




rafas PET, utilizadas amplamente pela
indústria de refrigerantes carbonatados.
O Brasil produz atualmente li bilhões
de litros de refrigerante, dos quais 75%
são engarrafados em PET, a maior parte
desse volume em garrafas de 2 litros.
Nas contas do Sindicerv, isso representa
pouco mais de 4 bilhões de garrafas PET
no mercado e, conseqiientemente, no
meio ambiente.

"Considerando que o País fabrica 9
bilhões de litros de cerveja por ano, dos
quais 70% são engarrafados em garrafa de
vidro de 600 ml e 3% em garrafas longneck,
de 355 ml - os outros 27% são vendidos
em latinhas de alumínio -, acredito que
significariam pelo menos 11 bilhões de
embalagens PET a mais no meio ambiente
a cada ano", alerta Luis Eduardo Osório,
gerente de Responsabilidade Corporativa
da AmBev - Companhia de Bebidas das
Américas.

Osório pode não estar errado, mas
seus cálculos parecem estar muito longe da
realidade. Para chegar ao número de em-
balagens que ele cita, a indústria cervejeira
do País teria de migrar em grande parte
para as embalagens PET e se esquecer das
garrafas de vidro, ainda uma preferência
do consumidor. Marco António Araújo,
sócio do Barão da Itararé, badalado bar na
região da Avenida Paulista, em São Paulo,
acredita que a garrafa de vidro ainda é mais
conveniente porque demora menos tempo
para deixar a "lourinha" bem gelada. Os
especialistas até concordam com a opinião

dele, mas afirmam que, por outro lado, a
garrafa plástica mantém a cerveja gelada
por mais tempo.

"Por mais que os profissionais de
marketing se esforcem, a garrafa PET
jamais vai substituir a antiga garrafa de
vidro da Coca-Cola, por exemplo. Aquele
design bonito já está no imaginário co-
letivo e a garrafa plástica só faz perder
seu valor simbólico", compara Araújo,
também um apreciador da boa cerveja, "A
imagem do gelo derretendo
na garrafa de vidro, que
tanto se relaciona à cerveja,
também pode perder o valor
simbólico", completa.

Refrigerantes usam 80%
Atualmente, o consumo

de PET (matéria-prima) no
Brasil é de 370 mil a 380
mil toneladas por ano, de
acordo com a Associação
Brasileira da Indústria do
PET (Abipet). Desse total,
80% são absorvidos pela
indústria de refrigerantes carbonatados
e o restante é usado na fabricação de em-
balagens, que vão de alimentos a produtos
farmacêuticos.

"Acredito que os grandes fabricantes
não chegariam a usar nem mesmo 1% da-
quele volume de PET para embalar as suas
cervejas", argumenta Anjos, da Unicamp,
"Daí que o argumento de 'maior agressão
ao meio ambiente' é uma justificativa es-
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drúxula", completa. Para ele, a
embalagem plástica será mais
uma opção para o consumidor
e em nenhum momento subs-
tituirá as garrafas de vidro e as
latinhas. "Vem para somar,
e ainda permitirá reduzir os
riscos em grandes eventos e
aglomerações populares, em
que os índices de violência e
morte com garrafas de vidro
são assustadores", explica. "Se
os refrigerantes já usam 80%
do consumo do PET e ninguém

fala nada, porque então falariam de 1%
a mais?", pergunta Anjos, que além de
professor é consultor em tecnologia e
embalagem de PET.

Victor Zveibil, secretário de Quali-
dade Ambiental, do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), vê a situação com
preocupação. "A despeito de já existir uma
indústria de reciclagem, ainda não temos
uma estrutura adequada de recolhimento,

a chamada logística reversa.
Por isso, acreditamos que a
introdução de embalagens PET
em cervejas teria um grande
impacto no meio ambiente",
afirma. O secretário reconhece
que o Brasil não conta ainda
com uma legislação forte para
enfrentar uma situação dessas,
razão pela qual a posição do
MMA será a "mais conser-
vadora possível".

A AmBev, a maior fabri-
cante de cerveja da América
Latina e uma das maiores do

mundo, com receita líquida de R$ 15,9
bilhões em 2005, ameaça e diz que, se o
governo federal não fizer nada para evitar,
será forçada a aderir ao uso do PET. "Não
temos intenção de produzir em PET. Mas,
do ponto de vista mercadológico, não há
como ficar de fora caso seja liberado", alerta
Osório. Para o gerente da companhia, não
se trata de uma "queda-de-braço" com as
pequenas fabricantes, até porque, afirma,



PARA MESQUITA, DO SINDICERV,
PRIMEIRO É PRECISO RESOLVER O
PROBLEMA DOS REFRIGERANTES

"se fosse apenas questão de mercado, ele
se acomoda de uma forma ou outra". A
empresa, que detém aproximadamente
68,5% do mercado brasileiro de cervejas,
tem motivos para ficar preocupada. Com
investimento de aproximadamente
US$50 milhões, vai construir uma fábrica
de garrafas de vidro no Rio de Janeiro
com capacidade para produzir 100 mil
toneladas por ano. O projeto, que deve ser
concluído em dezembro de 2007, dará à
AmBev quase total auto-suficiência.

