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UMA NATUREZA QUE FAZ TREMER E PÕE TUDO A 

MEXER.

Entre as montanhas no nordeste de Portugal, 

nasce uma nascente de água com gás 

mineral. A água Frize vem da maior falha 

tectónica de Portugal, com centenas de 

quilómetros de extensão conhecida como a 

falha da Vilariça. 

A formação da água Frize só foi possível pela 

rutura provocada por vários tremores de terra 

que começaram há milhões de anos atrás.

Origem

Em 1725 esta água foi descrita pelo médico do rei D. João V  como sendo uma água benta. Mais tarde, graças às suas 

qualidades recebeu várias medalhas em diversas feiras internacionais. A sua reputação foi crescendo e, em 1994, a 

tecnologia juntou-se a este poder da natureza e, assim, nasceu Frize. 
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PELOS ABISMOS DA TERRA, QUE AINDA TREMEM QUANDO 

ELA SE MOVE

A água das chuvas infiltra-se no setor norte da falha da 

Vilariça, que vai desde Espanha até à zona da Serra da 

Estrela.

A falha está relacionada com a atividade sísmica, que 

gera pequenos sismos, dando origem a um elevado grau 

de fracturação que permite a infiltração da água pelo 

subsolo até 2.000 metros de profundidade.

A água permanece nessa falha durante algum tempo e 

segue um longo percurso em contacto com as rochas 

graníticas, descendo lentamente para sul.

Percurso da água Frize

Desenvolvido em parceria com o Observador 5

https://observador.pt/2018/09/21/de-onde-vem-a-agua-frize-isso-e-segredo/


Percurso da água Frize
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FORMAÇÃO DE GÁS: UM FENÓMENO NATURAL

A formação de gás na água dá-se por um fenómeno 

natural, pela combinação de vários fatores: a 

profundidade, a elevada temperatura do subsolo, a 

permanência da água nas profundezas da terra e o 

contacto com as várias camadas de rochas graníticas. 



ESCOLHEU VILA FLOR PARA VIR À SUPERFÍCIE E NÓS 

ESTAMOS DE GARRAFAS ABERTAS PARA A RECEBER.

Depois de um período de permanência e trânsito ao 

longo da falha da Vilariça, ascende na depressão 

que corresponde ao Vale da Vilariça.

Feito o percurso, a água mineral é captada perto 

da povoação de Vila Flor, Trás-os-Montes.

Aí, está um furo vertical com um artesianismo 

repuxante, a partir do qual a água mineral 

gasocarbónica ascende e ultrapassa a superfície de 

captação.

Vila Flor, Trás-os-Montes

7Desenvolvido em parceria com o Observador

https://observador.pt/2018/09/21/de-onde-vem-a-agua-frize-isso-e-segredo/
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• Nascida em 1994 

• Criada como uma alternativa à marca de água com gás mais clássica: 

marca, logotipo e mais tarde uma garrafa irreverentes

• A marca tem um DNA diferenciador desde que foi lançada 

• Slogan: Mesmo para quem não gosta de água com gás 

• A primeira marca a lançar águas com gás com sabor em Portugal: 2002

• Uma água mineral com gás 100% natural

• Nascida em Vila Flor, Trás-os-Montes, captada a 2.000 metros de profundidade

• Extremamente refrescante

• Uma variedade de sabores low-cal, com o equilíbrio certo de gás, doce e frutado 

O Produto

A Marca Frize
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História (1/3)

Primeira alusão a uma nascente em Sampaio, Vila Flor com uma água com gás e forte mineralização.

Início da exploração oficial da água mineral desta nascente, sob o nome de Bem-Saúde, que pelas 

suas qualidades ganhou inúmeros prémios em diversas feiras internacionais. 

Depois de um período de interrupção deu-se o relançamento do engarrafamento da água mineral 

através da empresa Águas de Bem-Saúde

Lançamento da marca Frize pela empresa Águas de Bem Saúde. Uma água mineral com gás 100% 

natural mas com carisma, irreverência e personalidade. Frize entra no mercado com uma missão e 

posicionamento claros: alterar os hábitos de consumo de águas com gás em Portugal, associando-se 

à sede e ao prazer e afastando-se da utilização clássica de ajudar à digestão. 

Aquisição pela empresa Compal

1875

1893

1993

1994

1999
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História (2/3)

2002

2003

2005- 2009

Lançamento da 1ª água com gás com sabor: Frize Limão, e reinvenção da categoria de águas com 

gás. Frize inaugurou o território de prazer nas águas com gás.

Início da comunicação com Pedro Tochas utilizando o formato stand-up comedy, que desconstrói os 

estereótipos da água com gás medicinal. Lançamento de Frize Tangerina.

Inovação cíclica. Lançamento de um ou mais sabores por ano até 2009, tais como, maçã verde, 

figo, maracujá, morango, limão cola, entre outros.

Lançamento da gama Bar Collection: Água tónica e Ginger Ale.2010
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História (3/3)

2018

2019

2020

2016
Relançamento de Frize com um novo posicionamento e imagem. Apresenta-se como uma bebida 

refrescante mais madura, mas ao mesmo tempo descontraída, divertida e cheia de atitude, ideal 

para acompanhar os momentos de descontração com amigos. Lançamento do sabor Lima, pepino 

e gengibre. 

Campanha “O Segredo mais bem guardado da Natureza”, um filme irreverente gravado em Vila 

Flor.

