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mada minha, ficarei
deveras lisonjeado se
aceitares me acom-
panhar à pharmacia
para um xarope car-
bonatado." Um con-

vite para tomar xarope na farmácia po-
de não soar como uma cantada lá mui-
to romântica hoje em dia, mas, no fim
do século 19, era tudo que uma joven-
zinha americana queria ouvir. Afinal,
quem não queria experimentar a gran-
de onda, os refrigerantes? Os primei-
ros deles nasceram numa época em que
se confundiam as propriedades medi-
cinais das fontes de águas minerais com
as recentes invenções de Joseph Pries-
tley (1767) e John Mathews (1832).
Priestley criou um meio de produzir
água gaseificada artificialmente, a so-
da. Mathews desenvolveu o que ficaria
conhecido como soda fountain, um apa-
rato que produzia água com gás de for-
ma simples, diretamente no balcão da

farmácia. Acreditava-se que a água ga-
seificada tinha propriedades terapêuti-
cas e por isso ela era recomendada pa-
ra diversos tipos de tratamento, de sim-
ples eólicas à poliomielite.

Por volta da metade do século 19,
já era comum encontrar fontes de so-
da instaladas nas farmácias por todos
os Estados Unidos. "Não se sabe exa-
tamente quem foi o primeiro a colocar
substâncias adoçantes e corantes na água
gasosa, mas certamente isso aconteceu
numa farmácia, onde as misturas eram
feitas e vendidas como tônicos", diz Jor-
ge Fantinel, engenheiro químico e con-
sultor das empresas do setor, autor de
Os Refrigerantes no Brasil. As primeiras
experiências foram feitas com xarope
de limão, a soda limonada. Imediata-
mente depois vieram as misturas com
morango, noz-de-cola - um fruto afri-
cano parente do cacau, rico em cafeí-
na, conhecido no Brasil como orobô -
e ginger-ale, feito de gengibre. Nessa

época, eles ainda não tinham o nome
de refrigerantes e eram chamados de
xaropes gasosos. Mas, vendidos a l cen-
tavo de dólar, já eram um sucesso.

O crescimento do consumo fez
muitas farmácias se transformarem
em pontos de encontro. Outras dei-
xaram de lado a venda de remédios
para aumentar o espaço de atendi-
mento dos ávidos bebedores de xaro-
pes gasosos. Fenômeno semelhante
ocorreu com os proprietários, que co-
meçaram a competir pelos fregueses
criando xaropes cada vez mais elabo-
rados, fechando suas lojas para se de-
dicar à produção e venda no atacado.
As três maiores marcas norte-ameri-
canas atuais foram criadas num espa-
ço de pouco mais de dez anos, por três
desses ex-farmacêuticos. Charles Al-
derton inventou a fórmula da Dr. Pep-
per, em 1885. No ano seguinte John
Pemberton tirou da manga um con-
centrado com "qualidades estimulan-

Text Box
É ISSO AÍ

Text Box
De bebidas vendidas em farmácias e indicadas para tratar dorde barriga, os refrigerantes viram símbolo de rebeldiae hoje estão entre os nomes mais conhecidos do mundo





ANAIS DA CIÊNCIA

tes" à base de noz-de-cola, folhas de
coca e outros ingredientes ao qual da-
ria o nome de Coca-Cola. Em 1898
surgiu a Pepsi-Cola, que usava a mes-
ma noz-de-cola e uma enzima para
"ajudar na digestão", a pepsina.

Mas sair das drogarias e chegar sãos,
salvos e borbulhantes à casa do consu-
midor era uma tarefa impossível para
os refrigerantes. O limitador, nesses pri-
meiros tempos da indústria, era a em-
balagem. "Apesar de o primeiro xarope
engarrafado datar de 1835, antes da in-
venção da máquina para moldar vidro,
obra do americano Michael Owen, em
1904, as garrafas eram sopradas artesa-
nalmente e variavam na forma e tama-
nho, dificultando o transporte e o em-
pilhamento", afirma Jorge. Outra difi-
culdade era a vedação das garrafas. Das
rolhas com arame (similares às de cham-
panhe) às tampas Hutchinson, que

seguravam a
pressão de den-
tro para fora, os
progressos fo-
ram tímidos e os
acidentes em de
pósitos, constantes,
transformando o esto-
que de refrigerantes numa
atividade barulhenta (e dispendiosa). A
revolução que levou definitivamente o
refrigerante para dentro das casas das
pessoas foi a tampinha coroa, inventa-
da em 1892 pelo americano William
Painter. A rolha metálica recoberta de
cortiça (posteriormente trocada pelo
plástico) era perfeita para conter a pres-
são do líquido gasoso. Daí por diante,
os xaropes continuariam sendo vendi-
dos nos balcões, mas o caminho até a
mesa do almoço de domingo estava de-
finitivamente aberto.

