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Indústria e Governo celebram
compromisso de reduzir açúcar
nas bebidas até 2022

Os bons resultados da
autorregulação sobre
marketing infantil

Por que a proposta do setor
assegura mais informação
para os consumidores

Você tem em mãos a Revista ABIR, publicação
que tem o objetivo de apresentar ao leitor o
panorama e os principais temas do setor de
refrigerantes e bebidas não alcoólicas.
Na revista, você vai encontrar reportagens que
mostram a atuação da associação em diferentes
frentes, desde o diálogo com o Ministério da
Saúde para redução voluntária da quantidade de
açúcar nos nossos produtos a ações da indústria
para reduzir a produção de resíduos sólidos,
passando pela atuação do setor em defesa do
modelo de produção da Zona Franca de Manaus.
Aqui também prestamos contas sobre a
autorregulação do setor para marketing infantil
visando uma publicidade ética e responsável,
os investimentos da indústria no esporte, e por
que entendemos que a taxação do açúcar não
é uma boa medida para resolver o problema da
obesidade. Além desses, outros temas diversos.
A ABIR tem 63 associadas em todo o país.
São 147 fábricas que contribuem para um
mercado dinâmico, que gera emprego, renda e
arrecadação anual de cerca de R$ 10,7 bilhões de
impostos federais, estaduais e municipais. Além
disso, movimentamos diversos outros setores,
como fornecedores de ingredientes, processos
e sistemas, embalagens e serviços.
Conheça a ABIR e a indústria de bebidas não
alcoólicas nas próximas páginas.
Boa leitura!

abir.org.br
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OUVIR E
DIALOGAR

O

mundo era outro e o consumidor também era outro
quando a ABIR, então denominada Associação
dos Industriais de Bebidas Refrigerantes, foi criada
em outubro de 1950. Dias antes, o Brasil ganhava sua
primeira emissora de TV, que registraria a eleição de
Getúlio Vargas para um novo mandato como presidente.
Pela velocidade dos automóveis, naquela época apenas
montados e não fabricados no país, temos uma noção
da velocidade da informação. Nos primeiros passos da
industrialização, o brasileiro também aprendia a demandar,
tendo reduzidíssimos meios para isso.
Hoje, a velocidade é completamente diversa. A
comunicação é 360 graus e cada consumidor é também
uma mídia, registra sua experiência, apresenta sua
avaliação, torna públicas suas necessidades. Ao fabricante
cabe adequar seu produto ao que está sendo solicitado. Se
quiser sobreviver, precisa ouvir e, principalmente, dialogar.

e das necessidades pessoais – seja de saúde, estilo ou
sabor. Os fabricantes de bebidas não alcoólicas chegam a
inverter a ordem, ampliando o portfólio para surpreender
todo tipo de consumidor. Usam a inovação tecnológica e o
conhecimento científico para criar opções.

Esta é a ABIR de hoje, uma jovem de 68 anos. A ABIR se
tornou o reflexo de um setor que responde com rapidez à
individualidade do consumidor e à diversidade de gostos

Esta edição da REVISTA traz algumas reportagens
que mostram a atuação propositiva da ABIR e do setor.
Trabalhamos com o Ministério da Saúde pela redução
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A ABIR representa um
setor que responde com
rapidez à individualidade do
consumidor. Os fabricantes
de bebidas não alcoólicas
chegam a inverter a ordem,
ampliando o portfólio para
surpreender todo tipo
de consumidor. Usam a
inovação tecnológica e o
conhecimento científico para
criar opções.

voluntária da quantidade de açúcar
nos nossos produtos; uma iniciativa
inédita de autorregulação que se
tornará exemplo mundial.
Dialogamos com o Governo Federal
a fim de atualizar a legislação para
produção de água mineral, que exige
procedimentos que datam de 1945.

O diálogo, entretanto, exige estudos
e regras claras. Não podemos ser
surpreendidos
com
mudanças
abruptas nas normas tributárias para
quem investe na ZFM. Acreditamos
no modelo de desenvolvimento
regional e preservação da Floresta
Amazônica proposto pelo Estado
Brasileiro. Para tanto, necessitamos
da manutenção da segurança jurídica
dos investimentos que continuam
sendo feitos.
A ABIR acredita no diálogo e está
sempre à disposição das autoridades
federais, estaduais e municipais
para colaborar com o crescimento
econômico e social do país,
fornecendo subsídios essenciais para
a tomada de decisões estratégicas.

Foto: Nobitas Delicae

Fomos vanguarda no debate sobre
marketing responsável no Brasil, com
um compromisso importante do setor
para controlar a publicidade para
o público infantil. Participamos do
processo para melhorar a informação
nutricional nos rótulos dos alimentos
e bebidas, e estamos envolvidos
no acordo para reduzir e recuperar
embalagens descartadas, bem como
em outras temáticas – incluindo a
Zona Franca de Manaus.

HOJE, A
VELOCIDADE É
COMPLETAMENTE
DIVERSA. A
COMUNICAÇÃO
É 360 GRAUS, E O
CONSUMIDOR
É TAMBÉM UMA
ESPÉCIE DE MÍDIA.”
ALEXANDRE JOBIM
Presidente da ABIR

abir.org.br
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O SETOR DE BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS É UM
SETOR FORTE PARA A
ECONOMIA BRASILEIRA,
QUE GERA EMPREGO,
RENDA E IMPOSTOS E
PRODUZ ALGO MUITO
PRÓXIMO DO DIA A DIA
DO CONSUMIDOR E DE
SUA FAMÍLIA.”
Alexandre Jobim
Presidente da ABIR
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SOMOS O 3º MERCADO DE
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Ao abrir uma embalagem de água mineral após uma prática esportiva, uma
lata de suco no café da manhã ou uma
garrafa de refrigerante em um almoço de fim de semana, o consumidor
tem motivos mais agradáveis para
dar atenção do que ficar imaginando
toda a cadeia produtiva que está por
trás de sua bebida preferida. O prazer
sensorial se sobrepõe a tudo naquele momento, mas em suas mãos está
também um produto do terceiro maior
mercado de bebidas não alcoólicas do
mundo, atrás apenas da China e dos
Estados Unidos.
Com mais de 62 bilhões de litros consumidos por ano no Brasil (Brasil Beverage Trends, ITAL/ABIR), o setor é
responsável por cerca de 1,6 milhão

de empregos diretos e indiretos. Envolve uma grande diversidade de outros setores, como os fornecedores de
ingredientes, de processos e sistemas,
de embalagens e de serviços, o que inclui laboratórios, pesquisa, tecnologia,
treinamentos, inovação.
Além do trabalho nas fábricas – só entre os 63 associados da ABIR são 147
fábricas espalhadas pelo país –, há
ainda uma infinidade de gente se movimentando para que a bebida chegue
às suas mãos: distribuidores, atacadistas, varejo e food service. O resultado
é significativo para a geração de renda nacional e para a arrecadação de
tributos, cerca de R$ 10,7 bilhões de
tributos federais, estaduais e municipais por ano.

abir.org.br
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Apesar de
consolidado, o setor
de bebidas não
alcoólicas tem
passado por uma
transformação,
acompanhando
o movimento da
economia e as alterações nas
tendências de consumo.
“A crise brasileira provocou uma
retração geral da economia
nos últimos anos e uma das
áreas afetadas foi o setor de
bebidas não alcoólicas. Mas
houve também ampliação do
portfólio, migrando o consumo
para outros produtos”, analisa
Alexandre Jobim, presidente
da ABIR.

63
Empresas

30,5

bilhões
de litros
produzidos
em 2017

“Estamos falando de um setor forte para a
economia brasileira, que gera emprego, renda,
impostos, e que produz algo muito próximo do
dia a dia do consumidor”, defende o presidente da
ABIR.
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no Brasil

Associadas

Considerando todas as bebidas
não alcoólicas, os números da ABIR apontam um
volume de produção de 30,5 bilhões de litros em
2017, com consumo per capita de 147 litros por
habitante. A produção e o consumo apresentaram
números crescentes até 2014, retraindo em
seguida. Algumas categorias de bebidas sentiram
mais o problema, como bebidas à base de soja e
refrigerantes, que caíram 58% e 15% até 2016.
Outras cresceram no período, como água mineral
e chás prontos para o consumo.
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147
Fábricas

milhão
1,6
de empregos

diretos e indiretos

R$ 10,7

Bilhões em tributos
federais, estaduais
e municipais

O CONSUMO PER CAPITA DE
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
NO BRASIL É DE 147 LITROS
POR HABITANTE/ANO.

