
curiosa saga do “Samba em Ber-
lim” já tem um segundo capítulo a
caminho. Quase 70 anos depois
do surgimento do drinque à base

de Coca-Cola e cachaça - criação dos praci-
nhas da FEB em plena II Guerra Mundial,
quando combatiam o exército alemão na Itá-
lia -, a mais famosa marca de refrigerantes
mergulha de cabeça no etanol da cana-de-
açúcar em terras brasileiras. O projeto em
questão consiste na construção, em Piracica-

ba (SP), de uma fábrica de monoetileno gli-
col (MEG) de origem vegetal, o BioMEG, insu-
mo utilizado na produção de garrafas pet sus-
tentáveis. Com inauguração prevista para
2015, a unidade será a maior do planeta, com
capacidade para 500 mil toneladas ao ano.

O investimento é estimado em R$ 1 bi-
lhão, mas não será bancado integralmente
pela Coca-Cola. A gigante norte-america-
na convenceu o grupo indiano JBF indus-
tries, do qual importa o BioMEG usado
atualmente no Brasil, a embarcar na mes-
ma canoa. Assim, em pouco tempo, poderá
cortar despesas com fretes internacionais e
expandir, a perder de vista, a linha de em-
balagens PlantBottle, que chegou ao merca-

do doméstico em 2010, poucos meses após
seu lançamento mundial. Tais vasilhames,
que contabilizam 30% de resina vegetal
em sua composição, atendem hoje a ape-
nas duas linhas no País: o carro-chefe da
empresa, na versão com 600 ml, e a água
mineral Crystal (500 ml).

“A produção local do BioMEG propiciará
uma série de vantagens. Teremos acesso a
garrafas com menor índice de matérias-pri-
mas não renováveis, com a mesma qualida-
de dos modelos convencionais, e ainda po-
deremos reduzir em 20% as emissões de
CO2”, destaca Paulo Villas, gerente de emba-
lagens da fabricante de bebidas. “Os benefí-
cios, aliás, não serão exclusividade nossa,
pois a fábrica de Piracicaba terá capacidade
instalada muito superior à demanda nacio-
nal. Isso abrirá as portas para a exportação
de um insumo de alto valor agregado, uma
ótima notícia para a balança comercial.”

Além do uso de bioplásticos, outros dois
itens chamam a atenção na lista de priorida-
des sustentáveis da empresa: a redução de
peso das embalagens e o uso mais intensivo
de material reciclado. A primeira meta vem
sendo cumprida com louvor. Só nos últimos
quatro anos, por exemplo, o frasco da água
Crystal de 500ml “emagreceu” 8 gramas -
de 20 para 12, um corte de 40%. “Como pas-
sou a ser produzida com menos plástico, es-
sa garrafa pode ser amassada facilmente,
perdendo até 37% do seu volume. Isso facili-
ta, e muito, o trabalho de coleta e o transpor-
te para as recicladoras”, assinala Villas.

Com relação aos insumos que retornam
ao processo produtivo, o primeiro passo foi
dado em 2011, quando teve início, no Rio de
Janeiro e em Curitiba, a venda de vasilha-
mes de 2,5 litros com 20% de pet reciclado.
O desafio, agora, é alargar esse leque para to-
da a “família” Coca-Cola até 2020, de acor-
do com determinação da matriz, e elevar o
percentual de plástico de “segunda mão”
nas embalagens, medida que só poderá ser
tomada com a autorização, caso a caso, da
Anvisa. “Temos uma planta-piloto no Méxi-
co que opera com 100% de reciclados, mas é
difícil alcançar bons resultados em larga es-
cala nesse patamar, pois o plástico tende a
escurecer a qualquer descuido. Até 50% en-
tretanto, não haveria qualquer problema”,
destaca o gerente da embalagens.

Fotos: divulgação
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nquanto o planeta se preparava para
mergulhar em um banho de sangue
nunca antes visto, a The Coca Cola
Company buscava mais visibilidade.

A empresa sonhava, em 1913, com uma emba-
lagem “que pudesse ser reconhecida mesmo
de olhos fechados”, segundo a definição de
seu big boss, Asa Griggs Candler, que assumira
o controle do negócio em 1891. O desejo só se
concretizaria em 1916, às vésperas da entrada
dos Estados Unidos na I Guerra Mundial. Em
eleição realizada durante a reunião anual dos
engarrafadores da bebida, o projeto apresenta-
do pelo sueco Alexander Samuelson, da Root
Glass Company, levou a melhor sobre as pro-
postas de 11 concorrentes. Surgia a célebre gar-
rafa Contour, que cumpriria à perfeição o pa-
pel estabelecido por Candler.

Com curvas e relevo inspirados no fruto do
cacau, a embalagem cruzaria de vez todas as

fronteiras após o fim da II Guerra Mundial,
em 1945. Entre 1940 e 1960, a Coca-Cola prati-
camente dobrou sua presença internacional.
No Brasil, foi engarrafada pela primeira vez
em 1941, na sede da Água Mineral Santa Cla-
ra, em Recife, e não tardou a cair no gosto dos
nativos. Tanto é que, no fim daquela década,
11 fábricas abasteciam o mercado doméstico
com o refrigerante criado pelo farmacêutico
John Pemberton, em 1886.

Hoje presente em cerca de 200 países, a sen-
sual Contour fez a glória de Samuelson, que pa-
tenteou sua obra prima em novembro de 1915.
O francês Raymond Loewy, um dos designers
de maior destaque no século 20, afirmou que a
garrafa apresentava “a forma perfeita”. Opi-
nião compartilhada, diga-se, por vários artis-
tas plásticos de renome internacional - casos
de Andy Warhol, Norman Rockwell e Guy Pee-
llaert -, que a transportaram para telas e gravu-

ras. Ícone da “pop art”, o vasilhame que não
envelhece tornou-se uma “assinatura” de seu
fabricante, de fato e direito, em 1960, quando
o governo dos EUA concedeu-lhe o privilegia-
do status de trademark (marca registrada).

E

A

InvestimentosdeUS$ 1bilhão vão abasteceras fábricasdacompanhiacomgarrafasdepetsustentáveis

Um ícone da “pop art”
Conhecida em todo o mundo, a célebre garrafa Contour saiu da prancheta em 1916

A Coca-Cola mergulha no álcool
Em parceria com grupo indiano,
companhia prepara a produção no
Brasil de garrafas pet à base de etanol

Commenosplástico,
garrafapodeseramassada
eperdeaté37% dovolume

Oformatoquevirou a
assinaturadaCoca-Cola

conquistouartistas
plásticoscomo
GuyPeellaert
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Embalagens Sustentáveis p. A7.
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