GUARANÁ
BRASIL

DA ROLHA À MAE WEST
Imagem é tudo: pioneira no design
inovador das garrafas, a Coca-Cola
lançou modelos exclusivos

Embora a
tampinha
coroa já
existisse,

a Coca-Cola
foi vendida
em garrafas
com a rolha
Hutchinson
até 1902

Com um
desenho

mais
moderno,

as garrafas
vinham nas

versões
transparente
e âmbar até

1916

O modelo
exclusivo -
apelidado

de Mae
West por
causa das

curvas - fez
sucesso

e quase não
mudou mais

Nos Estados
Unidos,

a garrafa
de plástico

one-way
com tampa
de rosca foi
testada já
na década

de 70.

Por aqui, a moda das
fontes de soda não pe-

gou e a indústria partiu
direto para o engarrafamen-

to. "Os equipamentos eram
precários para gaseificar água e mais

ainda para produtos com açúcar, que
necessitam de temperaturas de ope-
ração mais baixas e pressões maiores.
Nosso clima não ajudava a indústria",
diz Jorge Fantinel. Enquanto Coca,
Pepsi e Dr. Pepper se industrializa-
vam, abriam novas fábricas e melho-
ravam a distribuição nos Estados Uni-
dos, um médico de Resende, no Rio
de Janeiro, descobriu que uma fruti-
nha vermelha e tipicamente brasilei-
ra, o guaraná, dava um tremendo xa-
rope. Em 1905, o doutor Luiz Perei-
ra Barreto elaborou um método de
processamento da fruta.

A partir de 1906 a F. Diefentha-
lerr, de Santa Maria, no Rio Grande
do Sul, lançou a primeira linha de re-
frigerantes industrializados, incluin-
do a Limonada Gazosa, o Guaraná
Cyrilla e a Água Tônica de Quinino.
Cervejarias como a Brahma não de-
moraram a entender o potencial co-
mercial dos gaseificados. A empresa
carioca lançou a marca Excelsior em
1907. A paulistana Antarctica come-
çou a produzir a Soda Limonada em
1912 e, em 1921, lançou o Guaraná
Champagne. "A fórmula é a mesma
até hoje, adaptada apenas para se ade-
quar melhor às mudanças da linha de
produção," afirma o químico Orlan-
do de Araújo, consultor da AmBev,
uma das principais empresas do setor.

As precárias condições da infra-
estrutura de estradas e ferrovias bra-
sileiras e as dificuldades logísticas
mantinham os fabricantes e distribui-
dores reféns de suas próprias regiões.
A demanda crescente, mas limitada
geograficamente, fez com que mar-



cas menores aparecessem para aten-
der cidades do interior dos estados.
Em São Paulo, maior mercado na-
cional, surgiram, na década de 1930,
fábricas em Jundiaí, Itu, Bauru e São
José do Rio Preto. No Maranhão, Je-
sus Norberto Gomes criou, em 1920,
um guaraná cor-de-rosa que até ho-
je é comercializado. O guaraná Jesus
atende seus adoradores e é um dos
mais vendidos da região.

"Até os anos 60, alguns processos
ainda eram manuais. Usávamos má-
quinas com pedais mecânicos para co-
locar as tampinhas nas garrafas e colá-
vamos os rótulos com cola de maise-
na", afirma Ricardo Vontobel, que na
infância trabalhou na fábrica do pai, a
Vonpar, fundada em 1953, no Rio
Grande do Sul, e que hoje é uma das
maiores franquias da Coca-Cola no
país. Se engarrafar era difícil, imagine
distribuir. "Na época, o setor de logís-
tica não passava de um estábulo com
burros e carroças. Sem estradas que
comportassem caminhões, usamos es-
ses animais por anos", lembra Ricar-
do. "Os burrinhos ficavam tão acostu-
mados com o itinerário que paravam
sozinhos diante das vendas e mercados
e lá ficavam esperando até a carroça ser
descarregada. Mesmo quando não ha-
via entrega, o funcionário tinha que
descer e fingir que tirava a carga da car-
roça. Só assim para enganar o animal
e ele concordar em continuar seu ca-
minho." E por essas e por outras que
para cumprir um roteiro de entregas



da Co-
ca-Co-
la", diz
Gera l -
do, reco-

nhecido
pela pró-

pria empresa
como o quarto

maior colecionador de
produtos da marca no mundo.

