
Mais refrigerantes com minitampas
exemplo de fábricas da Coca-
Cola no Brasil, que adotaram
a Xtra-Lok mini, da CSI -
Closures Systems Internacio-
nal (ver EMBALAGEM MARCA nº

113, janeiro de 2009), a AmBev começou a
utilizar uma tampa de tamanho reduzido para
seus refrigerantes, neste caso fornecida pela
Ravibrás, fábrica do grupo argentino Ravi
em Manaus. Como na situação anterior, a
projeção é de que a iniciativa trará expressi-
va economia no consumo de matéria-prima,
especificamente PET das garrafas (das quais
a subsidiária brasileira da cervejaria belga
Ab-InBev utiliza mais de l bilhão de uni-
dades por ano) e polipropileno (PP) das
tampas.

A mini-tampa faz parte de um projeto
global desenvolvido pela AmBev durante
mais de dois anos, conta Bruno Cosentino,
gerente de marketing de Não-Alcoólicos da
empresa. Ele diz também que diversos mode-
los de tampas existentes no mercado foram
avaliados e testados, porém a opção foi pelo
desenvolvimento de uma nova tecnologia. "O
novo modelo traz a melhor performance exis-
tente no mercado", considera o executivo.

Guaraná Antarctica: um dos
refrigerantes da AmBev que acabam

de adotar a tampinha de perfil mais baixo

Com a nova tampa a parte superior da
garrafa, responsável pela maior porção de
consumo de plástico na produção do reci-
piente, tem seu tamanho diminuído. Com
perfil mais baixo, o novo modelo tem apenas
duas roscas, contra três do anterior, e possibi-
litou a redução de 3 milímetros em sua altura.
Com isso, haverá uma economia de aproxi-
madamente l ,5 grama de PET nas garrafas e
0,2 grama de polipropileno nas tampas. Nas
previsões da empresa, em um ano, primeira
fase do projeto, serão poupadas cerca de 300
toneladas, somando-se os dois materiais.
Além do significado financeiro que propi-
ciará, a iniciativa atende à política de preser-
vação do Sistema de Gestão Ambiental da
AmBev, observa Cosentino.

A fábrica de Jaguariúna (SP), responsável
por cerca de 15% da produção das embala-
gens de PET da AmBev no País, já iniciou
o processo de fabricação das novas garrafas.
Inicialmente, a inovação chega aos mercados
nas versões 500 e 600 mililitros, e engloba as
famílias Guaraná Antarctica, Pepsi, H2OH!,
Sukita e Soda Antarctica. Nos próximos
meses, outras embalagens do portfólio de
não-alcoólicos a adotarão. (FP)
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