
Lançado em 2010 pela Ambev,
Movimento CYAN — Quem vê
água enxerga seu valor vai ser
apresentado durante a Confe-
rência das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Sustentá-
vel, Rio+20, que será realizada
entre os dias 13 e 22 de junho,
no Rio de Janeiro. Segundo o di-
retor de relações socioambien-
tais e comunicação da empre-
sa, Ricardo Rolim, a Ambev par-
ticipará do evento depois de
convite da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). “Fomos
convidados à participar pela
ONU. O objetivo é apresentar
nossa ideia para outras empre-
sas. Estamos ainda estudando a
participação em outros eventos
relacionados à Rio+20”, disse.

O objetivo do projeto é mos-
trar à sociedade o que pode ser
feito para reduzir o consumo de
água. De acordo com Rolim, o
CYAN é dividido em três pila-
res: alerta — que chama aten-
ção para o valor da água; preser-
vação e recuperação; e educa-
ção. Dentro do segundo está,
por exemplo, a recuperação de

bacias hidrográficas. “Em par-
ceria com a WWF, ‘adotamos’ a
Bacia do Corumbá-Paranoá,
em Brasília. Desenvolvemos es-
tudos sobre o melhor aproveita-
mento da água. A ideia não é só
cuidar da bacia, mas sim cons-
cientizar a população ribeiri-
nha para que ela possa tratá-la
melhor”, explicou.

Banco CYAN
O principal programa do proje-
to é o Banco CYAN, que premia
o não consumo. Por meio do
Banco, os clientes das concessio-
nárias de água do Rio de Janei-
ro, São Paulo e Minas Gerais
têm acesso à média de consumo
de água de seu imóvel e, à medi-
da que o consumo é diminuído
ou mantido, eles ganham pon-
tos que podem ser utilizados co-
mo desconto em compras nos si-

tes Americanas.com, Submari-
no, ShopTime e Ingresso.com e
ainda para assinaturas de revis-
tas da Editora Abril. “Nosso ob-
jetivo é a educação ambiental
através da comunicação com o
consumidor. Damos dicas de
economia de água e ‘milhas’ pa-
ra quem economiza.

Em São Paulo e Minas, já fo-
ram economizados quase 80
milhões de litros de água, o su-
ficiente para abastecer 15 mil
pessoas por mês. Com a entra-
da do Rio de Janeiro — o estado
passou a participar do projeto
em março deste ano, pretende-
mos aumentar esse número”,
ressaltou Rolim.

Reúso da água
Ainda em relação à água, a Am-
bev também incentiva as práti-
cas de redução do consumo em

suas fábricas e escritórios. “Nos
últimos oito anos, reduzimos
em mais de 30% o consumo de
água. O reúso é a principal for-
ma”, explicou o diretor.

Entre 2010 e 2011, o volume
de água economizado nas uni-
dades da empresa seria sufi-
ciente para abastecer por um
mês cerca de 580 mil pessoas,
um número maior do que a po-
pulação de Florianópolis, San-
ta Catarina.

Outras práticas
Segundo Rolim, 98,3% dos sub-
produtos das fábricas são rea-
proveitados. “Um subproduto
pode ser matéria-prima em ou-
tra cadeia produtiva. Nossa me-
ta é chegar, em 2012, a 99%. Tu-
do indica que isso será possível,
pois essa porcentagem já foi al-
cançada em alguma de nossas

fábricas”, disse. Ainda há práti-
cas relacionadas à redução da
emissão de gases. “Nos últimos
cinco anos, já reduzimos em
35% a emissão. Priorizamos o
uso de biomassa e biogás”, diz.

