020

Para descobrir ao longo das páginas, uma seleção
de exemplos do know-how vidreiro que os 10.000
colaboradores da Verallia utilizam nos 11 países em
que o Grupo está presente, para três tipos de mercado:
vinhos & alcóolicos; cervejas; bebidas não alcoólicas &
produtos alimentares.

PORTFÓLIO

Chile

VINHO
MANSO DE VELASCO
Miguel Torres selecionou a
Bordalesa de design ecológico
EGO (Enhanced Geometric
Objects) cônica na cor âmbar.
Esta garrafa premium se
destaca por uma picura
profunda de 61 mm, um
gargalo VEO (Verallia Easy
Open) facilitando a abertura e
seu peso de 650 g (em vez de 1
kg para o modelo original).
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PORTFÓLIO

Argentina

VINHO ESPUMANTE
APÉRITIF CHANDON
Para este vinho espumante
com notas de laranja, a
Chandon Argentina escolheu
o modelo champanhesa
Vidalita na cor verde. Esta
garrafa dedicada à celebração
combina autenticidade e
tradição.
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PORTFÓLIO

Brasil

O EFERVESCENTE
PROSECCO ICE
A cooperativa Vinícola
Garibaldi escolheu a garrafa
Espumante de 75o ml para
seu novo vinho espumante.
Esse modelo festivo a seduziu
por sua confiabilidade no
envase e pela qualidade de seu
acabamento.
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PORTFÓLIO

França

CIDRA LOÏC RAISON
A embalagem contribui para
o luxo da cidra Loïc Raison,
graças à tonalidade de ébano.
Quase preta, ela valoriza
sobriamente o produto.
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PORTFÓLIO

Itália

LICOR BORBONE
COLLECTION
Mavidrink selecionou a
garrafa Los Angeles em vidro
extrabranco. Seus ombros
quadrados e corpo retangular
ligeiramente arredondado nos
cantos conferem um aspecto
sóbrio ao produto.
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PORTFÓLIO

Ucrânia

VODCA
UNITED STARS
A Global Spirits optou por uma
garrafa de vidro extrabranco
com ombros arredondados.
O fundo espesso da garrafa
está gravado com estrelas
que evocam as da bandeira
americana.
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PORTFÓLIO

França

XAROPES
VEDRENNE
O design da linha de xaropes
Vedrenne foi otimizado para
segurar e manusear a garrafa.
Este modelo com design
ecológico é 10% mais leve.
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PORTFÓLIO

Alemanha

ÁGUA MINERAL
GEROLSTEINER BRUNNEN
A Gerolsteiner confiou à Verallia a
produção desta garrafa retornável
de 750 ml. Trata-se de um modelo
único que se destaca por sua forma
contemporânea e ergonômica, que
proporciona boa pega.
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PORTFÓLIO

Espanha

ÁGUAS MINERAIS
FONT MAJOR
Para a Font Major, uma marca
do grupo Damm, a Verallia
personalizou a garrafa desta
água da ilha de Maiorca com
uma gravura no corpo e na
base. O modelo possui um
gargalo de rosca que facilita o
consumo.
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Vinhos
& alcoólicos
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Estados Unidos
UÍSQUE
DEERHAMMER

Espanha
ESPUMANTE
SANDARA
Para Vicente Gandia e
sua gama de vinhos
espumantes Sandara, a
Verallia desenvolveu a
garrafa padrão Ibiza,
disponível em branco e
verde Geórgia. Seu corpo
arredondado dá uma
imagem festiva ao
produto.
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O escritório de vendas da
Verallia nos Estados
Unidos forneceu à
Deerhammer uma
garrafa Moonea em vidro
extrabranco com uma
base espessa para
valorizar o conteúdo.

VINHOS & ALCOÓLICOS

Ucrânia
LICOR HAND
CRAFTED

Itália
VINHO MIRIZZI
ERGO SUM
A magnum Borgonha
Renaissance na cor
âmbar veste este vinho
de Montecappone, graças
a seus ombros
arredondados e baixos,
corpo reto e picura
profunda.