MARKETING INFANTIL

AUTORREGULAÇÃO DO
SETOR GERA RESULTADOS
Reavaliar conteúdos voltados ao público infantil no que diz
respeito a campanhas de publicidade é uma tendência mundial
seguida pelo setor de bebidas não alcoólicas do Brasil.

H

oje, devido à autorregulação com diretrizes robustas, o setor tem índice de
conformidade de 82% na suspensão de comunicações de marketing em
mídias com audiência de pelo menos 35% de crianças com idade até 12 anos,
conforme relatório elaborado pela KPMG - uma das mais reconhecidas empresas
internacionais de auditoria. As indústrias de refrigerantes e de bebidas não
alcoólicas sempre tiveram em suas estratégias preocupação com uma publicidade
ética e responsável direcionada às crianças.
O setor reconhece e respeita o papel dos pais e dos responsáveis pelas crianças
como tomadores de decisão sobre o que é apropriado para o consumo infantil.
Porém, um alinhamento de orientações nas áreas de marketing é importante para
fortalecer ainda mais a atuação frente ao tema. Dessa forma, em 2016, a ABIR
lançou diretrizes sobre comunicações de marketing voltadas para crianças com
idade até 12 anos sobre bebidas não alcóolicas. A iniciativa foi celebrada um
ano após sua divulgação em workshop com a presença da Diretora Executiva do
Instituto Alana, Isabella Henriques, que apoiou o engajamento das empresas na
agenda de publicidade infantil. Também foram relatadas experiências, estudos de
casos e normas direcionadas ao marketing para esse público.
“A autorregulação do setor de bebidas não alcoólicas, por meio das diretrizes de
marketing infantil da ABIR, é um fato a ser celebrado por nós, e acreditamos que
tem um potencial enorme de inspiração para outras indústrias e outros setores”.
Acreditamos que um sistema de regulação e autorregulação caminhando
paralelamente e a fiscalização mediante auditoria independente são fundamentais
para que o consumidor lá na ponta tenha de fato a informação completa sobre o
devido cumprimento do compromisso firmado”, diz Isabella Henriques, Diretora
Executiva do Instituto Alana.

abir.org.br

11

“A AUTORREGULAÇÃO
DO SETOR DE BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS, POR
MEIO DAS DIRETRIZES
DE MARKETING
INFANTIL DA ABIR,
É UM FATO A SER
CELEBRADO POR NÓS, E
ACREDITAMOS QUE TEM
UM POTENCIAL ENORME
DE INSPIRAÇÃO PARA
OUTRAS INDÚSTRIAS E
OUTROS SETORES”.
ISABELLA HENRIQUES
Diretora Executiva do
Instituto Alana.

Em 2019 será publicado o 2°
Relatório de Monitoramento Sobre
o Cumprimento das Diretrizes de
Marketing Infantil da ABIR, com
dados relativos ao ano de 2018.

nível de envolvimento emergente ou
maduro com a causa da suspensão
de propagandas em programas
destinados à audiência de crianças
menores de 12 anos.

“O monitoramento garantiu o diálogo
e a transparência dos compromissos
firmados perante a sociedade”, diz o
presidente da ABIR, Alexandre Jobim.
Ele destaca os frutos gerados pela
autorregulação do setor, incluindo o
fato de que os fabricantes brasileiros
de refrigerantes e bebidas não
alcoólicas associados apresentaram

Essa adesão se dá por meio de
ações concretas que garantem o
atendimento às diretrizes definidas.
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O trabalho de monitoramento da
KPMG
considerou
publicidade
realizada nas mais diversas mídias.
Nota-se que, mesmo nos períodos
de férias escolares, Páscoa, Dia das

Crianças e Natal, não foi verificada
qualquer publicidade voltada a esse
público no ano de 2017.
As empresas de bebidas não
alcoólicas apresentaram 100% de
adesão ao compromisso em televisão
e 90% em mídias online. Na mídia
impressa, não foram detectados
anúncios direcionados ao público
infantil no curso do monitoramento.
O monitoramento realizado pela
KPMG consistiu na identificação
de anúncios dirigidos ao público
infantil veiculados pelas empresas
associadas à ABIR em programas
de televisão, cinema, publicações
impressas, sites e redes sociais.
Previamente,
foram
realizadas
avaliações dos planos de mídia das
empresas associadas, entrevistas
com equipes de marketing, e análises
de informações fornecidas pelas
agências publicitárias e evidências
comprobatórias.
A avaliação na internet contou ainda
com a utilização de uma ferramenta
específica, o programa KPTURA, que
intensifica as avaliações em mídia
online.
A ABIR segue com a análise
do compromisso firmado pelas
empresas, e tem como desafio
aprimorar ainda mais as ações de
marketing responsável de suas
associadas.

Conheça as Diretrizes ABIR de Marketing
Infantil responsável

Não realizar quaisquer
comunicações de marketing para
esse público sobre refrigerantes,
bebidas esportivas, energéticos,
águas saborizadas, chás e cafés
prontos para beber.

Sem restrições quanto a água
pura (mineral, fonte, puriﬁcada,
com ou sem gás), sucos de
frutas ou vegetais e bebidas à
base de leite.

Não devem ser feitas divulgações em escolas com
crianças abaixo de 12 anos, exceto quando acordado ou
solicitado pela administração da escola para propósitos
educacionais ou esportivos.

As diretrizes abrangem
televisão aberta, rádio, jornais,
cinema, publicidade online
(incluindo sites e conteúdo
controlado pela empresa nas
mídias sociais), DVDs e
marketing. Os membros da
ABIR se comprometem a não
fazer quaisquer comunicações
de marketing em mídias nas
quais 35% ou mais da
audiência consista de crianças
com idade inferior a 12 anos.

Considera-se comunicação de
marketing qualquer publicidade
paga ou mensagens de vendas e
comerciais de produtos dirigidas
ao público infantil, incluindo
aquelas com a utilização de
personagens licenciados,
celebridades e ﬁlmes. Fica
excluído deste compromisso o
uso de personagens próprios
das marcas.

abir.org.br
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ARTIGO

O COMPROMISSO DA
INDÚSTRIA COM O CONSUMO
RESPONSÁVEL
MARINA FERREIRA
Gerente de Assuntos Públicos e Regulatórios da HEINEKEN BRASIL
TALITA ANDRADE
Especialista de Assuntos Públicos e Regulatórios da HEINEKEN BRASIL

A obesidade é uma doença multifatorial, resultado de uma complexa
combinação de fatores biológicos,
comportamentais,
socioculturais,
ambientais e econômicos. Diante do
crescimento da obesidade infantil, a
OMS tem recomendado esforços setoriais para incentivar dietas balanceadas e evitar excessos na ingestão
de açúcar, sódio e gordura, além do
incentivo ao aumento da atividade
física e a adoção de práticas responsáveis de marketing destinado ao
público infantil. No Brasil, o Ministério da Saúde adotou metas para frear
o crescimento do excesso de peso e
da obesidade, e defende a prática de
políticas de saúde e segurança alimentar e nutricional.
Diante
do
exposto,
torna-se
necessário criar uma agenda de
iniciativas com atenção especial às
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condutas de marketing direcionadas
ao público infantil. A Associação
Brasileira
das
Indústrias
de
Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcoólicas (ABIR) entende que é
responsabilidade sua, e de seus
associados, promover uma ampla
discussão sobre saúde e bem-estar,
e adotar posturas de estímulo ao
consumo responsável. Em 2016, a
ABIR lançou as suas diretrizes com
recomendações para o setor nas
áreas de marketing e publicidade
para crianças, convidando seus
membros a se comprometerem
com a causa. O compromisso segue
tendência mundial de reavaliação
de conteúdos voltados ao público
infantil, e representa boa prática do
mercado.
Além de atender às expectativas
da sociedade, a iniciativa adere às

recomendações da OMS e Ministério da Saúde.

como tomadores de decisão no consumo infantil.

