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Bebidas Indiana JBF produzirá a partir de 2015 até 440 mil toneladas anuais do insumo para garrafas da multinacional

Coca-Cola comprará resina “v e r d e” no Brasil
Luciana Bruno e Rafael Rosas
Do Rio

A Coca-Cola e a empresa india-
na JBF Industries lançam hoje em
Araraquara, no interior de São
Paulo, a pedra fundamental de
uma fábrica da resina BioMeg,
utilizada na produção da “plant -
b o t t l e”, garrafa PET reciclável de
origem vegetal. Atualmente, exis-
te apenas uma fábrica do tipo, na
Índia, responsável por fornecer a
resina para a Coca-Cola em todo o
mundo, inclusive para o Brasil. A
unidade, que será construída pe-
la JBF, deverá começar a operar
em 2015 e terá capacidade de
produzir até 440 mil toneladas da
resina por ano. A Coca-Cola se
comprometeu a adquirir a totali-
dade da produção nos três pri-
meiros anos de operação.

O investimento na unidade
brasileira não foi revelado, mas
ficará todo por conta da indiana
JBF, empresa fundada em 1982 e
que possui fábricas no país asiá-
tico e em Cingapura. A compa-
nhia produz, entre outros, fibras
e fios de poliéster e resinas para
garrafas PET. Além da Coca-Cola,
a empresa também vende a resi-
na “s u s t e n t áv e l ” para a fabrican-
te de ketchup Heinz.

O vice-presidente de comuni-

cação e sustentabilidade da Co-
ca-Cola Brasil, Marco Simões, diz
que cerca de 20% da produção da
nova fábrica serão destinados ao
Brasil, enquanto o restante irá
para as Américas e a Europa. A
unidade da JBF na Índia ficará
responsável por fornecer o insu-
mo para os países orientais.

Produzida a partir do etanol, a
resina vegetal BioMeg compõe
30% do material das garrafas
“p l a n t b o t t l e” de 2 litros de Coca-
Cola e por todas as garrafas da
água sem gás Crystal vendidas no

país. Desde 2010 já foram vendi-
das 600 milhões de unidades
desse tipo de garrafa no Brasil. Os
70% restantes do material são
compostos pelo ácido teraftálico
(PTA), que se junta com o BioMeg
para formar a resina PET. A tecno-
logia de uso do etanol para a for-
mação do BioMeg é utilizada pe-
la Coca-Cola desde 2010. Até en-
tão, o monoetilenoglicol (MEG)
utilizado nas garrafas PET tinha
origem apenas petroquímica.

A decisão de instalar a fábrica
no Brasil é logística, para atendi-

mento dos mercados das Améri-
cas e da Europa, diz Simões. Con-
tou pontos a favor do Estado de
São Paulo, a cadeia de produto-
res e de logística para o etanol.
“Uma das vantagens é que se cria
uma rede de suprimentos dife-
renciada, deixamos de depender
tanto do petróleo para contar
com a indústria do etanol”, disse
o executivo. “Araraquara foi esco-
lhida por ter uma cadeia de su-
primentos já montada”.

A meta da Coca-Cola Brasil é
que todas as garrafas PET vendi-

das no país tenham o BioMeg em
sua composição até 2017. Atual-
mente, segundo a companhia,
mais de 10 bilhões de garrafas
desse tipo já foram vendidas no
mundo, e não há diferença de
custos entre a “p l a n t b o t t l e” e as
garrafas de PET feitas com o MEG
petroquímico. “Mas quando o
petróleo sobe, você passa a ter
uma vantagem competitiva”.

A expectativa, no entanto, é
que o custo final da nova garrafa
com resina produzida no Brasil
seja menor que o da garrafa feita

com resina importada da Índia,
mas, para a gigante dos refrige-
rantes, essa diferença ainda não
pode ser mensurada. Segundo a
Coca-Cola, é possível que o preço
final tenha diferença, principal-
mente porque não haverá custo
de importação nem frete.

O Brasil é o quarto maior mer-
cado da Coca-Cola em volume de
vendas, depois de Estados Uni-
dos, México e China. Em 2011, a
empresa vendeu 10,7 bilhões de
litros de seus produtos no Brasil,
1% a mais que em 2010.

As metas da
Nestlé nos
emergentes
A l i m e n to s
Louise Lucas
Financial Times

A Nestlé pretende triplicar
suas vendas na Ásia, Oceania e
África para cerca de 50 bilhões de
francos suíços (US$ 53,2 bihões),
neutralizados os efeitos das flu-
tuações cambiais, nos próximos
dez anos. A decisão ocorre num
momento em que a maior com-
panhia de alimentos do mundo,
em vendas, reforça operações
nos mercados emergentes.

As fabricantes de bens de con-
sumo estão se voltando para paí-
ses mais pobres, mas de cresci-
mento acelerado, a fim de comba-
ter os efeitos da estagnação das
vendas observados no mundo de-
senvolvido, onde, em várias re-
giões, a renda disponível encolhe.

A Unilever tem tradicionalmen-
te puxado o setor nos emergentes,
de onde extrai mais de 50% de sua
receita. A empresa pretende dupli-
car o faturamento para cerca de €
80 bilhões num período que a
maioria dos analistas situa em cer-
ca de uma década. A Nestlé parece
agora “uma pretendente altamen-
te confiável à coroa [...] da Unilever
nos mercados emergentes”, escre-
veu Warren Ackerman, analista do
Société Générale.

As empresas dividem o globo
de formas diferentes — a Nestlé
mantém a América Latina nas
Américas, e não em sua divisão
para a Ásia, Oceania e África, por
exemplo —, mas estima-se que o
grupo alimentício, sediado na
Suíça, realize 40% de sua receita
nos mercados emergentes.

Segundo o analista Eddy Har-
greaves, da Canaccord Genuity, a
região da Ásia, Oceania e África
contribuiu com 25% das vendas
em 2011, e ele estima que essa fatia
aumentará para 28% este ano.

Ao formular suas novas metas, a
Nestlé reconhece as diversas difi-
culdades apresentadas pelos mer-
cados emergentes, como a solidez
das operadoras locais da China, a
agressiva concorrência em toda a
Ásia e a disponibilidade de recur-
sos da África. A Euromonitor mos-
tra que apenas 4 das 10 maiores
empresas de alimentos da região
são multinacionais. Duas, entre as
quais a Nissin, a terceira maior, são
do Japão, e quatro são de China e
Taiwan. A Nestlé pretende liderar o
mercado em segmentos como en-
velhecimento e obesidade, desta-
cando que a zona abriga a popula -
ção idosa de crescimento
mais acelerado.
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