
Qualidade a 
toda prova
A campanha “Qualidade a toda 

prova”, lançada no primeiro semestre 

de 2016, mostrou a razão pela 

qual a Naturágua é a única água 

mineral do Norte e Nordeste a 

obter a certificação ISO 22000. Na 

campanha, a empresa reafirma a 

confiança do consumidor para com 

seus diferentes produtos. 
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A qualidade da água mineral Naturá-

gua a toda prova foi o mote da cam-

panha criada pela agência Slogan. Nela, 

a marca, há mais de 20 anos no mercado, 

faz um convite para que o consumidor 

agende uma visita à fábrica e conheça de 

perto como é produzida a água minera 

DESTAQUES 
DA MÍDIA

preferida dos cearenses e a única do Nor-

te e Nordeste com o selo de certificação 

da ISO 22000, específica para segurança 

de alimentos.

A relação de confiança da marca com o 

consumidor é apresentada em diferen-

tes situações: nas práticas esportivas 

(Naturágua Atlhetic), com o medalhista 

olímpico Márcio Araújo; no uso diário 

(garrafão de 20 litros) com a engenheira 

de alimentos Lindsay Gondim em uma 

cozinha industrial e do cuidado com o

produto (Naturágua Brinq), voltado para 

o público infantil.

Aplicativo é sucesso entre os cearenses
De maneira bem-humorada, direta e simples, a campanha 

do aplicativo “Peça Fácil” chamou a atenção do consumidor 

cearense para as facilidades proporcionadas pelo sistema 

implantado pela Naturágua. Nas peças criadas pela agência 

Slogan, as mensagens mostram os novos tempos: “Ligar para 

pedir água é do tempo da bala soft. Peça Naturágua pelo apli-

  2016  

cativo. Peça Fácil”. Mensagens como essa estamparam em vários 

meios de comunicação de Fortaleza.

O aplicativo Peça Fácil pode ser baixado nos celulares por 

meio das plataformas iOS e Android, mostrando o quanto é fácil 

e rápido adquirir a água mineral Naturágua, reconhecida pelos 

cearenses pelo seu alto teor de pureza e qualidade.
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Para encaixar, montar e reciclar
Outro destaque foi a campanha de lançamento da Naturágua BRINQ, onde crianças e jovens são convidados a brincar e aprender

as noções de reciclagem e sustentabilidade. As garrafas (315 ml) possuem tampas que se encaixam não só entre si, mas com outros

blocos de montar. Com design arrojado, a Naturágua BRINQ foi criada com base no conceito de reuso, próprio de um produto único

do ponto de vista ecológico.

Que família 
queremos hoje? 
O evento “Naturágua apresenta: Como vai

sua Família?” aconteceu em outubro de 2015,

no Centro de Eventos do Ceará. Reuniu pa-

lestrantes como o psiquiatra Augusto Cury, a

psicóloga Rosely Sayão, além de Albigenor e

Rose Militão.

  2015  

  2016  
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  2015    2015  

  2016    2016    2016  

Para incentivar a prevenção do câncer de mama, a 
Naturágua promoveu uma palestra com o 
Dr. Rômulo Fiuza

Dentro do projeto “Conhecendo o Grupo Telles”, os funcionários do iPark conheceram
detalhes do processo produtivo, na sede da Naturágua

Para incentivar a prática de hábitos saudáveis,
todas as sextas-feiras, às 16 h, os funcionários
realizam caminhadas

Como acontece todos os anos, os funcionários da
Naturágua participaram do Torneio Interno de
Futebol. As partidas foram realizadas no campo
(localizado na sede da empresa), no dia 24 de julho

“Cuidando do nosso maior bem: Você” foi
o tema da Semana Interna de Prevenção
de Acidentes (SIPAT) deste ano



 4  \\\  2015/2016  4

Naturaguá News  

Espaço 
Naturágua 
BRINQ

Desde 2015, o “Espaço Naturágua-

BRINQ” é destaque em diversos 

eventos da cidade. Nos últimos meses, es-

teve presente em diversos shopping, tais 

como Benfica, Del Paseo, Iguatemi e Rio-

mar, além de promoções como “Mamães e 

Bebês” e nos supermercados parceiros da 

marca (São Luís, Cometa, entre outros). As 

crianças dão asas à imaginação ao partici-

parem das brincadeiras realizadas no es-

tande montado especialmente para elas. O 

desafio de criar objetos com as tampinhas 

interativas que encaixam entre si - a Na-

turágua BRINQ (315 ml).