Esta garrafa de vidro
extrabranco destaca o
licor vermelho vibrante
de Sia Dioniz. A Moonea
é um modelo
arredondado marcado
por um fundo espesso.
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França
VINHO MAS
MARIGNANE

Brasil
GIN THEROS

Com os ombros retos e o
fundo em camadas, a
garrafa Atlanta em vidro
extrabranco enriquece o
rosa com reflexos
violetas do rosé Mas
Marignane.
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A Salton lançou seu gin
Theros em uma garrafa
cujos ombros marcados
e corpo cônico são
inspirados no design
clássico da Europa
Oriental.

França
CHAMPANHE LAURENT
LEQUART
Para a Coeur de Cuvée, uma
safra de apenas 455
exemplares em 2019, a casa
Lequart escolheu a garrafa
Paris. Sua picura
arredondada, seu corpo
generoso e seus ombros
suaves são complementados
com uma tesoura e um
cordão que sublinham o
caráter excepcional desta
safra.

Alemanha
VINHO MEDERAÑO
Para este vinho tinto,
Henkell escolheu uma
garrafa de 750 ml com
ombros rechonchudos,
que lhe conferem uma
forma cônica. A Bordalesa
cônica completa o
catálogo de produtos
standards da Verallia na
Alemanha.
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Argentina
ROSÉ FAMIGLIA

França/Polônia
VODCA LA FRENCH

Valentin Bianchi escolheu
a Borgonha Agrelo e seus
ombros suaves para
enaltecer seu rosé. Seu
gargalo em rosca atende
à demanda dos
consumidores que
procuram uma abertura
facilitada.

O modelo Futura,
referência para as vodcas,
foi escolhido pela La
French para o
lançamento de sua
primeira garrafa. O
modelo em vidro
extrabranco recebeu
acabamento em
satinagem e serigrafia
pela Verallia Polska para
um efeito fosco.
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VINHOS & ALCOÓLICOS

Chile
VINHO AZUDA
O modelo Borgonha EGO
(Enhanced Geometric
Objects), com design
ecológico, dotado de uma
grande picura de 61 mm
e um gargalo VEO
(Verallia Easy Open),
destaca o refinamento do
produto oferecido por
Clos de Luz. A largura do
corpo da garrafa
contrasta com sua altura
relativamente pequena.

Estados Unidos
BOURBON
WIDOW JANE
Este bourbon de 10 anos
destilado no Brooklyn foi
engarrafado em uma
Moonea em vidro
extrabranco. Seu corpo
arredondado é enaltecido
por um rótulo retrô.
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Itália
VINHO DILÉ
Uma Bordalesa recortada
por uma impressão de
mão em tamanho real:
esta é a aposta da
Santero para diferenciar
este vinho. Este modelo
exclusivo está disponível
em três cores para ser a
assinatura da linha.
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Ucrânia
BRANDY KOBLEVO
RESERVE
Para a Bayadera, a
Verallia desenvolveu uma
garrafa de vidro
extrabranco em formato
cônico com ombros
baixos e fundo espesso.

Argentina
VINHOS STELLA CRINITA
CABERNET FRANC
O modelo Paris na cor
âmbar foi selecionado para
engarrafar esta linha de
vinhos naturais. A picura
arredondada da garrafa, seu
corpo generoso e seus
ombros suaves destacam a
dimensão premium do
produto.

Brasil
GIN BARA
Tatuzinho apresentou o
Bara Dry Gin em um
modelo premium, a
Miami. A garrafa tem
ombros retos e uma linha
redonda e gradualmente
quadrada até a base de
vidro sólido.
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Polônia
ABSINTO
VAL-DE-TRAVERS
Para a Müller Glas & Co,
a Verallia decorou esta
garrafa combinando
lacagem e serigrafia. Os
padrões verdes são
visíveis graças às tintas
fosforescentes.
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Chile
VINHO 1865
Para este vinho tinto, a
VSPT optou por uma
Bordalesa EGO
(Enhanced Geometric
Objects): um modelo de
650 g (contra 750 g do
modelo original) dotado
de uma picura profunda
e um gargalo VEO
(Verallia Easy Open).