Para a HEINEKEN, o Consumo Responsável, além de integrar o seu core
business, faz parte dos valores da
companhia e influencia diretamente a
sustentabilidade do negócio.

A HEINEKEN acredita na autorregulamentação, de forma a não cercear
a liberdade de expressão e o acesso
à informação - publicidade é informação aos consumidores e ao mercado.
A empresa atua com responsabilidade social e compromisso com a ética
na publicidade de seus produtos.

Para a empresa, é importante influenciar novos hábitos e atitudes em seus
consumidores e outros stakeholders.
Por esta razão, se tornou signatária
do compromisso de Marketing Responsável da ABIR.
Em linha com o propósito da associação, a HEINEKEN reconhece e respeita o papel dos pais e responsáveis

Portanto, a HEINEKEN se une à ABIR
em defesa do consumo responsável
das bebidas adoçadas e não concorda com a “vilanização” do refrigerante. No Brasil, a Pesquisa de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças crônicas por Inquérito Te-

lefônico (Vigitel), realizada em 2017
pelo Ministério da Saúde, revelou
que, enquanto a obesidade aumentou
110% entre os jovens e o sobrepeso
aumentou em média 26,8%, contraditoriamente o consumo de refrigerantes sofreu queda entre 2006 e 2017.
Também, o consumo de refrigerantes,
por exemplo, representa 4% da ingestão energética média do brasileiro,
segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar - POF/IBGE. Em relação ao açúcar, dados mostram ainda
que 19,2% do açúcar consumido no
Brasil é proveniente dos alimentos
industrializados, enquanto 56,3% é
proveniente das preparações domésticas e adoçamento caseiro.

A HEINEKEN ACREDITA NA
AUTORREGULAMENTAÇÃO,
DE FORMA A NÃO
CERCEAR A LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E O ACESSO À
INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE
É INFORMAÇÃO AOS
CONSUMIDORES E AO
MERCADO

abir.org.br
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ROTULAGEM EM DEBATE

INDÚSTRIA PROPÕE RÓTULO
AINDA MAIS INFORMATIVO
AOS CONSUMIDORES

A pesquisa demonstrou ainda o interesse da
população (65%) por novas tecnologias, seja
por meio de sites ou aplicativos, que ofereçam
informações detalhadas sobre os componentes
nutricionais dos alimentos e bebidas. Isso facilitaria
a escolha mais precisa dos produtos, em sintonia
com o estilo de vida e consumo de cada cidadão,
creem os pesquisados. O DataPoder360 ouviu
2133 pessoas em 192 municípios, escolhidas para
constituir uma amostra representativa de toda a
população brasileira.
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Foto: 123rf.com

O

comportamento alimentar de grande parte
dos consumidores mudou ao longo dos anos.
Atenta às dietas equilibradas, a população busca
cada vez mais compreender o valor nutricional dos
alimentos e bebidas que consome no dia a dia. É
o que demonstra pesquisa do DataPoder360,
realizada em 2017 a pedido da ABIR: apesar de a
maioria (62%) afirmar que lê os rótulos apenas “de
vez em quando”, 79% dos brasileiros têm interesse
em conhecer melhor os produtos que consomem.

O uso das informações nutricionais obrigatórias nos
rótulos dos alimentos e bebidas embaladas é regulado
no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) desde 2001. A criação das diretrizes que
norteiam a rotulagem nutricional teve como propósito
elaborar um regulamento único que atendesse
aos países integrantes do Mercado Comum do Sul
(Mercosul) e adequar as normas brasileiras aos padrões
internacionais.
Atualmente, a demanda crescente da sociedade por
informações confiáveis acerca dos produtos que
consome exige esforço do governo e do setor produtivo
para a implantação de uma rotulagem nutricional mais
eficaz. A ANVISA, reconhecendo a importância e a
complexidade do tema e os desafios de definição de
padrões que enfrenta, está conduzindo uma análise
dos aprimoramentos do modelo atual em diálogo com a
indústria e a sociedade.

O setor entende que os rótulos são importantes
ferramentas de comunicação com o consumidor, e
que como tais devem compreender toda e qualquer
informação referente aos produtos. Exatamente para
manter essa comunicação clara e o respeito aos direitos
da população nas suas decisões de compra, a indústria,
representada por meio de 22 associações (Rede
Rotulagem), apresentou uma proposta que utiliza cores
de entendimento universal associadas à presença de
determinados nutrientes como sódio, açúcar e gorduras
nos produtos.

Foto: 123rf.com

Os representantes de fabricantes de alimentos e
bebidas no Brasil defendem a busca de soluções
baseadas em fatos concretos, estudos científicos
e pesquisas e iniciativas de promoção do consumo
consciente e da saúde da população, sempre
respeitando a liberdade de escolha.

abir.org.br
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Semáforo Nutricional
O modelo semafórico, defendido
pela indústria, é composto por
um rótulo frontal que indica a
quantidade de sódio, açúcares totais
e gordura saturada coloridos em
verde, amarelo e vermelho de acordo
com a atenção necessária. Ele foi
desenvolvido com base numa análise
de diversos trabalhos do cenário
mundial e uma revisão bibliográfica
realizada pelo Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Alimentação (NEPA)
da UNICAMP (Universidade Estadual
de Campinas).

A cor vermelha
A cor vermelha demonstra que os níveis do nutriente
são considerados altos na porção recomendada, e
por isso devem ter uma atenção maior de consumo
quando associados a uma alimentação equilibrada.

A cor amarela
A cor amarela demonstra que os
níveis do nutriente merecem atenção,
pois sinalizam que um consumo acima
da porção recomendada pode
comprometer o equilíbrio da
alimentação diária.

A cor verde
Demonstra que os níveis do nutriente em
questão (açúcar, gordura saturada ou sódio)
são considerados baixos ou adequados para o
consumo do alimento na porção quando
associado a uma alimentação equilibrada.
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Esse modelo torna mais fácil
para o consumidor fazer a
composição nutricional mais
apropriada para ele,
comparando as características
dos alimentos e o teor de cada
nutriente, assim podendo
escolher sua melhor opção na
busca por uma dieta equilibrada,
diversiﬁcada e inclusiva.

Opinião pública
Dentro do contexto colaborativo, a Rede
Rotulagem, que reúne associações das
indústrias de alimentos e bebidas não
alcoólicas, solicitou ao Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e Estatística (IBOPE)
a realização de pesquisa de opinião
pública nacional para contribuir com o
processo. O instituto ouviu 2002 pessoas
em 142 municípios (via entrevistas
pessoais domiciliares) para a pesquisa
quantitativa. Já na pesquisa qualitativa,
foram oito grupos focais (quatro em São
Paulo e quatro em Recife) para aplicação
de roteiro. A pesquisa quantitativa foi
planejada para representar a opinião
da população do país como um todo,
cobrindo todas as regiões e grupos
socioeconômicos do Brasil.
O estudo mostrou que 67% das pessoas,
ou seja, sete em cada 10 entrevistados,
preferem o semáforo nutricional, contra
31% que declararam preferir o modelo
de advertência nos rótulos de alimentos
e bebidas. A proposta que utiliza cores
(verde, amarelo e vermelho) para traduzir
as informações sobre o teor de açúcares,
gordura e sódio dos produtos – conhecida
como Semáforo Nutricional Quantitativo –
foi considerada a mais clara e didática por
65% dos entrevistados.
A pesquisa ainda revelou que 81% dos
entrevistados avaliam que o modelo do
semáforo facilita a compreensão das
informações nutricionais, contra 78%

do modelo de advertência. 85% avaliam
o sistema de cores para classificar os
nutrientes em um rótulo frontal como
ótimo/bom, contra 74% do modelo de
advertência. Além disso, 47% avaliam a
facilidade de leitura e compreensão das
informações com nota 9 ou 10, contra
apenas 26% da avaliação do modelo de
advertência.
A PROTESTE, maior organização de
consumidores
da
América
Latina,
divulgou recentemente a Agenda do
Consumidor (2019-2022), documento
com sugestões para melhorar as relações
de consumo no país, com destaque para
a rotulagem de alimentos e apoio ao
modelo semafórico. “O novo sistema
de rotulagem deve ter como principais
funções fortalecer o entendimento da
população, a educação alimentar, e ter
um controle eficiente de nutrientes.
Estranhamos que o modelo de semáforo
de cores, que é o que consideramos mais
adequado, não tenha sido considerado
pelo órgão regulador no relatório de
análise preliminar, por isso incluímos o
tema no nosso documento Agenda do
Consumidor, enviado aos candidatos
ao executivo e legislativo. Quando nos
posicionamos a favor ou contra uma
regulação, nos baseamos em testes e
estudos de mercado. Nossa atuação não
é ideológica, mas sim baseada na ciência”,
afirma Henrique Lian, Diretor de Relações
Institucionais e Mídia da PROTESTE.