De acordo com Rolim, uma fá-
brica de vidro localizada no Rio
de Janeiro, além de reciclar o vi-
dro do mercado, utiliza em seus
fornos o biogás proveniente de
uma fábrica de cerveja. “Temos
ainda o programa ‘Logística Ver-
de’, uma parceria com outras
empresas da região, em que nos-
sos caminhões ao invés de volta-
rem vazios, após uma entrega,
retornam com produtos destas
empresas. Também temos um
piloto no Rio de Janeiro, em que
nossa frota usa como combustí-
vel o óleo de cozinha dos bares
que atendemos”, afirma o dire-
tor da empresa. ■

A Coca-Cola Brasil também pos-
sui iniciativas relacionadas à
sustentabilidade. Um dos desta-
ques é o uso eficiente e racional
da água. Atualmente, a empre-
sa utiliza 1,91 litro de água para
cada litro de bebida produzido,
incluindo o litro que vai dentro
da embalagem, um dos melho-
res índices da indústria no mun-
do. Nos 15 fabricantes brasilei-
ros, o Programa Água Limpa tra-

ta da qualidade da água que é de-
volvida à natureza. Já o Progra-
ma Água das Florestas, desen-
volvido pelo Instituto Coca-Co-
la Brasil em 2007, dedica-se à
recuperação de bacias hidrográ-
ficas com o reflorestamento de
suas matas ciliares.

A empresa também investe
no desenvolvimento de embala-
gens mais eficientes, como é o
caso da minitampa para garra-
fas PET, com alturas da tampa e
do bocal menores que a do pa-
drão atual, diminuindo o consu-
mo da resina derivada de petró-

leo. A projeção da Coca-Cola
Brasil é de que, com a diminui-
ção em quatro milímetros na al-
tura das garrafas, a redução
anual no consumo de PET cor-
responda, em 2012, ao equiva-
lente, ao material necessário pa-
ra produzir 120 milhões de em-
balagens de dois litros.

Desde o ano passado, a em-
presa também tem adotado ou-
tras práticas, como a fabrica-
ção de embalagens produzidas
parcialmente a partir de garra-
fas PET pós-consumo recicla-
das. Graças ao processo, as

emissões de CO2 são reduzidas
em até 25% e o PET reciclado
passa a ter mais valor. Outro
destaque é o programa Reci-
clou Ganhou, do Instituto Coca-
Cola Brasil, lançado em 1996.
Além de estimular a reciclagem
por meio do apoio direto às coo-
perativas, o programa também
engaja os consumidores.

Cenário nacional
O Brasil, ao mesmo tempo em
que possui a maior reserva de
água doce do planeta (cerca de
12%), também amarga desperdí-

cio recorde — de até 70%, em al-
guns casos. Soma-se a isso, ain-
da ter 60% da população sem
acesso a tratamento de esgoto.

Estudo da Agência Nacional
de Águas (ANA) revela que o
Brasil terá que investir R$ 22,2
bilhões para atualizar os siste-
mas de produção de água a fim
de garantir disponibilidade pa-
ra atender a população de cer-
ca de 139 milhões de habitan-
tes até 2025, nas localidades
que ainda não apresentam siste-
mas de abastecimento satisfató-
rio. ■ G.M., com Redação
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Dilma reitera importância de mercado
consumidor interno diante de crises

Embalagens eficientes ajudam a otimizar o consumo
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ICMS para indústria e atacado de produtos de
couro cai de 12% para 7% em São Paulo

A presidente Dilma Rousseff reafirmou ontem que o fortalecimento
e ampliação do mercado consumidor interno é uma das ferramentas
do Brasil contra turbulências econômicas internacionais, e disse
que o país precisa ampliar as oportunidades de emprego à população
mais pobre. O governo vem apostando na expansão do mercado
interno em meio a um cenário internacional adverso. Reutes

Gabriela Murno, do Rio
gmurno@brasileconomico.com.br

Para ONU,
projeto da
Ambev serve
como exemplo

Coca-Cola Brasil economizou 120
milhões de embalagens de dois
litros com adoção de minitampa

O governador Geraldo Alckmin assinou decreto que desonera as
operações internas de fabricantes e atacadistas de produtos de couro.
Com este novo decreto, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) passará a ser de 7% e não mais 12%. Em março
de 2011, o governo estadual havia ampliado a redução da base
de cálculo do ICMS de 18% para o correspondente a 12%. Redação

Programa de gestão de água da cervejaria será
apresentado na Rio + 20 para empresas globais

São Paulo e Minas
já economizaram
80 milhões de litros
de água, o suficiente
para abastecer 15 mil
pessoas por mês LinhadeproduçãodaAmBev: atualmente,98,3%dos subprodutosdasfábricas sãoreaproveitados

Elza Fiuza/ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