VINHOS & ALCOÓLICOS

Argentina
VINHO PARAJE
ALTAMIRA

Espanha
GIN MASTER’S

Uma Bordalesa Cónica
Alta, com design
ecológico, é a escolha
da vinícola Chandon
Argentina para este
Malbec Cabernet
Sauvignon.

Para a nova embalagem
do seu gin Master’s, a
destilaria MG optou por
uma garrafa de um azul
intenso, que lhe confere
personalidade.
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Argentina
VINHO ESPUMANTE
CHARMAT LUNGO
A garrafa Andina na cor
verde destaca com
sobriedade este vinho
espumante da vinícola
Lagarde.
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França
VODCAS ERISTOFF
O grupo Bacardi-Martini
escolheu a Verallia para
renovar toda a gama da
marca Eristoff com uma
garrafa gravada com seu
lobo emblemático.

Estados Unidos
VODCA HEEET
O escritório de vendas da
Verallia nos Estados
Unidos forneceu à
MerryGo Spirits uma
garrafa Osaka em vidro
extrabranco para sua
vodca de canela: seu
corpo arquitetônico reto,
seus ombros e sua base
escalonada têm um
design muito marcante.

Argentina
VINHO
EL INTERMINABLE
A vinícola SinFin escolheu
a Bordalesa Laura na cor
verde, que se destaca por
sua picura de 47 mm, a
mais alta disponível
nesta linha. A forma
cônica associada a um
rótulo vintage valoriza a
personalidade deste
vinho.
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Itália
GIN BUTTERFLY

França
VINHOS LES JAMELLES

A Verallia fabrica a
garrafa de gin Butterfly
para a destilaria Bagnoli.
Em vidro extrabranco, a
garrafa é embelezada por
uma gravura de
borboleta no ombro.

A Les Jamelles
engarrafou seu vinho em
um modelo ecológico
cujo peso foi reduzido em
20% sem alterar os
atributos da garrafa
original (forma e gravura
no ombro).
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VINHOS & ALCOÓLICOS

França
VODCA SNIEZKA
Para enfatizar a pureza
da vodca Sniezka,
Fauconnier escolheu o
modelo Miami.
Longilínea, esta garrafa
se destaca por seus
ombros retos e sua base
quadrada.

Chile
VINHO CASAS
PATRONALES GRAN
RESERVA
A Casas Patronales
engarrafou seu vinho em
um modelo da linha EGO
(Enhanced Geometric
Objects). A garrafa
Bordeaux Classé é
dotada de uma picura
profunda de 61 mm e de
um gargalo VEO (Verallia
Easy Open).
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Brasil
VODCA LEONOFF
A Indústria de Bebidas
Paris revisitou a
embalagem de sua
vodca, optando pelo
modelo Siberia. O design
da garrafa é inspirado na
arquitetura dos castelos
russos. A área de
identificação cônica é
cercada por gravuras.
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Argentina
VINHO GRAN RESERVA
CORAZÓN DEL SOL
Para este vinho tinto,
Corazón del Sol optou
por uma Bordalesa
Prestige. Com design
ecológico, esta garrafa é
elegante graças à sua cor
verde e seu rótulo
refinado.

Espanha
VINHO HAZA

Chile
VINHO BARRANCO

Para a vinícola Pesquera,
a Verallia desenvolveu
um Bordalesa cujo
brasão gravado no ombro
reforça a nobreza deste
vinho.

Este modelo Borgonha
Vintage na cor âmbar
destaca o vinho da
vinícola Tabalí, graças a
seu pescoço fino e
alongado, que contrasta
com o seu corpo de
grande diâmetro.