Lançamento de Frize Rodela de Limão, com ingredientes 100% naturais, que combina água com gás 

e o subtil sabor de uma rodela de limão.

Relançamento de Frize com um novo posicionamento e assinatura “Frize. Agita as Águas.”, 

reforçando a sua naturalidade. Frize traz de volta os sabores de Tangerina e Maracujá.
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Evolução da Imagem

2007-2016

1994-2007

2016-2019

2020
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Evolução da Comunicação

1994 1998 2000 2003 2004 2005

2010 2009 2008 2007 2006

2011 2012 2016 2018 2019

17cm de 

puro prazer
Figo, o frutoTou que nem 

posso

Simples ou 

com limão

Até para quem 

não gostava de 

água com gás

Jingle

OPALivra-te das 

outras águas

Portugueses com Frize

são portugueses felizes

Frize, 

a pura da loucura

Frize+Fruta,

Experimenta que vais ver
Bolsas 

da Loucura

Subtil sabor de uma 

rodela de limão
O segredo mais 

bem guardado da 

natureza
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A natureza de Frize é irreverente desde a nascente. Surgiu de um ato de provocação da terra que decidiu tremer há milhares de anos

atrás, dando origem à falha da Vilariça.

Aí, a água das chuvas infiltra-se até 2.000 metros de profundidade, seguindo um longo percurso em contacto com as rochas graníticas

até que se dá um fenómeno natural: a água começa a borbulhar, forma-se o gás e ascende em Vila Flor, Trás-os-Montes.

Desta irreverência que agitou tudo, surgiu Frize. Uma água naturalmente gaseificada cuja personalidade é igual à da terra que a fez

nascer: irrequieta, borbulhante e cheia de vida.

A natureza de Frize sempre veio à tona. Com uma irreverência refrescante Frize acreditou que era possível dar mais a uma simples água

com gás. Criou uma bebida natural muito refrescante e cheia de sabor.

Para Frize, vale a pena abalar convicções instituídas e agitar ideias pré-concebidas. Fonte natural de irreverência, a natureza de Frize

contagia-nos: inspira-nos a mergulhar no novo, a criar contracorrentes, a mudar a Europa e Portugal — ou talvez só o nosso bairro.

Frize. Agita as águas.

Posicionamento de Frize
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PRODUTO

• A água mineral é uma água bacteriologicamente pura e físico-

quimicamente estável;

• Gasocarbónica: água captada em profundidade que vem à superfície já

com um determinado teor de gás (100%) natural;

• Com origem em Vila Flor, Trás-os-Montes, onde Frize capta esta água com

gás e forte mineralização, explorando-a de uma forma sustentável como

a água natural e refrescante que é.

Frize é uma água mineral gasocarbónica com origem em Vila Flor, Trás-os-Montes. 
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PRODUTO

Frize

• Foi a primeira marca de água com gás com sabor (Frize Limão), inaugurando o

território do prazer e reinventando a categoria de águas com gás. Frize inova

também na sua embalagem, com uma garrafa diferenciadora com uma

torção na cintura.

• Alia naturalidade e prazer, é uma bebida refrescante e descomplicada para

acompanhar os momentos de descontração entre amigos e também a melhor

companhia às refeições.

• É uma bebida saudável, à base de água, mas com atitude.

À naturalidade deste produto, adicionámos o prazer de sabores únicos e refrescantes.
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EMBALAGEM
Embalagem primária

á g u a

Formatos: 0,25L. Água também disponível em 0,75L.
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EMBALAGEM
Embalagem secundária

á g u a

Formatos: 4x0,25L. Água 6x0,25L. 23



EMBALAGEM
Elementos principais
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EMBALAGEM
Elementos principais

á g u a
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EMBALAGEM
Elementos principais

Água
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A definição da política de preços de venda ao público não é uma responsabilidade da marca,

mas sim dos seus clientes, a quem Frize faz uma recomendação de PVP.

PREÇO
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DISTRIBUIÇÃO

Frize pode chegar ao consumidor final através de vários canais:

• Canal Alimentar: Frize está presente em grande parte dos hipers e supers espalhados pelo país e

também através dos seus sites de venda online.

• Canal Horeca: Além dos hotéis, cafés e restaurantes este canal engloba também lojas de

conveniência sendo outro canal de distribuição muito relevante para a marca.

• Canais Cash & Carry e Distribuidores: Frize pode também chegar aos pontos de venda através de

Cash & Carry’s que abastecem cafés e restaurantes e através de uma rede de distribuidores

espalhados pelo interior do país.

Cash & Carry Distribuidores

HorecaAlimentar

Casa

Consumidor Final

Fora de Casa

28

Também disponível em: 

www.saborista.pt

http://www.saborista.pt/


Principal objetivo: transmitir o posicionamento de Frize e dar a conhecer ao consumidor novos lançamentos.

Meios de comunicação:

• Mass Media

• Redes Sociais

• Packaging

• Visibilidade no Ponto de Venda

• Ações de Interação com o target

• Atividades promocionais

COMUNICAÇÃO
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BOM TRABALHO
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Uma marca Sumol+Compal

A Sumol Compal resultou da fusão em 2008 dos antigos grupos Sumolis e Compal, e é o

maior fabricante de bebidas não alcoólicas em Portugal.

Frize é uma das marcas do seu portfólio, descobre mais em www.sumolcompal.pt
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http://www.sumolcompal.pt/