A Coca foi pioneira em desen-
volver garrafas exclusivas, acreditan-
do que o desenho delas teria papel
fundamental tanto para a rápida iden-
tificação da marca quanto para a fi-
delização dos clientes. "Enquanto as
outras empresas utilizavam garrafas
padronizadas, a Coca-Cola lançou
um modelo exclusivo. O sucesso foi
tamanho que a garrafa — cujo dese-
nho, com pouquíssimas alterações,
é mantido até hoje — foi apelidado
de Mae West, a curvilínea estrela de
Hollywood, símbolo sexual dos anos
30", diz Geraldo.

Mas o grande salto da Coca-Cola
foi durante a Segunda Guerra. Quan-
do os Estados Unidos entraram no con-
flito, o lendário presidente da Coca, Ro-

bert Woodruff, garantiu que os solda-
dos se sentiriam em casa onde quer que
estivessem. Casa, para ele, significava
poder comprar em qualquer lugar do
mundo uma garrafa de Coca por 5 cen-
tavos de dólar. Onde não era possível
enviar o produto engarrafado foram
instalados kits manuais para misturar
e envasar o refrigerante. Essas primei-
ras minifábricas do produto abriram
caminho para o licenciamento de fa-
bricantes de Coca-Cola pelo mundo
afora, o que daria à empresa o porte de
gigante multinacional e a fama de re-
presentar os interesses norte-america-
nos pelo mundo afora.

Na década de 1950 e nas duas dé-
cadas seguintes, a Coca e a Pepsi se
tornariam símbolos do poder global
dos americanos: armas da propagan-
da política, para o bem e para o mal,
na época da Guerra Fria. Símbolo da
sociedade de consumo, os refrigeran-
tes se transformaram em pilares do
american way of life, ou do jeito ame-
ricano de ser. O que quer dizer que,
ao lado das calças jeans e do rock'n'roll,
viraram ícones de um mundo em que
liberdade e consumo se eqüivaliam. E
assim, na mesma medida em que a

SUPER TAMANHO
Em 30 anos, as famílias
brasileiras diminuíram
44%. Já os refrigerantes
triplicaram de volume

Eu cresci nos anos 1970, no Sumarezinho,

em São Paulo. Colecionava figurinhas, adorava

gibis do Pato Donald e, como os meninos

de hoje, quando não estava na escola, estava

jogando futebol. Fora os videogames, o acesso

aos celulares e à internet, a grande diferença

entre minha infância e a de hoje é que,

na época, eu quase nunca bebia refrigerante.

Em casa era raro, raríssimo, e a gente só

tomava quando ia ao cinema com minha mãe

ou ao clube com meu pai. Aí eu tomava Fanta

Uva e meu irmão Sérgio, guaraná. Mas,

mesmo de longe, eu os amava, tanto que

colecionava tampinhas, que eu catava no

chão, que nem doido, em todo lugar (lembro-

me da tampa do refrigerante Minuano, que

um amigo meu trouxe do Sul e que, até hoje,

eu nunca tomei).

Não me lembro bem o porquê disso. Nunca

perguntei para os meus pais. Mas me recordo

de levar muita groselha com leite (argh!) no

lanche da escola e tomar chá gelado e Q-Suco

(pronuncia-se "quissuco") no almoço. Não sei

se os refris eram muito caros, ou talvez fosse o

trabalho que dava. Pode parecer incrível dizer

isso hoje em dia, mas não era tão simples

comprar refrigerante nos anos 70, na maior

cidade brasileira. Para comprar uma Coca

grande (ou família, como se dizia), você tinha

que levar uma garrafa vazia. E tinha que ser

de Coca. Se só tivesse garrafa de Fanta, tinha

que tomar Fanta. Então, a gente guardava

tudo quanto é garrafa. Na minha casa, elas

ficavam debaixo do tanque e eu achava

nojento ir pegá-las, porque, dado seu

conteúdo açucarado, não era raro haver

propaganda. Logoti-
pos e slogans foram cria-
dos na velocidade em que se espalha-
ram por pontos de venda, jornais e re-
vistas. "Os refrigerantes tiveram gran-
de influência no desenvolvimento da
indústria da publicidade. Um exem-
plo, sempre citado nesse caso, é o uso
do Papai Noel pela Coca-Cola", diz o
colecionador Geraldo Gayoso. "A em-
presa não inventou o Papai Noel, mas
utilizou de forma tão maciça sua ima-
gem que acabou imortalizando sua vi-
são do personagem. Hoje ele é um se-
nhor gorducho que se veste de verme-
lho graças às campanhas publicitárias



Coca-Cola e a Pepsi eram barradas no
Leste Europeu, na União Soviética e
na China, elas invadiram a Europa Oci-
dental, a Ásia e o Brasil.