Brasil
GIN HAMBRE

Argentina
LE VIN INITIUM GRAN
MALBEC
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Para seu gin, a destilaria
Vesper selecionou a
garrafa Kobe. Com um
acabamento retrô, um
corpo cilíndrico e um
fundo extraplano, este
modelo de vidro
extrabranco é um bom
exemplo da tendência
vintage.
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Esta Bordalesa Julieta, de
design ecológico, seduziu
os vinhos Moor Barrio
com ombros baixos e
arredondados, que
conferem um aspecto
premium ao produto.

VINHOS & ALCOÓLICOS

Brasil
COQUETEL SEAGERS
NEGRONI

Estados Unidos
VINHO DRY ROSÉ
OF PINOT NOIR

A Stock lançou este
coquetel aperitivo em
um modelo influenciado
pelo design da Europa do
Leste. A garrafa
retangular é estruturada
por ombros facetados.

A Johnson Estate
escolheu a garrafa
Bordeaux Ecova Elegance
com design ecológico em
vidro extrabranco. Uma
rolha de vidro Vinolok
enobrece o modelo.
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Espanha
SANGRIA LOLEA
A originalidade é
essencial para esta
sangria: a garrafa
Mecano combina com a
aparência vintage do
sistema mecânico de
abertura.
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Brasil
VINHOS TERROIR
SELECTION
A vinícola Don Guerino
selecionou a Borgonha EGO
(Enhanced Geometric Objects)
com design ecológico em tom
de ébano. Graças a um efeito
óptico, a picura acentuada de
61 mm lhe proporciona uma
aparência maior e mais
pesada. O modelo é dotado
de gargalo VEO (Verallia Easy
Open) que facilita sua
abertura.

Cervejas
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Alemanha
CERVEJA REISSDORF

França
CERVEJA CH’TI

A Reissdorf, a maior
cervejaria de cerveja
Kölsch em Colônia,
ampliou sua gama com
um modelo retornável de
330 ml, disponível nas
cores âmbar ou branco,
em cujo ombro está
gravado o nome da
marca.

Para comemorar seu 40º
aniversário, a cervejaria
Castelain lançou uma
edição limitada
serigrafada pela Saga
Décor a partir do
desenho de um artista
local. O corpo redondo e
robusto da garrafa
Steinie, um padrão para
fabricantes de cerveja,
confere autenticidade
ao produto.
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CERVEJAS

Portugal
CERVEJA
CLAVELITA

Espanha
CERVEJA
AMBAR
TERRAE

Para sua
cerveja de
limão,
Wenzhou
Qimeng
escolheu uma
garrafa de
vidro branco
cujo corpo
robusto é
adornado
com gravuras
em forma de
limão.

Brasil
CERVEJA
DUBAI

Para a cervejaria
Zaragozana, a
Verallia
desenvolveu um
modelo em tons
de ébano cujas
linhas delicadas
são intensiﬁcadas
pela gravação do
nome da marca.

Para a cervejaria
Dubai, a Verallia
desenvolveu um
modelo com corpo
esbelto e ombros
ﬂuidos. Com suas
gravuras, a garrafa
atrai o olhar de
maneira particular.
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França
CERVEJAS
SAISON & FRUIT

E-COMMERCE

Para esta gama de
cervejas em uma série
limitada, a cervejaria Cap
d’Ona optou pelo modelo
Céleste: pescoço longo e
fino, ombros suaves e
corpo redondo destacam
a elegância do produto.

www.misbotellasdecerveza.com
Este site permite que as cervejarias
artesanais comprem pela internet
garrafas produzidas nas fábricas da
Verallia, especialmente as garrafas da
Selective Line. O mercado de cerveja
artesanal está em franca
expansão na Espanha e,
de maneira geral, em
toda a Europa: um
desenvolvimento que
a Verallia está
acompanhando online!
Q ESPANHA
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Bebidas
não alcoólicas
& alimentos
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Alemanha
SUCOS DE FRUTA
FRAÎCHEUR

França
IOGURTES
TESCO FINEST

Com a Jus de Fruits
d’Alsace, a Verallia
modificou esta garrafa
padrão de 750 ml cuja
área de rotulagem agora
está otimizada. A linha
Fraîcheur está disponível
em diferentes
capacidades, variando de
200 ml a 750 ml.