REDE ROTULAGEM
Pesquisa IBOPE

2002

Pessoas entrevistadas
em domicílio pessoalmente

142

Municípios
consultados
para a pesquisa
quantitativa

7 de cada 10
entrevistados preferem
o semáforo nutricional
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NADA A ESCONDER
PEDRO RIOS
Vice-presidente de Relações Corporativas da Coca-Cola Brasil

O mundo mudou, as pessoas mudaram e as empresas também estão
mudando. É natural que tenha chegado a hora de mudar também o
padrão de rotulagem, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) em 2003.

DIFICULDADE DE LEITURA,
USO DE NOMENCLATURAS
QUE NÃO SÃO DO
CONHECIMENTO DE
TODOS E LIMITAÇÃO
PARA INTERPRETAÇÃO
E COMPARAÇÃO ENTRE
PRODUTOS SEMELHANTES
SÃO AS PRINCIPAIS
CRÍTICAS AO MODELO
ATUAL DE ROTULAGEM.
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O modelo atual exige que os fabricantes informem no verso da
embalagem a quantidade de calorias e de ingredientes, como
carboidrato, sódio e gordura, em destaque na tabela nutricional. Entre as
principais críticas estão a dificuldade de leitura, o uso de nomenclaturas
que não são do conhecimento de todos e a limitação para interpretação
e comparação entre produtos semelhantes.

Para garantir o sucesso da nossa comunicação com todos os públicos, é
fundamental que a mensagem tenha
clareza. Por isso, propomos o modelo
de semáforo nutricional, que dá mais
visibilidade à quantidade de cada nutriente contida nos alimentos e bebidas, facilitando a tomada de decisão.
Segundo pesquisa Ibope, 62% dos
entrevistados identificaram o semáforo como o modelo de mais fácil entendimento por causa do uso de uma
referência universal: as cores verde,
amarelo e vermelho. Por oferecer mais
informação, esse modelo empodera as
pessoas a fazer escolhas de acordo
com suas necessidades individuais,
além de educar sobre a composição
dos produtos.

Todos têm o direito de saber o que
comem e a indústria tem a obrigação
de informar o que há dentro de seus
produtos. E não temos nada a esconder. Pelo contrário, a transparência é
um pilar fundamental na relação com
consumidores, que é corroborada pela
longevidade da Coca-Cola no Brasil,
que já tem 76 anos.
Em favor dessa necessidade, a indústria criou a Rede Rotulagem, que conta com 22 associações de diferentes
classes, entre elas a ABIR, reunindo
mais de três mil empresas do setor
de alimentos e bebidas em apoio ao
modelo de semáforo. Isso porque temos responsabilidade com o que produzimos e somos transparentes em
relação aos nossos produtos para que
todos se sintam satisfeitos com o que
estão levando para casa.

parte para contribuir com a solução.
No caso da Coca-Cola Brasil, estamos
reduzindo a quantidade de açúcar nas
receitas de várias bebidas, além de oferecer embalagens menores. Também
temos a iniciativa das três grandes
companhias de bebidas do país que
adotaram um compromisso de conscientização para venda de seus produtos em escolas com alunos até 12
anos. E se tudo isso não for suficiente,
vamos dialogar e fazer ainda mais.
O mais importante é que estejamos
prontos para atender a todos que
buscam a confiança nas relações
de consumo. Não há motivo para
ser diferente.

Estamos participando ativamente das
discussões com a Anvisa e a sociedade civil para termos o quanto antes um
novo modelo de rotulagem capaz de
ajudar no controle de calorias consumidas. Porém, só isso não será suficiente para melhorar a saúde da população brasileira.

Foto: Coca-Cola Brasil

E se a rotulagem não atende mais ao
objetivo, é necessário e urgente aprimorar o rótulo para ajudar a população a fazer escolhas conscientes. A
preocupação do setor em educar as
pessoas, empoderando-as a fazerem
melhores escolhas, é histórica. Em
2011, portanto muito antes do debate atual, o setor de bebidas foi pioneiro
em se autorregular, colocando as informações nutricionais em pilhas de
melhor compreensão ao consumidor,
o chamado GDA.

Por isso, escolhemos fazer mais. Estamos cumprindo nosso papel de corresponsabilidade e fazendo a nossa
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REDUÇÃO DE AÇÚCAR

EM INICIATIVA INÉDITA,
INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
E BEBIDAS LANÇAM PLANO
DE REDUÇÃO VOLUNTÁRIA
DE AÇÚCARES
As indústrias brasileiras, comprometidas com a promoção
de estilos de vida saudáveis, assinaram em 26 de
novembro um plano para a redução voluntária de 144 mil
toneladas de açúcares em alimentos e bebidas até 2022,
em parceria com o Ministério da Saúde. A iniciativa tem
como objetivo contribuir para a redução do consumo de
açúcares pela população brasileira.

O monitoramento da
redução será feito
a cada dois anos
pela Anvisa, sendo a
primeira análise no
final de 2020.

Participaram da solenidade de assinatura do acordo
o Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, o secretário de
Atenção à Saúde do Ministério, Francisco Assis, o
presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), William Dib, o presidente da ABIR, Alexandre
Jobim, e o presidente da ABIA (Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação), João Dornellas. O acordo
foi assinado pela ABIR, ABIA, ABIMAPI (Associação
Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias
e Pães & Bolos Industrializados), e VIVA LÁCTEOS
(Associação da Indústria de Lácteos). Ao todo, fazem
parte do acordo 68 indústrias, que representam 87% do
mercado de alimentos e bebidas do País.

O APOIO DA
INDÚSTRIA
NA REDUÇÃO
DO AÇÚCAR
PERMITIRÁ QUE
A POPULAÇÃO
BUSQUE UMA
VIDA MAIS
SAUDÁVEL

“O acordo vai ajudar a melhorar a conscientização da
população na busca de alimentos mais saudáveis. O

GILBERTO OCCHI
Ministro da Saúde
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Foto: Rodrigo Nunes/MS

De nada adiantará
o compromisso da
indústria se não
houver uma campanha
educativa para que a
população entenda
a necessidade de
diminuir a quantidade
de açúcar que adiciona
aos alimentos

apoio da indústria na redução do açúcar
permitirá que população busque uma
vida mais saudável e tenha menos
problemas de doenças que possam
ser evitadas. É importante que nós
tenhamos avanços dessa natureza”,
destacou o ministro Gilberto Occhi.
A maior parte do consumo de açúcar
no Brasil vem do que é adicionado no
preparo final dos alimentos em casa
ou em bares e restaurantes: 56,3%.
O açúcar adicionado nos alimentos
industrializados responde por 19,2%
do total consumido, de acordo com
estudos feitos com base na última
POF/IBGE. A redução voluntária
será feita em 23 categorias de
alimentos e bebidas compreendidas
em 5 grupos: bebidas adoçadas,
biscoitos, bolos prontos e misturas
para bolo, achocolatados em pó e
produtos lácteos. O projeto prevê
retirar, de forma gradual, 144,6 mil
toneladas até 2022.