O Sindicerv, que tem posição fechada
sobre essa questão, reconhece que alguns
setores das cervejeiras, principalmente os
da área de marketing, são favoráveis ao
uso da embalagem PET. "Mas não vejo a
menor necessidade de a indústria se en-
volver nisso, principalmente enquanto não
se resolva o problema dos refrigerantes",
diz Marcos Mesquita, superintendente da
entidade. Mesquita se refere às embalagens
que acabam em aterros sanitários e rios,
onde demoram mais de 100 anos para
se degradar. Ele argumenta que apenas
uma pequena minoria de municípios, dos
mais de 5.563 do País, conta com coleta
seletiva de lixo.

De acordo com o Cempre (Compro-
misso Empresarial para Reciclagem),
uma associação sem fins lucrativos, os
municípios que implantaram coleta
seletiva somam 327, ante apenas 199 ao
final de 1999,0 diretor do Cempre. André

Vilhena, acredita que, em mais dois anos,
poderão ser 400. "Se chegarmos a isso
será maravilhoso", avalia. Mas Osório, da
AmBev, assim como o superintendente
da Associação Brasileira da Indústria de
Vidro (Abividro), Lucien Belmonte, não
acredita que o índice de reciclagem de
garrafas PET esteja no patamar indicado
no 2a Censo de Reciclagem de PET no
Brasil, encomendado pela Associação
Brasileira da Indústria do PET (Abipet).
Segundo esse levantamento, o mercado
brasileiro consumiu no ano passado 374
mil toneladas de PET para embalagens e
reciclou 174 mil toneladas, ou 47% pós-
consumo, mantendo o índice de 2004
- consumo de 360 mil toneladas e 167
mil toneladas reaproveitadas,

Mais reciclagem
A Abipet informa que a indústria de

reciclagem de plásticos tem capacidade
de atender 241 mil toneladas por ano, bem
acima do que recicla atual-
mente. "Se amanhã houver
um incremento de mais
50% de embalagens PET,
que, em minha opinião, não
deve ocorrer, a indústria de
reciclagem está pronta para
atender", afirma Hermes
Contesini, coordenador de
Comunicação da Abipet.
Mas, para o secretário de
Qualidade Ambiental, a
embalagem plástica tem
impacto no meio ambiente em. qualquer
situação, mesmo que o índice de reciclagem
se aproxime de 50%, já que, para Zveibil, o
"grande nó" está no sistema de coleta.

No início de 2000 ocorreu algo seme-
lhante no setor de refrigerantes, no qual
as pequenas indústrias descobriram um
potencial de mercado e adotaram o uso da
embalagem PET para crescer e tomar mer-
cado das grandes fabricantes. O fenómeno
ficou conhecido como "tubainização", e,
agora, as grandes companhias temem que
se repita no mercado de cervejas. "É natural

BELMONTE, DA ABIVIDRO,
ASSEGURA: VIDRO É MELHOR

que as grandes fabricantes tenham receio
de perder mercado. Portanto, insisto em
que o argumento ambiental passou a ser
apenas uma cortina de fumaça", acrescenta
o coordenador da Abipet. Atualmente,
apenas chope vem sendo embalado em
PET, por três fabricantes do interior de
São Paulo - a Cervejaria Beiço, de São
Manuel, a Cervejaria Ashby, de Amparo,
e a Chopp Atlas, de Vinhedo, que usam
garrafas similares às dos refrigerantes
(verde e âmbar).

Uma garrafa PET com as mesmas
características, tamanho, forma e cor da
de vidro de 600 ml, por exemplo, teria
custo equivalente ao das latinhas de 350
ml e ainda carregaria uma quantidade
superior de cerveja, em torno de 730
ml a 750 ml, podendo ser vendida ao
mesmo preço, de acordo com Anjos, da
Unicamp. Mil latinhas de 350 ml, por
exemplo, custam cerca de US$ 90, ou 9
centavos de dólar cada. Já o preço de mil

garrafas de vidro de 600
ml pula para pouco mais
de US$ 140, ou quase 15
centavos de dólar.

A Abividro, que diz
não temer a concorrência
das PET, informa que o
índice de reciclagem de
embalagens de vidro no
País é de 45%, incluindo
resíduos industriais, mas
pula para mais de 80%
quando se trata apenas das

garrafas destinadas a cervejas. "Estamos
absolutamente confiantes com o diferen-
cial e as vantagens de nossos produtos",
diz Belmonte.

O secretário de Qualidade Ambiental
acredita que o Brasil precisa ainda evo-
luir para sistemas de coleta de lixo mais
aprimorados. Para Zveibil, no momento
a saída seria construir, envolvendo to-
dos os setores da sociedade e sistemas
responsáveis de "logística reversa", não
apenas para o PET, mas também para
outro tipo de resíduos.
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