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SETOR ÁGUA E BEBIDAS

GEO LOCATIONVIDEO

Spumador S.p.A.
Como - Sulmona, Itália
Grupo: Refresco Gerber Group 

Máquina confeccionadora  Smiflexi MP 300 TRBF
Embaladora Smiflexi SK 600T
Esteiras transportadoras Smiline

ondes e ônibus urbanos 
percorrem as ruas de Milão 
com as laterais e a traseira 

estampadas com manifestações 
publicitárias que retratam um jarro 
de vidro cheio de uma bebida preta: 
estamos em 1938 e o produto em 
questão é a famosa "Spuma Nera" 
da Spumador. A partir dessa bebida, 
que nasceu da fusão de dezessete 
ervas aromáticas das quais provêm 
um sabor único e impossível de 
imitar (diferente das bebidas de cola 
e de chinotto), a empresa de Como 
construiu uma história de grande 
sucesso, tornando-se nos anos depois 
da Segunda Guerra mundial uma 
excelência no panorama da indústria 
italiana no setor das bebidas. 
Atualmente a sociedade Spumador 
conta com 5 estabelecimentos de 
produção dotados das mais modernas 
tecnologias de engarrafamento 
e confecção, entra as quais as 
máquinas de embalagem que a SMI 
fornece à empresa desde 1997. Os 
equipamentos da SMI presentes nas 
linhas de produção são constituídos 
por umas vinte máquinas de 
embalagem automáticas Smiflexi 

B

para a embalagem secundária; 
recentemente, a SMI fez parte 
também no projeto de modernização 
do estabelecimento de Sulmona, na 
província de Aquila, onde a empresa 
de Como instalou duas máquinas 
confeccionadoras Smiflexi de última 
geração: uma máquina embaladora 
com faixas envolvedoras modelo MP 
300 TRBF e uma embaladora modelo 
SK 600T dotadas das relativas esteiras 
transportadoras.
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UMA hiStóRiA... De gOStO
qUe DURA há MAiS De 120 AnOS

história do grupo Spumador 
começou em 1888, ano 
em que os cônjuges Verga, 

em um pequeno estabelecimento 
em Cermenata, na província de 
Como, iniciaram a produção de 
gazosas; em 1922, Antônio Verga, 
filho deles, mudou-se para Caslino 
al Piano (oásis natural ainda junto 
ao Lago de Como), onde começou 
a produzir uma bebida saborosa 
chamada "gazzosa" comercializada 
com a marca "Spumador". O sucesso 
da nova bebida é imediato entre os 
consumidores, também graças ao 
tipo de empacotamento escolhido: 
uma garrafa de vidro, com uma 
forma especial, fechada por uma 
bolinha de vidro, assim a gazzosa 
recebeu merecidamente o apelido 
de“ul sciampagn de la balèta”, isto 
é, o champanhe com a bolinha. 1938 
é o ano da mítica "Spuma Nera", 
criada por Antônio Verga a partir da 
fusão de 17 ervas oficiais, conhecida 

como "Spuma Nera" ou "Spuma tipo 
1938", o seu processo de infusão é 
sabiamente realizado dentro da sala 
de essências segundo uma receita 
histórica e secreta, que lhe confere 
o sabor inimitável de sempre. 
Nas décadas sucessivas a gama de 
bebidas Spumador foi enriquecida 
por novos produtos para atender os 
crescentes e diversificados pedidos 
dos consumidores, até que, em 1966, 
com a aquisição da Fonte S. Antonio, a 
empresa de Como entrou também no 
mercado da água mineral; a Água S. 
Antonio tornou-se logo, com a linha de 
vidro, líder no serviço familiar de porta 
em porta, além de se estabelecer 
firmemente no mercado dos bares e 
restaurantes. Com o surgimento das 
garrafas de PET, nos anos 80 começou a 
distribuição dos produtos da Spumador 
nos supermercados e nos pontos de 
venda da grande distribuição. O grupo 
Spumador saudou o ano de 2000 com 
a introdução de tecnologias modernas 

de engarrafamento em ambiente asséptico 
e com o desenvolvimento de novas bebidas 
a base de fruta. Sempre fiel aos seus valores 

or ientadores, 
à vocação para 
a qualidade e 
para a inovação 
t e c n o l ó g i c a , 
a empresa 
de Como 
e n r i q u e c e u -
se ao longos 
dos anos de 
novas marcas, 
como a Fonte 

S. Francesco, SanAttiva, Gioiosa, 
consolidando assim a própria força 
financeira através das aquisições da Fonti 
San Carlo e Acque Oligominerali Valverde 
(no começo dos anos 90) e de Fonte S. 
Andrea (em 1998). A Spumador vale-
se das tecnologias de engarrafamento 

A

mais evoluídas e controla diariamente 
toda a cadeia de produção para obter 
os mais elevados padrões de qualidade 
e a melhor rastreabilidade dos lotes; 
além disso, a empresa efetua rigorosos 
testes de laboratório especializados 
em campo químico e bacteriológico. 
Em 2008 a sociedade Spumador 
comemorou os  seus 120 anos de 
atividade, fortalecida por uma tradição 

empresarial de grandes sucessos e de 
um papel de primeira importância entre 
as excelências do mercado italiano 
de bebidas. Os números de hoje são 
testemunhas deste sucesso: mais de 400 
empregados e cinco estabelecimentos 
– Cadorago-Caslino al Piano (CO), 
Sant’Andrea (PR), Spinone al Lago (BG), 
Quarona Sesia (VC) e Sulmona (AQ) -, 
900 milhões de garrafas produzidas 