“Os desafios e as oportunidades do setor, que busca atender às exigências do
consumidor, são o motor da indústria.
Sempre nos reinventamos, aprimoramos nossas tecnologias, oferecemos
opções respeitando a liberdade de escolha dos brasileiros na hora de adquirir nossos produtos. A indústria sempre
participará e apoiará o debate sério,
sem demagogias, sem desinformações,
com transparência, a favor da saúde e
do bem estar da população. Procuramos, sempre, soluções alicerçadas em
evidências científicas e não discriminatórias”, afirmou Jobim. “O combate
à obesidade, uma doença multifatorial
que inclui sedentarismo e até fatores
genéticos necessita ser combatido com
esforços coordenados do governo, da
indústria e da sociedade”, completou o
presidente da ABIA, João Dornellas.
O monitoramento da redução será feito
a cada dois anos pela Anvisa, sendo a
primeira análise no final de 2020.
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HISTÓRICO
O acordo segue o mesmo parâmetro
do feito para a redução do sódio,
que conseguiu retirar mais de 17 mil
toneladas dos alimentos processados
em quatro anos.
Com relação ao acordo voluntário para
a redução de açúcares, os trabalhos se
iniciaram em maio de 2017, seguidos
por uma série de encontros entre
representantes das indústrias e o
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Ministério da Saúde. Foram realizadas
6 oficinas técnicas abordando
uma visão geral dos açúcares nos
alimentos e sessões temáticas
das categorias contempladas no
acordo: bebidas adoçadas (néctar,
refrescos e refrigerantes); bolos
(bolos prontos e misturas para
bolos); biscoitos (doces com e sem
recheio, wafers); e achocolatados e
produtos lácteos (iogurtes, bebidas
lácteas, fermentadas e não

fermentadas prontas para consumo,
iogurtes gregos e Petite Suisse).
O ponto de partida para a definição
das metas de redução foi um
levantamento feito com as empresas
associadas para identificar os teores
de açúcares – em gramas por 100
gramas ou mililitros de produto
– existentes em cada categoria,
seguido do cálculo dos teores médios
praticados. O principal critério
adotado para o final dos primeiros
quatro anos de pactuação é que todos
os produtos do mercado possuam
teores de açúcares menores
ou iguais às essas
médias identificadas.

REDUÇÃO DO
CONSUMO DE
REFRIGERANTES E
O CRESCIMENTO
DA OBESIDADE NO
BRASIL

Brasil, nos
últimos 10 anos

As bebidas adoçadas
representam apenas 4% da
ingestão calórica média do
brasileiro. Nos últimos 10 anos
a obesidade aumentou no
Brasil em cerca de 8%, mas
o consumo de refrigerantes
tem caído ano a ano, e nesses
mesmos dez anos o consumo
caiu 16%.
O setor há anos amplia seu
portfólio com redução de 11%
de açúcar nos últimos cinco

anos, também disponibilizando
opções zero açúcar e sem
adição de conservantes. Há
no mercado hoje, 111 marcas
de refrigerantes de empresas
associadas à ABIR, 50 de
néctares e também 50 de
refrescos. Nos últimos cinco
anos, os refrigerantes no Brasil
tiveram uma redução média
no teor de açúcar de 12,3%,
os néctares de 4,6% e os
refrescos de 7,7%.
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SUCOS: UM MERCADO
EM TRANSFORMAÇÃO
NELSON EGGERS
Diretor-presidente da Bebidas Fruki

Não é segredo para ninguém que
cada vez mais a população vem
procurando consumir produtos que
dispensam a necessidade de preparo e
que, principalmente, possam oferecer
esta praticidade em harmonia com
ingredientes naturais e saudáveis.
Com a rotina do dia a dia, preparar
um suco nem sempre é possível. Esta
percepção levou os fabricantes a
olharem com maior atenção para este
mercado e o que se viu, nos últimos
anos, foi um crescimento considerável
de ofertas de bebidas que tivessem
estas características.
Atualmente, para que um suco seja
produzido com sucesso, a questão
da saudabilidade é fator primordial
a ser observado. O mercado está em
constante transformação e o momento
indica que o consumidor está cada
vez mais atento à sua saúde, lendo
rótulos, buscando informações nas
redes sociais, com nutricionistas, com
os amigos e familiares, e entendendo
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o que está sendo comprado,
evitando consumir produtos onde
estão presentes os tradicionais
conservantes.
Para que os resultados de venda e de
fidelização sejam os esperados, além
de levar em conta todos esses fatores,
é necessário observar que o produto
precisa ter entre suas características
uma excelente aparência, com uma
embalagem atrativa e diferenciada
daquelas expostas nas prateleiras
de
supermercados,
lanchonetes,
restaurantes e milhares de outros
pontos de venda em todo o país. No
caso do COM/TEM, fabricado pela
Fruki, optamos por embalagens de
300 ml e 1 litro em garrafas de vidro
com um design arrojado, que vem
tendo uma aceitação cada vez maior
nos mercados gaúcho e catarinense.
Quanto ao rótulo, é fundamental que
ele apresente ainda informações
autoexplicativas,
objetivas,
com

clareza e de fácil entendimento, atraindo o
consumidor e fazendo com que ele se sinta
tranquilo e convicto no momento da compra
e atendido dentro de suas expectativas
de saber, exatamente, tudo que compõe o
produto que está sendo adquirido.
Com um consumidor mais exigente em
relação a uma embalagem atrativa, de
longa validade e sem conservantes,
muitos fabricantes estão redirecionando
seus esforços para agregar tecnologias
diferenciadas, inovando no processo de
produção e chegando a uma boa aparência,
oferecendo um produto que se assemelhe
o máximo possível àquele que pode ser
preparado em casa.
Para inovar no segmento de sucos, além dos
sabores consagrados como laranja e uva,
muitas empresas buscaram agregar mais de
uma fruta, sejam elas de uma mesma região
ou até de diferentes locais, que em alguns
casos são difíceis de serem consumidas
in natura, seja por custo, praticidade
ou viabilidade.

suco verde, por exemplo, é formado por
água, suco de maçã concentrado, suco de
laranja concentrado, suco de pepino, suco de
couve, suco de hortelã, extrato de chá-verde
e corante natural de clorofila. A propósito,
no mercado de indústria de escala, o suco
verde ainda não é explorado por grandes
marcas brasileiras. Esse suco atendeu aos
desejos de milhares de consumidores, que
cada vez mais querem alinhar a questão
de se alimentar bem, tendo acesso a
produtos naturais.
Enfim, as transformações não param,
principalmente no que diz respeito ao
gosto e à preferência do consumidor.
Os fabricantes precisam estar atentos a
toda esta movimentação. E para que os
objetivos sejam alcançados, características
como qualidade, agilidade, velocidade e
capacidade de entender para onde o
mercado
caminha,
serão
certamente diferenciais que
permitirão a sobrevivência e o
fortalecimento das empresas.

Assim,
encontramos
no
mercado
produtos que atendem plenamente esses
consumidores, por mais exigentes que
sejam. Há exemplos, como é o nosso caso,
onde o suco de laranja oferece o conteúdo
de 1,4 maçãs para cada 8,7 laranjas. Já um
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OS FATORES POR TRÁS
DA OBESIDADE NÃO
CABEM EM UMA LATINHA
LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA
Jornalista especializada em saúde. Atualmente, é diretora da
VITAMINA Conteúdo e colunista do UOL.