O espaço conta sempre com a super-

visão de três promotoras e um animador, 

as tampinhas coloridas da BRINQ tomam 

forma de bichinhos, carrinhos e super-

-heróis pelas mãos dos pequenos. Com 

decoração temática e lúdica, incentiva as 

crianças na montagem de seus próprios 

brinquedos, tendo as tampinhas como ele-

mento principal.

Certificação ISO 22 000: mais uma fase de sucesso
Em 2015, a Naturágua foi a primeira empresa

de água mineral do Brasil certifi cada com a ISO 

22 000 pelo Bureau Veritas Certifi cation (BVC), 

maior órgão de certifi cação do mundo, com 

atuação em mais de 140 países.

Em maio último, a manutenção foi realiza-

da com sucesso por meio de uma auditoria que 

concedeu uma nova certifi cação à Naturágua.

Ela assegura que o processo produtivo da em-

presa esteja em conformidade com as normas

internacionais de gestão e segurança alimentar. 

É o reconhecimento de um trabalho contínuo 

realizado pela Naturágua há mais de 20 anos.

aÇÕes
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Rótulos de datas especiais

PAEX - Fundação Dom Cabral
Desde janeiro de 2014, os funcionários da Naturágua participam do 

PAEX (Programa Parceiros para a Excelência), realizado pela Fundação 

Dom Cabral (FDC). Trata-se de um modelo de gestão com foco em melho-

ria de resultados e aumento de competitividade por meio da construção 

gradativa de conhecimento e de troca de experiências.

A FDC está entre as melhores escolas de negócios 

do mundo pelo ranking 2014 de educação executiva 

do jornal Financial Times e se mantém entre as pri-

meiras da América Latina.

Toda data marcante merece uma comemoração à altura. Assim, a Naturágua tem 

como premissa estampar em seus rótulos (garrafões de 20 litros) imagens de datas 

especiais. Isso foi feito em 2015 e prossegue este ano. 

Dia Internacional 
da Mulher
A Naturágua coloriu as gôndolas e

expositores dos principais supermercados 

de Fortaleza para festejar o Dia das 

Mulheres, em maio de 2016. A ação 

chamou atenção pelas cores e fl ores (que 

enfeitaram as prateleiras), assim como 

pelas mensagens contidas nas gravatas das 

garrafas (315 ml) da marca. A delicadeza da 

homenagem foi uma bela surpresa para as 

nossas fiéis consumidoras

Frota de caminhões 
O consumidor pode identifi car os cami-

nhões da Naturágua a longa distância. Isso 

porque, os caminhões estampam imagens 

dos principais produtos da marca. Esse 

recurso reforça a marca da empresa e sua 

credibilidade junto ao consumidor final.

aÇÕes
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Os eventos de destaque em Fortale-

za contam com a presença certa da 

Naturágua. Foi o que aconteceu ao longo 

de 2015 e prossegue em 2016. São shows, 

festivais, eventos musicais, a maioria com 

grande público, a exemplo dos shows da 

cantora de música Gospel Aline Barros e 

do escritor e cantor Padre Fábio de Melo, 

assim como festivais (Festpan) e o grande 

São João de Maracanaú. Entre os eventos 

internos realizados na sede da empresa 

estão as comemorações do Outubro Rosa, 

do Dia das Mães e a promoção de lança-

mento da Naturágua Brinq.

  2015  

  2015 /2016  

  2015 /2016  

  2015 /2016  

  2015 /2016  

  2015  

eVeNtOs

SHOWS
PATROCINADOS

O Festival Celebrai reuniu mais de 15 mil
pessoas. Em 2016, 20 a 24 de Junho no Polo
de Lazer do Conjunto Esperança

O Aniversário de Maracanaú reuniu mais de 50 mil pessoas e contou com
os shows da Cantora Aline Barros e Fábio de Melo.

