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RELEASE SOBRE A EMPRESA E SEUS PRODUTOS

A IRB – Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda., teve sua origem nos anos
50 na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, sob a chancela de sua principal marca de
sucesso na época a “Caninha Tatuzinho” e nos dias atuais é uma das mais importantes empresas
fabricantes de cachaça do Brasil, ocupando posição de destaque na comercialização de destilados
e detentora de marcas renomadas como: Velho Barreiro, Tatuzinho e 3 Fazendas.
Seu parque industrial está localizado atualmente na cidade de Rio Claro.
Distribuída nacionalmente, juntas, estas marcas remontam mais de 60 anos de história
associadas à cultura popular brasileira, participando do cotidiano dos cidadãos de variadas
classes sociais do país através dos tempos.
Atenta às tendências de mercado, a partir da década de 90, a empresa passou a amplificar os
seus produtos dando foco ao segmento de consumo de bebidas de baixos teores alcoólicos como:
First Ice; de média graduação como a Caipirinha VB Pronta para Beber (destinada
exclusivamente ao mercado de exportação) além do produto não alcoólico Atomic Energy Drink.
Desde o final da década de 90 a empresa vem sucessivamente inovando em seus lançamentos
trazendo produtos diferenciados à época como as edições limitadas de Velho Barreiro Gold e
Velho Barreiro Ouro esta, detentora do primeiro troféu Embanews 2005 de melhor embalagem
com sua exclusiva garrafa dourada metalizada.
No ano de 2008, a empresa provou o seu valor mais uma vez lançando a Velho Barreiro Limão
superando as expectativas de aceitação e receptividade no mercado de consumo para produtos
destilados combinados com sabor de fruta.
Em 2.011, de forma a pontuar como empresa inovadora no setor lançou a Velho Barreiro
Diamond, uma cachaça criada a partir do ‘blend’ de cachaça tradicional de alambique com a
autêntica Velho Barreiro, armazenadas em barris de carvalho e tonéis de jequitibá-rosa
respectivamente, dando origem também à cachaça em edição especial Diamond cravejada com
212 diamantes com valor de mercado, a mais cara do mundo e feita especialmente sob
encomenda a um valor na ordem de R$ 212.000,00.
No ano de 2012, a linha Diamond buscando maior excelência ganhou mais quatro versões que
levam pedras preciosas:
safíra, rubi, esmeralda e brilhante mantendo a apresentação em sua elegante garrafa modelo
Axel importada da França.
Para o ano de 2013 apostou na customização de embalagens tradicionais lançando a linha V.B.
Glass com a decoração de suas garrafas flint através da técnica de foscação com reserva e
aplicação de gravação em hot stamping dourado.
Em 2016, após meses de pesquisa de mercado ousou e investiu apresentando ao mercado uma
grata combinação entre as duas bebidas mais apreciadas pelos brasileiros: a cachaça e o café
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com o lançamento do coquetel alcoólico Velho Barreiro sabor Café que revelou uma
excelente aceitação provando mais uma vez a sua assertividade.
Ainda no mesmo ano, lançou Alambique Diamond para os consumidores apreciadores de
aguardentes amarelas elaborada em sua base com genuína cachaça de alambique procedente
do Estado de Minas Gerais com a proposta de tornar este tipo de bebida mais acessível ao
consumidor do ponto de dose comum.
No início de 2017 seguindo mesma premissa, apresentou ao mercado a Cachaça Alambique
Diamond Prata originária também do Estado de Minas Gerais, um dos mais reconhecidos pela
tradição na produção de cachaças de alambique.
Então, motivada por mais um desafio de tendências a empresa ousou ingressar em um nicho de
mercado bastante exigente, seletivo e internacionalmente qualificado. No ano de 2018
surpreendeu e inovou novamente trazendo ao mercado de bebidas de destiladas o Murdock’s
Dry Gin, uma marca despretensiosa, orgulhosamente nacional com uma qualidade que nada
fica a dever às importadas.
Atualmente, a IRB Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. desponta entre as principais empresas
exportadoras de cachaça engarrafada no Brasil marcando presença em mais de 40 países.
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