A Refresco Gerber é líder europeu na produção de refrigerantes e sucos de fruta 
para marcas comerciais e está entre os maiores fornecedores industriais para as 
principais marcas internacionais. Graças à fusão que ocorreu em 12 de novembro 
de 2013 concordada entre os grupos Refresco e Gerber Emig, atualmente a Refresco 
Gerber conta com resultados em números muito importantes: 2,3 bilhões de euros 
de faturamento anual, 4.700 pessoas em 9 Países. Graças à Spumador o Grupo 
pôde expandir a sua quota de mercado para áreas geográficas interessantes como a 
Itália; de fato, a Spumador é um parceiro profissional de grande confiabilidade para 
o varejo italiano, capaz de oferecer uma rica tradição e um gerenciamento que deu 
prova de grande eficácia no desenvolvimento da empresa. A entrada da Spumador 
no grupo holandês é de importância fundamental para a empresa de Como, 
porque oferece novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, graças 
ao compartilhamento do "know how" e das carteiras produtivas, que reforçarão 
também a posição da Refresco Gerber no setor das marcas próprias.

RefReScO geRBeR gROUP

por ano (igualmente divididas entre 
bebidas e águas minerais), 21 linhas de 
engarrafamento e confecção. A partir 
de 2011 a Spumador S.p.A. entrou no 
grupo holandês Refresco Group B.V, 
líder na Europa na produção de bebidas 
não-alcoólicas e de sucos de furta com 
marca privada, atualmente Refresco 
Gerber Group depois da recente fusão 
com a Gerber-Emig.



40 41
INSTALLATION / Spumador

em modalidade  “gargalo fora”; 
ou seja, as garrafas de 0,18 l. são 
comercializadas no formato de grupo 
ou cluster 2x3, enquanto as de 0,1 
l. nos formatos 2x3 e 2x5. O modelo 
da máquina confeccionadora SMI 
escolhido pela Spumador é muito 
versátil e pode confeccionar também 
latas, brik de papelão e potes de 
plástico, metal e vidro em vários tipo 
de pacote. A máquina instalada no 

na área industrial de Sulmona levou 
a um enorme investimento de 
capital em novas máquinas para a 
confecção secundária da linha de 
vidro de refrigerantes. A nova linha 
de produção fornecida pela SMI 
inclui uma máquina confeccionadora 
com faixas envolvedoras Smiflexi 
modelo MP 300 TRBF, que confecciona 
garrafas de vidro de 0,18 l. e 0,1 l. 
com faixas envolvedoras de papelão 

estabelecimento de Sulmona 
(Aquila) foi adquirido pela 
Spumador em novembro 

de 2011. Na nova sede industrial 
acha-se a produção de bebidas e 
aperitivos, proporcionando assim, 
entre outras coisas, que a empresa 
aumentasse a própria cobertura de 
distribuição, especialmente para 
o centro-sul da Itália. O plano de 
modernização atuado pela Spumador 

O

e O eStABeleciMentO De PRODUçãO 
De SUlMOnA

estabelecimento de Sulmona possui 
o módulo BF - "Bottom Flap"; trata-
se de um sistema para a formação de 
confecções com abas inferiores de 
contenção, apropriado à embalagem 
de garrafas com formas especiais, que 
reforça a resistência total do pacote. 
A série MP de Smiflexi é constituída 
por máquinas automáticas para a 
confecção em faixas envolvedoras 
de papelão de recipientes de baixa 
e média capacidade em modalidade 
"gargalo dentro" (OTT)” ou “gargalo 
fora (NT)”; todos os modelos MP 
dispõem de um sistema eletrônico 
de reagrupamento do produto e 
de troca de formato manual; As 
confeccionadoras MP podem também 
ser equipadas com o sistema opcional 
de troca de formato 

automático: a adaptação 
ao novo formato é efetuado 
eletronicamente por motores 
sem escovas e na maior parte dos 
casos não exige o uso de ferramentas 
ou que o operador mecha na 
máquina. Portanto, nestes casos, 
as operações de troca de formato 
são reduzidos à simples seleção da 
nova configuração no terminal de 
controle. As confeccionadoras da 
série MP são a solução ideal para 
realizar "multi-pacote" com o aspecto 

gráfico cativante, de forte impacto visual, 
uma melhor resistência às batidas, fáceis 
de manejar, abrir e armazenar; todas 
características que atraem a atenção do 
consumidor para um produto específico. 
Dentro da mesma linha de produção doe 
estabelecimento Medibev-Spumador de 
Sulmona está instalada também uma 

embaladora de película termo-
retraível Smiflexi modelo SK 660T, que 
reconfecciona as embalagens de grupo 
2x3 e 2X5 provenientes da MP 300 TRBF 
nos formatos 4x6 e 6x5 unicamente 
em bandeja, somente película e 
bandeja ´película, ou nos formatos 
6x9 e 6x10 somente película (somente 
garrafas de 0,1 l.). As embaladoras 
da série SK de Smiflexi, disponíveis 
em uma ampla gama de modelos em 
versão com pista única ou dupla, são 
dotadas de um sistema eletrônico de 
reagrupamento do produto e de troca 
de formato automático.