N

ão é de hoje que o refrigerante virou sinônimo de categoria. A categoria
dos vilões. Quer explicar por que uma pessoa está gorda? Ah, ela bebe
refri, só pode! A causa do diabetes? O fulano fica tomando um refrigerante
atrás de outro até o pâncreas dizer chega, claro. Mãe desnaturada? É aquela
que deixa o filho de vez em quando pedir um... Já sabe. O que estraga o
programa de assistir a um filme? A bebida gaseificada à base de noz de
cola, guaraná, laranja, uva ou limão. O copo do cinema bem que podia ser
muito menor, mas e aquele balde de pipoca encharcado de gordura?!
Quando alguém quer resumir a situação de um jeito rasteiro, já tem um
nome na ponta da língua: refrigerante. E os sucos vão pelo mesmo caminho
que leva ao banco dos réus. Eles seriam mesmo culpados por mais metade
dos brasileiros estar acima peso? Com o perdão da franqueza, em parte,
sim. E foi a mídia que transformou sua imagem em uma espécie de único
causador? Em parte, também. Basta notar que, entre as primeiras matérias
sobre obesidade e estilo de vida listadas no Google, todas destacam a
responsabilidade das bebidas açucaradas. Onde há fogo, invertendo o
ditado, pode haver uma cortina de fumaça embaçando outros fatores.
Na última década — os dados são do Vigitel, do Ministério da Saúde —, a
obesidade cresceu 60%. É um bocado preocupante. Mas o consumo regular
de refrigerante caiu quase 50% nesses mesmos dez anos. Então alguma
coisa não fecha nessa conta. Talvez, para começar, nem todo excesso de
açúcar seja servido em um copo.
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Nunca vai caber em uma latinha
tudo o que alavanca o peso. Ela não
comporta as ruas esburacadas e
escuras em que as pessoas se sentem
inseguras para caminhar, a falta de
ciclovias, de parques e de incentivo
ao esporte. Ainda temos perto de
dois terços da população largada no
sofá ou sentada no escritório. Nossa
inércia diante do sedentarismo é
imperdoável.
Refrigerantes, sucos e até mesmo a
inocente água também não andam
assim tão bem acompanhados
à mesa. Apesar do proclamado
crescimento no consumo de frutas
frescas e hortaliças, apenas 1 em
cada 3 brasileiros coloca vegetais no
prato em pelo menos cinco dias da
semana. E, tanto quanto a medida
bem-vinda de reduzir o açúcar dos
industrializados, esse seria um hábito
fundamental para que os carboidratos
ficassem dentro dos 40% das calorias
diárias de uma dieta balanceada.

O exagero faz tudo desandar.
Engolimos, para complicar, um semnúmero de notícias sobre saúde,
assim de guti-guti, sem ter como
digeri-las direito. No entanto, se
tanta informação solta adiantasse,
talvez 56% das nossas crianças
não experimentassem sucos e
refrigerantes antes de 1 ano. O que
enche suas mamadeiras desse jeito
é a falta de acesso à educação —
nutricional, inclusive. Nossas mazelas
sociais tampouco cabem em latinhas.
Sei que receberei garrafas PET na
cabeça por pensar que nada é tão
simples e lembrar que a indústria de
refrigerantes e bebidas não alcoólicas,
justo a primeira a ser criticada, foi
pioneira ao limitar o marketing para
crianças há dois anos. Tem todas as
condições, agora, de surpreender de
novo e tomar a frente nos ajustes
para atender um consumidor cada
vez mais antenado no rótulo e tão
ávido por equilíbrio.
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SUGAR TAX

O IMPOSTO QUE PREJUDICA
CONSUMIDORES E PRODUTORES

E

m 2013, o México adotou a
taxação de bebidas adoçadas
como estratégia para lidar com os altos
índices de obesidade do país. Cinco
anos depois, o sugar tax se mostrou
ineficaz no combate à doença. Nos
últimos anos, outros países também
desistiram dessa medida. Apesar
disso, a implementação do imposto é
debatida no Brasil.
A ideia por trás da proposta é de que a
taxação teria o condão

de influenciar o hábito de consumir
bebidas açucaradas em grande
quantidade, ajudando assim a
combater a obesidade. Mas, como está
solidamente constatado, a obesidade
é uma doença multifatorial que tem
crescido em todo o planeta.
“Imposto não fabrica saúde. Aumentar
a taxação de bebidas não irá combater
a obesidade. É preciso enfrentar o
problema de forma séria e consistente,
com medidas que passam pela
educação da população e incentivo

a práticas saudáveis”, afirma o
presidente da Associação Brasileira
de Refrigerantes e de Bebidas não
Alcoólicas (ABIR), Alexandre Jobim,
vocalizando o sentimento e a postura
do setor.
A experiência internacional revela que
as intervenções fiscais não têm tido
sucesso nem mesmo na mudança
de hábito do consumidor. Depois de
implementado o imposto, ocorre, a
princípio, um aumento de preço do
produto taxado, sem necessariamente
diminuir o consumo. Em seguida, os
novos preços são assimilados pelos
consumidores, que, por fim, retornam
aos antigos padrões de consumo - um
ciclo vicioso ineficiente e prejudicial à
economia popular.
Foi exatamente o
no México, onde
do consumo entre
implementação
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que aconteceu
houve redução
2013 (ano da
do sugar tax)

e 2014. Já em 2015, a venda de
refrigerantes voltou a subir entre
os mexicanos, mesmo com o
consequente aumento do preço dos
produtos taxados.
Estudos mostram que o sugar tax
não freia a obesidade, não afeta o
comportamento alimentar nem reduz
a quantidade de calorias ingeridas pela
população. Outros países retiraram ou
reduziram o imposto.
A Dinamarca implantou uma taxa
sobre bebidas e alimentos açucarados
em 2011 e retirou o imposto no ano
seguinte. O experimento, que não
teve efeitos sobre a saúde, custou
5 mil empregos diretos e causou
inflação de 4,7% em um ano em que
os salários caíram 0,8%.
Em 2005 o Egito reduziu o imposto
sobre vendas de bebidas não
carbonatadas de 29% para 19%
e colheu benefícios econômicos. A
contribuição positiva da indústria ao
crescimento do país adicionou 0,5%
ao PIB entre 2005 e 2009. O emprego
cresceu 11% ao ano no mesmo
período. A arrecadação do governo
subiu mais de 20% anuais.
Em abril de 2018, o Reino Unido
começou a cobrar um imposto sobre
bebidas açucaradas. A expectativa da
Oxford Economics é que fiquem em

risco 4 mil empregos. Enquanto isso, o
resultado para a saúde será a redução
de apenas 5 calorias por dia na dieta
média de um britânico. Isso equivale
ao peso calórico de uma mordida em
uma maçã.

O brasileiro não aprova
o Sugar Tax

65%

dos entrevistados são contra o aumento
de impostos sobre refrigerantes e sucos
industrializados visando a redução do consumo.

78%

acreditam que o Estado deve apenas informar e
não direcionar a tomada de decisão do cidadão
sobre o que consumir.

61%

dos entrevistados acreditam que a medida tem objetivo
meramente arrecadatório e não de saúde pública..
Fonte: DataPoder 360
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Brasil já tem o imposto
mais alto para bebidas da
América Latina
O Brasil, mesmo sem sugar tax, já tem a carga
tributária sobre bebidas não alcoólicas mais
alta da América Latina, ainda que comparado
com países que adotaram o imposto. Aqui, os
refrigerantes são taxados em cerca de 36,9%;
no México, passaram a ser taxados em 27%
com o imposto sobre o açúcar.
“A indústria de bebidas não alcoólicas já
recolhe mais de R$ 10 bilhões em tributos
anuais. Taxar as bebidas açucaradas não
é a solução. A indústria trabalha pela luta
contra a obesidade. Temos a oportunidade
de fazer uma parceria entre poder público,
indústria e sociedade para trabalharmos
juntos”, afirmou o presidente da ABIR,
Alexandre Jobim, em audiências públicas
realizadas na Câmara dos Deputados,
em setembro de 2017 e em dezembro
de 2018.
Pesquisa realizada pelo DataPoder 360
mostra que o brasileiro não aprova o sugar
tax: 65% dos entrevistados são contra o
aumento de impostos sobre refrigerantes
e sucos industrializados visando a redução
do consumo. A maioria da população
(78%) acredita que o Estado deve apenas
informar, e não direcionar a tomada de
decisão do cidadão sobre o que consumir.
Para 61% dos entrevistados, a medida tem
objetivo meramente arrecadatório e não de
saúde pública.
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Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostra que os refrigerantes
não são os vilões do crescimento da obesidade no Brasil
30,9%
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OBESIDADE

Fonte: Vigitel/Ministério da Saúde | Elaboração: CDN Comunicação

“Focar no consumo de bebidas
açucaradas
para
combater
a
obesidade
é
uma
estratégia
equivocada e discriminatória, já que
se trata de uma doença causada por
múltiplos fatores associados, como
genética,
sedentarismo,
hábitos
familiares e alimentação inadequada”,
argumenta Jobim.

revelam que os refrigerantes não
são os vilões do crescimento da
obesidade no Brasil. Os dados
indicam crescimento de 60% na
obesidade no Brasil nos últimos
10 anos, ao mesmo tempo em
que constatam queda de 40%
no
consumo
de
refrigerantes
no período.

