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Ambev cria movimento e adota bacias para cuidar de seu produto 
 
A Ambev está de olho na água. Pudera. A água representa 95% da matéria-prima utilizada 
para fabricar os 12 bilhões de litros de bebida comercializados por ano e que coloca a empresa 
entre as cinco maiores produtoras mundiais: Não temos custo na área ambiental; temos 
resultado — orgulhava-se Milton Seligman, diretor de Relações Institucionais da companhia no 
lançamento da campanha de mobilização para o uso consciente da água, no início de março. 
 
O resultado de que falava o diretor refere-se a 2,4 bilhões de litros de água que a empresa 
deixou de consumir em 2009 e que é suficiente, segundo ele, para abastecer uma população 
de 450 mil pessoas durante um mês. 
 
É assim, provando que economizar água é possível, que a Ambev introduziu o Movimento Cyan 
e propôs um desafio geral a cada um como se cada um fosse o administrador da água que 
consome. Sem precisar seguir representação ou liderança, todos podem se engajar a este 
Movimento Cyan nome do mais puro tom de azul que os gregos deram à cor que representa o 
líquido incolor, conforme registros que datam de 159 d.C. 
 
O Cyan é o ponto de partida de várias ações que podem ser adotadas individualmente ou 
coletivamente por pequenas e grandes empresas. Em parceria com a WWF, a Ambev 
primeiramente adotará a Bacia de Corumbá/Paranoá, em Brasília, justamente a nascente que 
abastece a filial da empresa no Gama (DF). O projeto tem por objetivo criar uma tecnologia 
socioambiental, para só então levar a ação para outras bacias. 
 
O Brasil é um país-modelo de gestão de água — disse Samuel Barreto, coordenador do 
programa Conservação e Gestão de Água Doce do WWF-Brasil. 
 
O plano de recuperação e adoção das bacias, portanto, propõe diversas ações, que devem ser 
disparadas ao mesmo tempo, segundo Barreto. 
 
A mobilização social em direção à conservação da água e capacitação dos gestores das escolas 
são as principais ações e delas serão geradas outras: campanhas específicas e comunicação 
detalhada sobre o cuidado com a água. 
 
A água representa a sustentabilidade do negócio da Ambev — disse ainda Seligman. 
 
Como um dos maiores usuários de água no Brasil, a Ambev investirá R$ 44 milhões na área 
ambiental em 2010. Além disso, a companhia também está atenta ao lixo industrial como 
forma de cercar toda a cadeia produtiva. 
 
De tudo o que sobra da fabricação das bebidas, a Ambev redireciona 98% na forma de 
matéria-prima para outras cadeias produtivas. 
 
Daremos ainda um destino digno a esses 2% restantes — disse Seligman. 
 
Em outra ação que mantém a empresa de olho na água, a Ambev tem acordo de cooperação 
com a ONG holandesa Water Footprint Network e a Universidade de São Paulo. O mote da 
tripla parceria é calcular a “pegada hidrológica” de toda a cadeia produtiva, desde a plantação 
do insumo até o produto chegar ao ponto de venda: O objetivo é reduzir o consumo de água 
em cada uma das fases de produção — disse Eduardo Mediondo, representante no Brasil da 
Water Footprint Network. 
 
A partir da pegada hidrológica, sabe-se que um copo de café consome 35 litros de água (desde 
seu cultivo até chegar à mesa em forma de bebida). Seguindo a pegada desde a primeira 
etapa da produção até o consumo final, um suco de laranja consome 170 litros de água; um 
hamburguer, 2.400 litros; um quilo de queijo, cinco mil litros; uma calça jeans, dez mil litros. 



 
Essas medições já justificariam a criação de um ISO para a pegada hidrológica, segundo 
Mediondo. 
 
Outra ação do Movimento Cyan é a “Menos Um Litro”. 
 
Trata-se de um aplicativo na internet que permite aos internautas a sugestão de ideias sobre 
como economizar água nas rotinas de qualquer cidadão. 
 
O site é interativo e permite que o participante saiba o que consumiu a partir das medidas que 
adotou ou que incorporou como sugestão dos internautas. 
 
Com dois dias de site no ar, as sugestões são as mais variadas e já demonstram a boa 
vontade e a criatividade dos participantes. Há quem lembre que os banhos podem ser mais 
rápidos; que escovar os dentes ou fazer a barba são ações que podem ser desempenhadas 
com a torneira fechada; ao lavar a louça, ensaboar tudo antes de abrir a torneira. 
 
As sugestões são muitas, mas ainda há muito espaço sobrando para outras no 
movimentocyan.com.br. 
 

 
 
Gestão ambiental da empresa tem 17 anos  
 
Jovem e animado, o gerente de sustentabilidade da Ambev, Sandro Bassili, não tem medo que 
a megacampanha Movimento Cyan, que ocupou grandes espaços da mídia no mês passado, 
seja chamada de greenwashing. Ocupando a área que foi criada no ano passado, Bassililis ta 
tudo o que a Ambev já tem feito para ser sustentável e que pode endossar a ação atual: Não é 
conversa fiada. Se estivéssemos fazendo uma coisa nada a ver com nosso negócio... mas não. 
A água é fundamental para a Ambev. A gestão ambiental da empresa já tem 17 anos, estamos 
fazendo parceria com a academia para fazer nossa pegada hidrológica, estamos adotando a 
bacia hidrográfica do Paranoá. 
 
A inspiração para envolver toda a cadeia produtiva veio do Walmart, quando a rede de 
supermercados puniu os frigoríficos que negociavam com fazendas que desmatam. Mas Sandro 
prefere fazer diferente: Acho que é melhor dar vantagens ao meu parceiro do que puni-lo disse 
ele, lembrando que a Ambev, agora, quer ultrapassar os portões de sua fábrica e compartilhar 
o que vem fazendo, há 17 anos, pelo meio ambiente — Percebemos que este trabalho não 
podia ficar só internamente. 
 
A Ambev utiliza hoje 3.9 litros de água por litro de cerveja. Em 2002, a proporção era de 4.9 
litros. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 92, p. 16, 6 abr. 2010. 


