
gua, embalagens PET, chapinhas 
para as garrafas de vidro KS, la
tas de alumínio e ferro, logística 
para suprir os mais de 1 milhão 
de PDVs e suprimentos para uma 

cadeia que envolve 60 mil colaboradores, má
quina que garante um faturamento anual pró
ximo dos R$ 20 bilhões no país, a Coca-Cola 
tem mesmo que se preocupar com o equilíbrio 
entre produção e consumo. De acordo com o 
executivo Marco Simões, vice-presidente de 
comunicação e sustentabilidade da empresa 
no Brasil, a agenda econômico-social e am
biental está integrada à gestão da empresa 
desde o começo dos anos 2000. Uma das ações 
é "Viva Positivamente", a principal platafor
ma de desenvolvimento sustentável da mar
ca de refrigerantes cujos pilares básicos são 
seis novos Ps de marketing: pessoas, planeta, 
performance, parceiros, portfólio e produtivi
dade. Juntam-se aos tradicionais Ps de preço, 
praça, promoção e produto. Simões relata que 
unidades fabris em Minas Gerais e São Paulo 
já estão usando sistemas para captar água da 
chuva para economizar o consumo do mineral. 
A meta da Coca-Cola é reduzir os atuais 1,98 
litros para a produção de 1 litro de refrigerante. 
Há cinco anos eram necessários cinco litros de 
água para cada litro de Coca. A DPZ é a agência 
que coordena as ações de comunicação insti
tucional da Coca-Cola no Brasil. Ela assina, 
por exemplo, a campanha com Tião Santos, 
presidente da Associação dos Catadores de 
Lixo do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, 
personagem que também teve sua imagem i m 
pressa em latas. O vp de sustentabilidade da 
Coca-Cola representou a Coca-Cola na Rio+20 
como mediador do fórum sobre "Implementa-
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ção da coleta seletiva nas cidades-sede da Copa do Mundo de 
2014" evento que será realizado no Brasil e a Coca é um dos seus 
patrocinadores oficiais. Confira a sua entrevista: 

COCA-COLA E A SUSTENTABILIDADE 
• A sustentabilidade é parte do DNA da Coca-Cola. Claro que 
este conceito vem evoluindo ao longo dos 126 anos de existência 
da companhia no mundo e seus 70 anos no Brasil. Mas a empre
sa sempre se preocupou com crescimento econômico ao mesmo 
tempo em que promovia o desenvolvimento social e protegia o 
meio ambiente. Um exemplo claro foi a decisão, ainda no come-
ço dos anos 1990, de assegurar que todas as unidades fabris t i 
vessem seus efluentes de água tratados. Isto antes que houvesse 
legislações ambientais nesse sentido. A mesma visão à frente do 
seu tempo tem sido implantada para assegurar o desenvolvimen
to humano de todos os parceiros e as comunidades onde a Coca-
-Cola está presente. Desde 2007, foi formatada uma plataforma 
abrangente de sustentabilidade, que endereça as principais áreas 
afetadas pelos negócios da Coca-Cola e onde a companhia pode 
fazer diferença. As sete áreas de trabalho são: água, embalagens 
sustentáveis, energia e clima, comunidade, benefícios das bebi
das, vida saudável e ambiente de trabalho. Entre os exemplos, a 
Coca-Cola Brasil apresenta um dos melhores índices de uso de 
água da indústria mundial de bebidas: 1,91 litros por cada litro 
produzido. Trabalhamos constantemente para reduzir as emis
sões de carbono de nossa frota, experimentando novos combus
tíveis e novas tecnologias de transporte. Atuamos também de for
ma pioneira em relação às geladeiras que colocamos nos pontos 

de venda, que passam a usar C02 como 
gás refrigerante, muito menos impactante 
do que o HFC em relação ao efeito estufa 
e inócuo à camada de ozônio. Estabelece
mos diversas metas que queremos atingir 
em escala nacional e global até 2020. Es
tamos trabalhando, por exemplo, para ter 
todas as nossas fábricas verdes certifica
das, atingir níveis de reciclagem de quase 
100% nas nossas embalagens, neutralizar 
nosso consumo de água e, para fazer uma 
contribuição significativa na luta contra o 
aquecimento global, diminuir as emissões 
provocadas por nossas geladeiras e cami
nhões. 

DIVIDENDOS 
• O maior é o de estar fazendo a diferença 
ao mesmo tempo em que crescemos nos
sas operações. Claro que também é muito 
bom ter reconhecimento pelo trabalho que 
fazemos e saber que, hoje, a Coca-Cola 
Brasil figura entre as empresas mais reco
nhecidas pelo seu trabalho em sustentabi
lidade. Isto gera a possibilidade de ampliar 
ainda mais nossas operações, ao mesmo 
tempo em que aumenta a vontade das pes
soas de trabalharem e de fazerem negócios 
com a empresa. E a sustentabilidade tam
bém pode significar economia, como nos 
casos de menor uso de energia ou água, 
como também o avanço da inovação, tra
zendo vantagem competitiva. Os investi
mentos devem ser permanentes e devem 
sempre ser vistos sob uma ótica de médio 
ou longo prazo. Um exemplo foi o desen
volvimento do Plant Bottle, que permitiu 
que nossas embalagens de PET tivessem 
até 30% de plástico de origem renovável, 
substituindo o petróleo pelo etanol. Foi 
um investimento em pesquisa significati
vo e de longo prazo, mas hoje o custo do 
plástico de etanol é equivalente ao de pe
tróleo. É uma alternativa importante na 
nossa cadeia de suprimento que, 
ainda por cima, ajuda a diminuir 
em cerca de 30% os gases de efeito 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



estufa. É um projeto ganha-ganha sob qual
quer ótica que se examine. 