O evento Renascer reuniu mais de 30 mil pessoas (por ano). Em 2016, o dia 07 a 09 de fevereiro, 
no Ginásio Paulo Sarasati

O Festival Halleluya reuniu mais de 1 milhão de pessoas (por ano). Em 2015 o evento ocorreu do
dia 22 a 26 de Julho, e em 2016, o evento aconteceu de 20 a 24 de Julho no CEU (Condomínio
Espiritual Uirapuru). A Naturágua esteve presente como patrocinadora do evento

São João de Maracanaú 2015 aconteceu de 03 a 18 de Junho/15, reuniu bandas locais e nacionais,
contando com um público de mais de 100 mil pessoas.

A Festa dos Arcanjos, realizada no Condomínio Espiritual Uirapuru, 
em 2015 e 2016, reúne um público superior a 10 mil pessoas  
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  2016  

  2016  

  2016  

  2016    2016  

eVeNtOs

A MARCA
APOIA

O show “Vôo das Borboletas” reuniu mais de 5 mil pessoas no Iate Clube. O evento, patrocionado pela Naturágua, angariou fundos para a sede própria
do Grupo de Apoio ao Paciente Onco-Hematológico do Ceará 

A Naturágua marcou presença no Festival Cos-
tume Saudável, realizado no Shopping Rio Mar, 
com as áreas de hidratação e o Espaço da BRINQ

O Mini 
Fashion 
People reuniu, 
no Beach 
Park, cerca 
de 15 mini-
fashionistas 
(de 3 a 10 
anos). O 
espaço da 
BRINQ atraiu 
a atenção da 
criançada 
presente ao 
evento

Em 2016, A Naturágua firmou a parceria com as assessorias esportivas Diogo Porto e Tio Flavinho. A água mineral está presente nos eventos com a 
hidratação de seus atletas
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Naturágua: de 
portas abertas para 
o consumidor 

A nova sede da Naturágua  está de 

portas abertas para receber o con-

sumidor. Esse convite feito por ocasião 

da campanha  “Qualidade a toda prova”, 

cujo objetivo é o de estreitar os laços de 

confiança com o consumidor final, infor-

mando-o sobre todas etapas do processo 

de produção da água mineral, única do 

Norte e Nordeste com o selo de certifica-

ção da ISO 22000, específica para a área 

de segurança de alimentos. 

Desde o início da ação, ocorrida em 

abril último, a Naturágua já recebeu a 

visita de mais de 10 grupos, com uma 

média de 30 pessoas cada, entre consu-

midores, formadores de opinião e demais 

interessados. Mediante marcação prévia 

(data e horário), os clientes-visitantes são 

recepcionados pela equipe técnica da 

Naturágua (engenheiros de alimentos, 

nutricionista e químicos), que apresenta 

os vários setores da fábrica, desde a cap-

tação da água na fonte, passando pelo re-

servatório, filtração, análises químicas, 

envase, rotulagem e estocagem das gar-

rafas e garrafões. Antes disso, assistem 

ao vídeo institucional e à uma palestra 

sobre os benefícios e a estreita relação 

entre a ingestão de uma água minereal 

de qualidade e seu alto teor de pureza 

para a saúde.  

O  resultado da iniciativa tem supera-

do as expectativas, dado ao interesse de-

monstrado pelos usuários fiéis à marca. 

O calendário de visitação terá continui-

dade. A sede da Naturágua, localizada 

no bairro de Lagoa Redonda, ocupa uma 

área total de 102 mil metros quadrados, 

sendo 434 m2 de área construída, e ma-

quinário com tecnologia de ponta.
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aÇÕes

  No auditório da Naturágua, os visitantes assistem palestra com a nutricionista do Grupo Telles Luiza Eller sobre a “Água mineral: fonte de vida”

A gerente de projetos da Naturágua Joelma 
Maurício explica cada etapa da produção  

Aline Telles Chaves fala aos visitantes sobre o 
constante controle de qualidade da marca

Após o termino do evento, foi servido 
um coffe break  


