
Cerpa lança cerveja em garrafa plástica 
Renata Ferreira 
 
Embalagem vem da Alemanha, com tampa japonesa, e pode ser reutilizada por até 50 vezes 
 
A Cerpa - Cervejaria Paraense partiu mais uma vez para uma iniciativa mercadológica que atende 
ao princípio do ecologicamente correto e lançou, este mês, a ½ Draft, de 390 ml, em uma 
embalagem de plástico escuro e espesso, retornável. A garrafa PEN, nome da nova embalagem, 
substituiu a cerveja em lata com 355 ml. O conteúdo da PEN, no entanto, é o mesmo da Cerpa 
tradicional. A novidade está no recipiente de plástico inquebrável, que garante as mesmas 
propriedades das cervejas envasadas em vidro, e pode ser reutilizado por até 50 vezes. 
 
A tecnologia da garrafa PEN foi desenvolvida na Suécia. A tampa com sistema ‘pull-up’, que 
dispensa abridor e enroscamento - basta levantar o lacre e beber a cerveja. É fabricada no Japão.  
 
As garrafas serão fornecidas pela empresa alemã Rexam Petainer. Segundo a diretoria da 
empresa, a Cerpa é a primeira cervejaria do continente americano e a segunda do mundo a 
utilizar a PEN. Só existe uma cervejaria na Escadinávia que usa esse tipo de recipiente. 
 
Os diretores dizem que a nova embalagem atendeu à preocupação da empresa com o meio 
ambiente. À primeira vista, no entanto, parece que o produto vai contra à praticidade da vida 
moderna e ainda retirou do mercado a lata que continua sendo vendida por todos os concorrentes 
da cervejaria paraense. Jutta Seibel, diretora da Cerpa, afirma, porém, que a empresa está 
seguindo uma tendência internacional que aposta nas embalagens que são devolvidas pelo 
cliente. "O futuro do mercado de cervejas será a garrafa PEN. Mais cedo ou mais tarde a garrafa 
de vidro sumirá de fabricação. Além disso, o nosso nicho de mercado são os grandes eventos e 
não o varejo", disse. 
 
Outras vantagens da PEN, segundo Jutta, são a redução do custo com transporte, em razão da 
embalagem de plástico ser bem mais leve do que a lata, o fato dela ser inquebrável e a higiene 
que oferece, pois a tampa protege completamente a boca da garrafa. A PEN está sendo vendida 
em todo o varejo do Pará e Amapá, com exceção dos supermercados, que fizeram a opção de 
oferecer apenas embalagens descartáveis de bebidas. Em média, o preço da PEN é de R$ 1,50 
(mesmo preço da latinha) para o consumidor final e R$ 23 o engradado com 24 unidades. 
 
Fundada há quase 40 anos, a Cerpa tem hoje 72% do mercado de cerveja do Pará e Amapá. Além 
da PEN, a cervejaria fabrica a Cerpa Pilsen (600 ml), produto que responde por 90% das vendas 
da empresa, a Cerpa Export, conhecida como Cerpinha, que vem na embalagem retornável e ‘one 
way’, e o chope de barril. A empresa trabalha com 16 distribuidores no Pará e Amapá. O único 
produto que é vendido para outros estados - especialmente São Paul o e Rio de Janeiro - é a 
Cerpinha one way. A Empresa Brasileira de Distribuição - EBD, paraense, é a responsável pela 
distribuição no Sudeste. 
 
Segundo Jutta, após ter consolidado a marca no Pará, a empresa pretende agora trabalhar seu 
nome em outras regiões do País, com base na grande aceitação que a Cerpinha tem no Rio e São 
Paulo. "A nossa preocupação até hoje foi a qualidade e a inovação dos nossos produtos e ações. A 
distribuição em outros estados não era nossa prioridade. Mas, além disso, sempre tivemos 
dificuldades para entrar em outros centros, em virtude da participação monopolista da AmBev, no 
mercado cervejeiro do País", disse a diretora da Cerpa. 
 
A empresa também foi inovadora ao lançar, em 1996, o sistema ‘draft beer’ que é utilizado em 
todos os seus produtos. De acordo com Raimundo Freitas, diretor técnico da fábrica da Cerpa, 
‘draft beer’ é um processo de envasamento a frio, que não submete o produto a elevadas cargas 
térmicas, resultando em uma cerveja mais fresca, como um chope de barril, sem perda da 
qualidade microbiológica. 



 
Perfeccionismo na fábrica 
Outro exemplo da preocupação da empresa com a preservação do meio ambiente e do 
compromisso com a inovação, segundo Jutta, é o sistema de tratamento de efluentes, que 
transforma novamente em água potável e cristalina toda a água usada na fábrica, considerada um 
resíduo industrial, antes de lançá-la de volta à natureza. 
 
A Cerpa foi fundada por Joe Tan e pelo alemão naturalizado brasileiro Konrad Seibel, marido de 
Jutta. O complexo da empresa está instalado em um terreno de 157 mil metros quadrados, no 
bairro do Tapanã, em Belém. Além do pátio de fábrica e da administração, o con-junto de prédios 
abriga marcenaria e oficinas mecânica e elétrica. Há também consultório médico, vestiários e 
lavanderia . Em uma sala à parte, os uniformes são passados a ferro e costurados, caso precisem 
de algum reparo. "Somos perfeccionistas na administração da empresa. Mas o rigor na gestão é a 
nossa única chance de buscar a longevidade da Cerpa", disse Jutta. 
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