A aceitação da Coca por aqui não
foi imediata. "Antes de sua chegada,
os refrigerantes eram vendidos em gar-
rafas escuras e o líquido tinha sabores
e cores reconhecíveis, como laranja e
limão. Os brasileiros estranharam a
cor escura da Coca-Cola, vendida em
garrafas transparentes. A empresa rea-
lizou operações maciças de degusta-
ção para atrair o consumidor", conta
Ricardo Vontobel, da Vonpar. A Co-
ca deu um novo sentido à produção
em escala industrial, abrindo fábricas
na cidade fluminense de São Cristó-
vão, no Rio de Janeiro e em São Pau-
lo. Porto Alegre hospedou a primeira
franquia da rede.

Nos anos 1950, houve o primei-
ro salto no consumo per capita de re-
frigerante no Brasil. E a primeira me-
dida tomada pela indústria foi o au-
mento do volume das garrafas. As ca-
çulinhas, garrafinhas de 180 milili-
tros, perderam espaço para as garra-
fas de 270 mililitros, que se tornaram
a medida padrão nacional. Com a cres-

cente urbanização do país e a chega-
da dos eletrodomésticos, incluindo as
geladeiras, às casas de classe média, o
próximo passo da indústria de refri-
gerantes foi óbvio: a criação das gar-
rafas de l litro. Embora nunca tenha
deixado de crescer, a outra grande ex-
plosão de consumo no Brasil só se da-
ria nos anos 90. O Plano Collor pôs
fim a diversas reservas de mercado e
abriu a possibilidade de importação
de máquinas a preços convidativos até
para os pequenos fabricantes.

Isso numa época em que a gran-
de novidade do ponto de vista tecno-
lógico e de mercado era a garrafa one-
way (ou não-retornável). A substitui-
ção do vidro pelo polietileno terefta-
lato, o PET, fez com que os vasilha-
mes ficassem mais baratos e, mesmo
em grandes formatos, descartáveis. Is-
so deu à indústria de refrigerantes, a
partir dos anos 80 nos Estados Uni-
dos e dos 90 no Brasil, um alcance
quase ilimitado. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Refri-
gerantes e Bebidas Não Alcoólicas,
hoje são mais de 300 empresas fabri-
cando refrigerantes no Brasil, com
vendas totais da ordem de 12,2 bi-

lhões de litros ao ano. No mundo,
são 185 bilhões de litros, pouco mais
de 30 litros por pessoa.

Com números como esses e pon-
tos de venda que vão dos restauran-
tes luxuosos aos camelôs nos cruza-
mentos das grandes cidades, é im-
possível imaginar um dia sem pelo
menos avistar uma latinha ou garra-
fa de refrigerante. Ele finalmente en-
controu seu lugar e, no mundo to-
do, as pessoas abriram espaço em
suas geladeiras para a enorme garra-
fa de água colorida, com sabor arti-

ficial e bolhas de gás. • 
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baratas e outros insetos lá dentro. No

supermercado, a necessidade de trocar

vasilhames cheios por vazios fazia com que

a gente ficasse na fila, geralmente do lado

de fora das lojas, com uma sacola cheia de

garrafas de vidro na mão. Para quem não

tinha um casco (que era como a gente

chamava a garrafa vazia), restava a opção

de deixar um depósito. Funcionava assim:

você ia à venda mais próxima e em vez de

pagar, vamos supor, 1 cruzeiro (que era o

dinheiro daquela época) pela Coca, pagava

3 (a relação era mais ou menos essa mesmo,

ou seja, o casco era bem mais valioso que o

conteúdo). Aí o vendedor lhe dava um

papelzinho - que podia ser um pedaço

daquele papel de seda de embrulhar pão, ou

o verso em branco dos pacotes de cigarros

- onde ele escrevia o valor do depósito

(2 cruzeiros) e assinava. Eu achava o

máximo, porque, no outro dia, se meu

pai esquecesse, eu voltava e trocava

o papelzinho por dinheiro. Chegando

em casa, hora de procurar o abridor.

Que nunca, nunca estava na mesma

gaveta. Porém o que mais me intriga

e o que permanece mais vivo na minha

memória é que, depois de tudo isso,

vencidos todos os percalços, a gente se

sentava em volta da mesa, meu pai abria

a garrafa de 1 litro e o conteúdo satisfazia

quatro crianças e dois adultos. Hoje as

famílias diminuíram e os refrigerantes

cresceram. Não sei bem, mas talvez isso

queira dizer alguma coisa, não é?
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