Dados da última Vigitel, pesquisa
realizada pelo Ministério da Saúde,

Além disso, apenas 19,2% do
açúcar consumido pelos brasileiros

tem
origem
industrializados.

nos

alimentos

A maior parte (56,3%) é adicionada
em casa. É o açúcar de mesa,
adicionado ao café, ao suco natural,
bolos, doces e outros alimentos
preparados em casa. Os dados são da
Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) realizadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em 2016.
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ARTIGO

RESTRIÇÕES NÃO
CRIAM HÁBITOS
FABIO ACERBI
Diretor de Relações Externas da SOLAR

N

o Brasil e no mundo, tem sido
grande o debate sobre os
chamados “impostos do açúcar”,
“impostos das calorias” ou qualquer
designação semelhante. Na maioria
dos casos, esses tais impostos são
apresentados, supostamente, como
uma forma de redução dos índices
de obesidade através de eventual
indução de mudança de hábitos no
consumo de alimentos e bebidas.
Tenho a convicção que debates e discussões são bons por natureza. É debatendo, colhendo diferentes visões,
aprendendo com diferentes experiências - de sucesso ou fracasso - que
evoluímos e solucionamos problemas
complexos.
Vivemos na era da informação
ágil e acessível. Nunca foi tão
fácil “conversar”. Tendo sempre
o necessário cuidado com as já
famosas “fake news” e o fenômeno
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da consolidação de dados falsos
como se verdadeiros fossem, acredito
fortemente que a indústria pode e deve
participar de todos esses debates.
Mais que isso, podemos e queremos
ser partes da solução de problemas
relevantes para a sociedade.
Sobre a obesidade, mesmo sem ter
formação na área de medicina ou
nutrição, não tenho dúvida de que: (i)
trata-se de uma das mais relevantes
doenças não transmissíveis em todo
o mundo; (ii) é um problema com
origens multifatoriais; e, portanto,
(iii) seu enfrentamento depende de
um conjunto de ações com eficácia e
sustentabilidade.
É com esse pensamento que, em
minha modesta opinião, a criação
ou aumento de impostos sobre
determinados alimentos ou bebidas
não é uma ação nem eficaz e muito
menos sustentável. Acreditar em

mudanças de hábitos através da
imposição de restrições parece-me
uma aposta fadada ao insucesso.
Num exercício bastante pragmático,
um aumento de impostos dispararia
uma quase inevitável e previsível
sequência de eventos: Cria-se a
sobretaxa, a cadeia de produção
e comércio tenta absorver ou
compensar parte desse novo “custo”,
repassa-se o saldo aos preços dos
produtos, e o consumidor arca com
sua parte pagando mais pelo que
consome.
O aumento de preço, num primeiro
momento, pode até reduzir as compras
das classes sociais mais humildes.

Mas além de sempre haver uma opção
de um produto ou marca semelhante
mais baratos, depois de algum tempo
o novo preço é assimilado e volta-se
ao hábito original de consumo.
Além da ineficácia da medida, é
também simplista ou até míope
olhar apenas para o açúcar como “o
ingrediente” a ser combatido. Mesmo
sem formação acadêmica específica,
ressalva já feita, o simples bom
senso permite afirmar que uma dieta
saudável depende de todo o conjunto
de nutrientes que consumimos, suas
quantidades e frequência. Isso sem
falar nos outros fatores, como as
atividades físicas, genética e etc.
A taxação adicional de alimentos e
bebidas não mudará as preferências,
o paladar ou, em última instância,
os hábitos das pessoas. Nesse
ponto, destaque-se que apenas
19,2% do açúcar consumido pelos
brasileiros tem origem em produtos
industrializados, ou seja, 56,3% é
o açúcar adicionado “em casa”, na
preparação de alimentos e no dia
a dia. Assim, ainda que houvesse
alguma redução do consumo de
produtos industrializados, o impacto
dessa eventual redução na dieta total
seria irrelevante.

Sobre a suposta relação das
bebidas com a obesidade, e mais
especificamente dos refrigerantes,
ao mesmo tempo em que entre
2006 e 2017 viu-se um aumento da
prevalência dessa condição de 11,8%
para 18,9%, no mesmo período o
consumo regular de refrigerantes caiu
de 30,9% para 14,6%. Tais dados
foram obtidos na pesquisa Vigitel Ministério da Saúde.
Como já dito, a obesidade é um
problema multifatorial e combatê-la
requer empenho, estratégia e ações
de todos nós. Fortalecendo o diálogo
construtivo, podemos criar uma
agenda positiva, com ações de todas
as partes e a formatação de políticas
públicas eficientes.
Por exemplo, sem a pretensão de criar
uma lista exaustiva, (i) precisamos
melhorar a educação nutricional nas
escolas, ajudando as crianças -- que
são inclusive vetores de educação
nas famílias -- a fazerem melhores
escolhas em sua alimentação; (ii)
podemos, paulatinamente, adequar
o perfil das merendas escolares,
para que se desenvolva um paladar
por uma alimentação mais saudável;
(iii) existe oportunidade de fazermos
acordos para a redução gradual do

A OBESIDADE É
UM PROBLEMA
MULTIFATORIAL E
COMBATÊ-LA REQUER
EMPENHO, ESTRATÉGIA E
AÇÕES DE TODOS NÓS. ”
açúcar em produtos industrializados
(aprendendo com o sucesso da
iniciativa com sódio), (iv) permitir
que a indústria siga inovando com
novas tecnologias, apresentações,
alternativas e opções de alimentos e
bebidas que atendam às demandas do
consumidor e muitas outras soluções
realmente sustentáveis e eficazes a
médio e longo prazo.
Num país com uma das maiores
cargas tributárias do mundo, além
de ineficaz, um novo imposto será
punitivo para a indústria, o comércio e
para os consumidores. Aliás, na linha
de aprender com sucessos e fracassos
alheios, já temos vários países que
implementaram
medidas
como
essa, não viram resultados positivos
e retrocederam. Não precisamos
cometer esse mesmo erro!
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ARTIGO

EXPERIÊNCIAS
COMPROVAM QUE TAXAR
NÃO É A SOLUÇÃO
CAMILA AMARAL
Diretora Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil

Recentemente, muito tem se falado sobre a criação de um tributo sobre
o açúcar, o chamado “sugar tax”, como forma de combate à obesidade.
Tendo como origem uma recomendação da Organização Mundial de
Saúde (OMS), alguns países discutiram a questão a fundo e outros
chegaram, inclusive, a implementá-la.
O debate em torno do “sugar tax” tem amadurecido, inclusive dentro
da própria OMS, que hoje já reconhece que não se trata de medida com
eficácia comprovada nem muito menos a melhor forma de se combater
a obesidade. A experiência internacional nos permite atualmente aferir
os impactos de tal medida na redução da obesidade e consequente
incremento na qualidade de vida da população.
O México é um país que pode ser usado como referência neste assunto.
Em 2013, o governo mexicano instituiu um tributo específico sobre
bebidas açucaradas, medida que entrou em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2014, como forma de diminuir a obesidade no país.
O que se observou naquele país, todavia, não foi o resultado esperado
pelo governo. Em 2014, houve uma queda de 1,9% no consumo de
bebidas açucaradas; em 2015, a queda foi de 0,2%; porém, já em
2016, observou-se um crescimento superior a 2%.
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A EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL NOS
PERMITE ATUALMENTE
AFERIR OS IMPACTOS DE
TAL MEDIDA NA
REDUÇÃO DA OBESIDADE
E CONSEQUENTE
INCREMENTO NA
QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO. ”