G E S T Ã O 
• A empresa sempre foi atuante no sentido 
da sustentabilidade. Antes de este concei
to entrar na moda, já tínhamos uma série 
de iniciativas em favor do meio ambiente 
e demais áreas sociais e econômicas que 
compõem o tripé da sustentabilidade. No 
começo da década de 1990, lançamos o 
programa "Reciclou, ganhou" que já tra
balhava com uma visão contemporânea 
de reciclagem, que buscava educar a po
pulação, ao mesmo tempo que incentivava 
as cooperativas. Hoje, a Coca-Cola Brasil 
apoia mais de 200 cooperativas em todo o 
país, com o objetivo de torná-las lucrativas 
e geridas corretamente, reforçando assim 
toda a cadeia e aumentando o volume re
ciclado. Entre as ações do programa está a 
parceria com a ONG Doe seu Lixo, que re
aliza, desde 2009, a capacitação dos mem
bros das cooperativas de catadores em 
gestão empresarial. Outra iniciativa impor
tante está na área de embalagens, na qual 

Coca-Cola Brasil investe constantemente para o desenvolvimento 
de modelos que, mantendo a segurança e a qualidade, utilizam 
menos matéria-prima. Nos últimos anos, as embalagens de PET 

reduziram seu peso entre 8% e 24%, depen
dendo do volume. As embalagens de vidro 
e de alumínio também tiveram seus pesos 
reduzidos. Outro exemplo é a Minitampa 
para garrafas PET, com alturas da tampa e 
do bocal menores do que a do padrão tra
dicional, diminuindo o consumo da resi
na derivada de petróleo. Ainda na área de 
embalagens, mais um importante passo da 
Coca-Cola Brasil foi o lançamento da gar
rafa bottle to bottle, que revolucionou o 
mercado brasileiro de reciclagem, uma vez 
que a resina PET de garrafas pós-consumo 
é utilizada para a produção de novas em
balagens. Lançamos também a Plant Bot
tle na América Latina, embalagem feita de 
PET na qual o etanol da cana-de-açúcar 
substitui parte do petróleo utilizado como 
insumo. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



RECICLAGEM DE MATERIAIS 
• A transparência hoje vai além da necessidade. Simplesmente é 
impossível manter segredos com o ambiente de comunicação em 
que vivemos. 

CONSUMIDORES 
• A sociedade hoje cobra das empresas ações relacionadas à pre
servação do meio ambiente e de atividades socialmente respon
sáveis. Ela espera comprometimento, especialmente das grandes 
corporações. Qualidade e respeito norteiam nossa relação com 
todos os públicos com que interagimos. 

DEVER DE CASA 
• O Brasil tem o potencial de ser a nação mais sustentável do pla
neta. Temos hoje uma matriz de energia elétrica limpa, a maior 
frota de veículos que usa combustíveis renováveis no mundo, as 
maiores florestas do planeta, a maior disponibilidade de água 
doce, ou seja, temos recursos naturais abundantes. Ao mesmo 
tempo, com o crescimento da classe média e da distribuição de 
renda, temos a oportunidade de nos tornar um país justo com 
oportunidades para todos. Nosso grande desafio é continuarmos 
a desenvolver o país economicamente sem depredar o meio am
biente, melhorando continuamente as condições de vida da po-
pulação. O país tem cérebros e recursos para isto, precisa apenas 
encontrar consenso e foco para chegar lá. 

RIO+20 
• A Rio+20 renovou e reforçou o compromisso pela construção de 
um mundo mais sustentável. A conferência reafirmou o foco no 
desenvolvimento sustentável. Acredito que o encontro foi funda
mental para atingir mais pessoas e mais empresas e que veremos 
muito mais ações de sustentabilidade daqui para frente. 

SUSTENTABILIDADE E C O M U N I C A Ç Ã O 
• A comunicação é parte integrante do nosso modelo de sustenta
bilidade. Este modelo prega que temos que ser sustentáveis, fazer 
as coisas de forma sustentável e assim somos capazes de falar, de 
comunicar sustentabilidade. A comunicação de sustentabilidade 
deve servir a dois propósitos: o de incentivar que mais pessoas e 
empresas adotem atitudes positivas e o de mostrar quais são as 
melhores práticas. Houve um tempo em que falar o que a empre
sa fazia de bom era considerado impróprio. Hoje já se sabe que 
essa comunicação ajuda na transformação da sociedade e das 
empresas. Sou favorável a iniciativas que levem o conhecimento e 
simplifiquem a questão da sustentabilidade. Acho que o Manual 
de Sustentabilidade da Abap (Associação Brasileira das Agências 
de Publicidade) ajuda o setor a repensar suas práticas e entender 
que a sustentabilidade não é inatingível, mas apenas uma outra 
forma, muitas vezes mais eficiente, de atingir os objetivos. 

PLANOS 
• A Coca-Cola tem objetivos definidos em 
cada uma das áreas que envolvem o projeto 
"Viva Positivamente" até o ano de 2020. São 
objetivos muito ambiciosos, que persegui
mos no nosso planejamento e no nosso dia 
a dia. A sustentabilidade é um conceito que 
sempre evolui e que pode significar coisas 
diferentes para áreas diferentes ou momen
tos diferentes. Assim, nossa única certeza é 
de que mesmo esses objetivos ambiciosos 
de longo prazo que traçamos, também terão 
de ser revisitados ao longo do tempo, mas 
indicam uma direção segura e um compro
misso que norteia a ação dos muitos m i 
lhões de profissionais que traba
lham no Sistema Coca-Cola global 
e nossos parceiros. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 737, p. 36-39, ago. 2012.




