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Brasília/DF/Brasil, janeiro de 2020. 

Prezado(a) Senhor(a), 

O Grupo AgriForte® apresenta o mais novo produto, exclusivo e sem similaridade 
conceitual, para o mercado nacional e internacional: 

AÇAÍ MOTION® 

Composto líquido pronto para consumo, sabor Açaí – NCM 2202.99.00 
Energético natural, pelas propriedades do Açaí e Guaraná. 

Sem Taurina e apenas 3mg/269mL de cafeína natural do Guaraná 
30% de redução de açúcar (92kcal/269mL), mantendo o dulçor agradável 

Equilíbrio nas Vitaminas do Complexo B para complemento diário, sem excessos 
Gaseificada na medida certa para vários tipos de consumo 

A concepção do produto se deu pela grande aceitação global do Açaí, uma fruta brasileira, da 
região Amazônica (conhecida e respeitada no Globo), com características únicas e utilizada em 
diversas formas de aproveitamento, doces e salgados. 
Nosso Açaí Motion® é uma bebida líquida, pronta para consumo, gaseificada e com 
características exclusivas, tornando ela saudável, refrescante e podendo ser utilizada de diversas 
formas, pura ou em drinks e misturas especiais. 
A classificação fiscal (NCM/SH) é a mesma que outras bebidas energéticas, mas com a diferença 
de não ter ingredientes/composição que façam mal ou agridam o organismo, sendo diferente 
e naturalmente saudável, única no mercado global. 
A concepção é para atender a todos os gostos e alcançar o consumidor familiar. 
A mistura com outras bebidas, criação de drinks especiais, diferenciados etc. esta se mostrando 
ser um atrativo a mais oferecido pelo Açaí Motion® em sua estrutura de “explosão de sabor”. É 
uma nova concepção e gênero de produto, como “Mixing Drink”/“Harmonizador de bebidas”. 
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Focada para abordagem crescente no mercado internacional, alcançamos de imediato alguns 
Países que mantemos parceiros atuantes e que já estão recebendo o produto para registro em 
seus territórios, como: México, EUA, Canadá, Equador, Chile, Paraguai, Porto Rico e República 
Dominicana (alcançando o Caribe como um todo), República Tcheca, Alemanha, Espanha, 
Holanda, Grã Bretanha, Polônia, Grécia, Itália, Rússia, atingindo toda Europa, Emirados Árabes, 
Líbano, Israel, Turquia, Irã, Nova Zelândia, Austrália, Bahrein, Índia, Arábia Saudita, Qatar, 
Coréia do Sul, Filipinas, sendo aprovado na China e outros mercados que estão iniciando diálogo. 
No mercado brasileiro direcionamos para parceiros que queiram atuar na distribuição local, 
Estadual ou regional, analisando a estrutura e forma de atuação daqueles que nos procuram 
desejando desenvolver a comercialização do Açaí Motion®. 
O Grupo AgriForte® criou um site institucional do produto Açaí Motion® (acaimotion.com) 
através de empresa especializada que esta claro, objetivo e transparente com relação ao 
produto apoiando as ações independentes de nossos parceiros, distribuidores e representantes 
em todo Mundo, inclusive Brasil. 
O Grupo AgriForte® está dando apoio institucional através de uma agência de comunicação que 
fará toda Assessoria de comunicação para mídias sociais (desenvolvimento de ações, 
manutenção e acompanhamento da comunicação direcionada para redes sociais; 
gerenciamento e gestão de conteúdo e anúncios no ambiente digital – criação de conteúdo, 
postagens, monitoramento e campanhas; acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos 
via follow up com equipe da agência disponível para atender as demandas), Planejamento 
Estratégico (planejamento; desenvolvimento de materiais gráficos e eletrônicos – criação e 
finalização de peças publicitárias para campanhas, materiais impressos e comunicação interna; 
marketing promocional junto ao PDV) e Produção e eventos (desenvolvimento de eventos; 
contato e desenvolvimento de parcerias; organização e montagem). Esse trabalho é abrangente 
e de macro atuação, onde cada País, região de atuação por distribuidor exclusivo, terá um 
manual da marca e conduta, agindo de forma independente, com o devido suporte pela nossa 
estrutura permanente corporativa. Não existirá envolvimento direto do Grupo AgriForte® nas 
ações de nossos Parceiros distribuidores exclusivos, onde cada um conhece e atuará de forma 
dinâmica e apropriada para a abordagem dos consumidores de sua responsabilidade. 
Criamos um produto Premium, com qualidade ímpar e preço competitivo, padronizando para 
todo mercado nacional e internacional. 
Saia da caixa, seja diferente, seja real! 
Açaí Motion, o Real Energy Drink!!! 

Informações adicionais através do formulário online ou em contato direto: 
AgriForte Comercial Exportadora S/A 
CNPJ 23.902.606/0001-18 
Phone: +55 (61) 3223-5945 
E-mail: contact@acaimotion.com
Instagram: instagram.com/acaimotion
Facebook: facebook.com/acaimotion
YouTube Channel: acaimotion
Twitter: acaimotion
Açaí Motion® é um produto com Qualidade AgriForte® 




