
Revista embanews ❘❘❘ Novembro´10

26 ❘❘❘ entrevista

Lindoya Verão une a inovação de embalagens modernas e
sustentáveis e a tradição de uma marca que faz 60 anos em 2011

  A água,
         preciosa e renovável
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Embanews: Quais são as
embalagens mais marcantes
da Lindoya Verão?
César Dib:
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Embanews:Atualmente a questão
da inovação na embalagem
continua bastante ligada
à sustentabilidade, não?
César Dib: -

lightweighting -

César Dib:
“A água mineral é um produto
de necessidade básica para a 
saúde, principalmente em um 

país em que grande parte
da população ainda vive em áreas 

sem saneamento básico; não 
deveria ser taxada como bebida

e sim, como alimento.”



Revista embanews ❘❘❘ Novembro´10

28 ❘❘❘ entrevista

da garrafa em cinco anos e queremos dimi-
nuir pelo menos mais 20% nas embalagens 
de água sem gás, para meio litro e 1,5 li-
tro. Para conseguir chegar a uma garrafa 
tão leve é preciso ter um bom projeto de 
garrafa, uma boa máquina de sopro, uma 
preforma com as dimensões corretas, e uma 

E mesmo com toda a redução de gramatura, 
a garrafa tem que chegar íntegra à gôndola. 
Existe aí uma questão cultural. Nos Estados 

-
rafas de 9 gramas, que por sua constituição 
costumam amassar sem que isso represen-

emissões e o material das embalagens, pois 
o consumo de água engarrafada está sendo 
alvo de ataques das ONGs nos EUA.

Embanews: E por que isso acontece?
César Dib: O grande diferencial do Bra-
sil em relação aos Estados Unidos é que 

-
sando por vários processos. O que as 

e engarrafar, é melhor tomar essa mesma 
2

nem de resíduos. No Brasil, 99% das nos-
sas águas são águas minerais de fontes 
naturais, que estão necessariamente em 
áreas de preservação ambiental. A água 

que não se exaure; é só cuidar do meio 

ambiente. Representa um patrimônio e 
ninguém que investiu milhões em uma 
planta vai degradar a sua principal ma-
téria-prima. O que buscamos esclarecer 

de extração da água mineral envolve toda 
a questão da preservação ambiental e se 
ela deixar de ter interesse econômico, o 
provável é que se torne um condomínio 
industrial ou qualquer outra coisa.

Embanews: Há disponibilidade desse 
mineral no Brasil?
César Dib: Um terço da reserva de água 
doce no mundo está em nosso País. Já a 
reserva de água mineral está na quar-
ta casa depois da vírgula; ela é um bem 
raro, no entanto o Brasil também detém 

um terço das reservas mundiais de água 
mineral. Então, por que não exportamos? 
Porque o custo Brasil não é nem de perto 
comparável ao custo do produtor europeu, 
desde o custo da resina, até o da mão de 
obra, pois a carta tributária é exorbitan-
te. Isso acontece porque a água mineral 
recebe o mesmo tratamento tributário 
que a cerveja e outras bebidas alcoólicas. 
Ela é tratada como bebida e não como 
alimento. Mudar essa discrepância é o 

Embanews: E por que a água deve ser
considerada alimento?
César Dib: A água mineral é um produto 
de necessidade básica, não se trata de um 

bebidas, mas recebe a mesma taxação. É 
preciso que o próximo governo entenda a 

vital para o enfermo ou o recém-nascido, 
principalmente num país em que grande 
parte da população ainda vive em áreas 
sem saneamento básico. O maior índice 
de internação hospitalar segundo a OMS 

vem dos problemas de contaminação da 
água. Hoje, em muitas favelas estão sen-
do oferecidos garrafões de 20 litros. 

Embanews: Economicamente, o que
isso deverá representar?
César Dib: Um dos alvos é que essa mu-
dança promova a exportação. Temos 
grande potencial para isso, uma quanti-
dade enorme de fontes, mas vivemos do 

mercado doméstico, enquanto as Ilhas 
Fuji exportam US$ 50 milhões por ano 
de água mineral para os Estados Unidos. 
Países como Escócia, Síria e Líbano, estes 

-
tam água. E o Brasil hoje não exporta 
água mineral. Poderíamos vender para 
mercados da África e da Ásia, no entanto, 
perdemos a oportunidade para a Europa. 
Quem tentou exportar investiu muito, 
teve uma grande expectativa e uma frus-
tração enorme. Grandes grupos ligados à 
exportação tentaram, mas também não 
foram bem sucedidos. O problema é o cus-
to Brasil. É preciso uma carga tributária 
compatível para ser competitivo lá fora. 
Nos EUA, o imposto é de 8%; no Brasil é 
de mais de 43%.

Embanews: Como vê o mercado de
água mineral?
César Dib: O mercado de água é composto 
pelos habitués, uma quantidade peque-
na de pessoas que consome determinado 
volume de água mineral, faça chuva ou 

-
ticado, mas que se permite certas indul-

café com água mineral. E há o mercado 
de pessoas que não têm o hábito de be-

rua, entram em um bar e compram uma 
garrafa. São hábitos. Este é também um 

meu pessoal de vendas: inverno é quando 
esfria e verão é quando esquenta, porque 
hoje não temos mais estações demarca-
das. Estamos vivendo períodos muito 
quentes em pleno inverno e vice-versa. 

da produção. Além disso, a logística de 
distribuição nos grandes centros também 
está bastante complicada. O transito caó-

circulação de caminhões estão mudando 
toda a nossa logística, com  horários de 
entrega diferenciados para cada tipo de 
estabelecimento, e os tipos de veículos 

Embanews: E como se posiciona a
Lindoya Verão nesse mercado?
César Dib: Nosso segmento é bastante 
competitivo, com a presença de grandes 
players, que estão no mundo todo, porém, 
o consumo também evoluiu; era de 5 litros 
per capita na década de 70 e hoje é de 45 
litros, em média, variando de estado para 
estado. Mas, a concorrência sempre vai 
existir. Por sermos uma empresa de mé-
dio porte, acabamos sendo visados pelos 
grandes e pelos pequenos. É uma situação 

agudo, e temos naturalmente que brigar. 

Embanews: A empresa tem
investimentos previstos?
César Dib: -
mentos em máquinas, equipamentos para 
melhorias na área de automação, para o 

de processos. Também estamos investin-
do em uma nova plataforma de gestão, 

os investimentos em marketing, para 
agregar valor a todas as embalagens do 

uma área de 30 mil m² de construção, com 
uma fábrica de embalagens in house, e 
300 mil m² de área de preservação.
www.lindoyaverao.com.br

“Tanto quanto o clima inconstante, quanto o trânsito caótico
e as restrições de circulação de veículos estão tornando
a logística cada vez mais complexa, e o custo mais alto”

Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 21, n. 248, p. 26-28, nov. 2010. 