O grupo de distribuição
internacional, localizado
principalmente no Reino
Unido e na Irlanda,
escolheu o pote M15 para
lançar seu iogurte
cremoso.

VERALLIA Yearbook 2020

BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS E ALIMENTOS

Argentina
AZEITE
ANGELO
Graças ao seu fundo
espesso, o modelo Oxford
selecionado acompanha
com elegância este
prestigioso azeite
extravirgem da Pulenta
Estate. A tonalidade
extrabranca valoriza a cor
amarela com reflexos verdes
do produto.

Espanha
PEQUENOS POTES
PARA BEBÊS ALTER
OPTIMA
Alter Farmacia otimizou a
embalagem de sua linha
de alimentos para bebês:
a ampla abertura dos
potes facilita o consumo
do produto, graças à
maior facilidade de
introduzir a colher.
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Itália
MOLHO DE TOMATE
PASSATA VALFRUTTA
Para a Conserve Italia, a
Verallia desenvolveu uma
garrafa com ombros
marcados, uma gravura
no pescoço e um corpo
cilíndrico longo dotado
de uma grande área de
rotulagem.
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Ucrânia
CARAMEL SPELL
Para valorizar seu
caramelo, a Spell
escolheu um pote
premium cujo vidro
destaca as cores do
produto.

Espanha
SUCOS DE FRUTA
VALFRUTTA
A cooperativa Valfrutta
optou por engarrafar
seus sucos no modelo
Zumo de 1 l. A Valfrutta
comunicou o caráter de
respeito ao meio
ambiente de sua
embalagem: garrafa de
vidro e rótulo recicláveis.

Alemanha
ALIMENTOS
PARA CÃES
FOR DOGS ONLY?
For Dogs Only? escolheu
um pote de vidro de 720
ml para seu alimento
para cães sofisticado
produzido localmente.
Este produto premium
marca a entrada da
Verallia em um novo
segmento de mercado!
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Itália
PESTO MUTTI
Para suas três receitas de
pesto, a Mutti escolheu
um pote octogonal com
facetas que vão do
pescoço à base.
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BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS E ALIMENTOS

Itália
CHÁ GELADO ESTATHÉ
A Verallia produz a
garrafa do icônico chá
gelado da Ferrero. Esta
garrafa combina tradição
e inovação, graças ao seu
design canelado que
lembra o das embalagens
plásticas tradicionais. O
gargalo é coroa fechado
com uma tampa abre
fácil projetada para
consumo em movimento.

Ucrânia
SUCO DE MAÇÃ
GOSCHA
A Goscha escolheu uma
garrafa ergonômica de 1
litro com facetas do
pescoço aos ombros, um
novo padrão no mercado
de sucos de frutas.
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E-COMMERCE
www.boboco.fr
O Boboco é um site de vendas online de garrafas, potes e acessórios
destinados a consumidores ﬁnais e pequenos fabricantes que desejam
adotar o vidro como material de embalagem. O conceito? Permitir-lhes
obter garrafas e potes de vidro em pequenas quantidades, produzidos nas
fábricas francesas da Verallia, tudo pela internet.
O site Boboco
faz entregas na França e na Bélgica.
Q FRANÇA

youtu.be/tlxvFUqPmBA
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Como reconhecer uma garrafa
ou um pote da Verallia?
A sigla “V”, comum a todos os países em que o Grupo possui
fábricas de produção de vidro, aparece nas garrafas e potes
da Verallia. Iniciativa lançada em 2019, essa sigla vidreira
exclusiva facilita a identiﬁcação da marca Verallia em todo o
mundo. A sigla é seguida pela letra do país de fabricação.

R
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