Quando se toma ainda unicamente o ano de 2014, ainda
que tenha havido uma pequena redução no consumo de
bebidas açucaradas, este número, em termos de ingestão
de calorias diárias, é insignificante frente a dieta total de
uma pessoa. Estima-se que houve uma queda de apenas
10 calorias por dia por pessoa, sem impacto significativo
no Índice de Massa Corporal (IMC) médio da população.
Ou seja, a medida não atingiu o fim almejado.
Muitas podem ser as causas para a ineficácia da medida,
tais como a baixa elasticidade preço dos produtos ou a
substituição de bebidas por outros produtos ainda mais
calóricos. É fato, porém, que a medida não serviu ao fim
que se pretendeu.
A obesidade, tal como quase todas as outras doenças
crônicas não transmissíveis, tem causas multifatoriais.
O estilo de vida da população mundial tem mudado
bastante nos últimos tempos. A correria do dia-a-dia,
o sedentarismo, a comodidade trazida pelos avanços
tecnológicos são alguns exemplos que impactaram as
nossas vidas. A solução do problema, portanto, vem de
mudanças comportamentais. Estado, sociedade civil e
indústria tem de estabelecer um diálogo constate para
buscar a melhor forma de implementá-las.

Os governos têm um importante papel indutor de
mudanças de hábitos, através de campanhas informativas
educacionais. A indústria, por sua vez, cabe a função
de desenvolver novos produtos e oferecer um portfólio
amplo o bastante para permitir que a população tenha
possibilidades de escolha. Nisto, muito já foi feito. Redução
na quantidade de açúcar nos produtos, oferecimento de
porções menores, menos calóricas, e a disponibilização de
uma linha completa de produtos sem calorias são alguns
exemplos. Mas certamente ainda há muito o que fazer.
Já a sociedade civil, além de agente catalisador das
mudanças, deve cumprir e tem cumprido muito bem o
seu papel de cobrar o Estado políticas públicas realmente
eficientes e fiscalizar as empresas, exercendo o papel de
consumidora consciente, para que efetivamente ocorra a
mudança comportamental necessária.
Não existe solução simples para um problema complexo.
Taxar não resolve!
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ZONA FRANCA DE MANAUS

O RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA

A

paralisação dos caminhoneiros em maio
de 2018 surpreendeu o país e causou forte
impacto na economia brasileira. Pressionado, o
Governo Federal resolveu atender a parte das
reivindicações dos proprietários de empresas
de transporte de cargas e frentistas autônomos.
Restaurou, assim, o subsídio aplicado ao preço
do óleo diesel vendido nas bombas dos postos
de combustível. Para fechar as contas do
balanço público de pagamentos, entretanto,
foi necessário mexer em outros contratos
estabelecidos com a iniciativa privada. Um
deles foi o Decreto Presidencial 9.394/2018,
que alterou a alíquota do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) sobre concentrados
de refrigerantes produzidos na Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Tal medida surpreendeu as 31 indústrias
de concentrados instaladas em Manaus,
responsáveis por fornecer 95% de todo o
material utilizado pelos fabricantes brasileiros
de refrigerantes distribuídos por todo o país.
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Dialogando com todo o setor brasileiro de
produção de refrigerantes e bebidas não
alcoólicas, o governo editou outro Decreto, o
9.514/2018, e criou alíquotas de transição de
12% (vigente de janeiro a junho de 2019) e de
8% (vigente de julho a dezembro de 2019) a
fim assegurar aos fabricantes um ano para que
avaliem os impactos do aumento da tributação
sobre seus produtos e realizem adequações em
seus ciclos produtivos. A princípio, a alíquota
do IPI volta a ser 4% em janeiro de 2020.
Contudo, com o diálogo aberto, o governo e o
setor seguem realizando seus estudos e outras
propostas poderão surgir. O objetivo é aliviar o
impacto fiscal negativo na cadeia produtiva dos
refrigerantes fabricados no Brasil.
“Em qualquer lugar do mundo, os
investimentos realizados por uma empresa
dependem do grau de confiança que se
tem nas regras do jogo. Estas regras foram
quebradas com a mudança abrupta do IPI”,
avalia Alexandre Jobim, presidente da ABIR.

Foto: 123rf.com

Mudança brusca nas regras da Zona Franca de Manaus afetou credibilidade, mas Governo mudou
decreto para permitir estudos de adaptação da indústria. Diálogo segue em 2019

A primeira solução encontrada
para resolver a paralisação dos
caminhoneiros significou, segundo a
ABIR, o fim do estímulo à produção
local e a criação de impactos diretos
sobre a produção de bens da região
Norte. Para receber o incentivo fiscal,
os fabricantes de concentrados
adquirem insumos de produção
local da região amazônica. Isso vale
apenas para o setor de concentrados:
a imposição não é cobrada dos
demais setores industriais abrigados
na ZFM sob as regras da Suframa.
São 50 mil toneladas de insumos
locais
adquiridos
anualmente.
As fabricantes de concentrados
de refrigerantes instaladas em
Manaus são responsáveis pelo
desenvolvimento econômico local
e apoiam diversos projetos sociais,
culturais e ambientais. Mais de dez
mil famílias de produtores agrícolas,

entre eles ribeirinhos e comunidades
indígenas, fornecem uma série de
insumos à indústria, como açúcar,
guaraná, açaí e outras frutas para
a produção de concentrados de
bebidas.
“Perseverar
no
modelo
de
desenvolvimento que vem dando
certo há décadas na região Norte não
pode ser visto como mero benefício
fiscal às grandes empresas. No setor
de fabricação de concentrados de
refrigerantes e sucos, a ZFM é um
grande incentivo à preservação da
floresta e de seus recursos naturais.
É também ferramenta importante
para mitigar a má distribuição dos
investimentos e o desenvolvimento
inter-regional”,
diz
Fernando
Pinheiro, diretor da Refrigerantes
Imperial (Goiás) e diretor de
empresas regionais da ABIR.
Ao apresentar de forma transparente
ao governo federal todas as
informações e cálculos relativos
aos impactos da medida do
Decreto 9.394/2018 na economia
e na sociedade da Região Norte,
incluindo seus respectivos reflexos
nas estratégias de desenvolvimento
sustentável da Amazônia, a ABIR
pautou-se por tentar evitar prejuízo
para as 31 empresas – pequenas,
médias e grandes – que investiram
e se instalaram na ZFM. A elevação
da carga tributária do setor – que

Foto: 123rf.com

“Para que fosse possível seguir
atraindo empresas que atuassem
na Amazônia gerando empregos
e desenvolvendo a região, e para
assegurar a permanência das que
já estavam estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, era fundamental
garantir
a
segurança
jurídica
do modelo. É fundamental dar
estabilidade para os investimentos
das novas empresas e para aquelas
que já tem plantas consolidadas na
Zona Franca”, acredita Jobim.

saltou de 39% para 43% sobre a
produção de refrigerantes nos meses
de vigência do aumento de 4% do
IPI – impactaria também o preço final
dos produtos caso as medidas do
Decreto 9.514/2018 (alíquotas de
transição de 12% e 8%) não viessem
em socorro da manutenção das
regras contratuais estabelecidas para
aquelas indústrias que optaram por
investir na Zona Franca de Manaus.
A vigência da alíquota de 4%
provocaria aumento de ociosidade
nas fábricas de 35% para 50%,
além de uma queda de 15% nas
vendas. Estima-se que poderia haver
perda de faturamento da ordem
de R$ 6 bilhões anuais, levando ao
desaparecimento mais de dez mil
empregos diretos em toda a cadeia
produtiva e no aumento do 8% no
preço final do produto.
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ZONA FRANCA DE MANAUS,
FUNDAMENTAL PARA O PAÍS
FERNANDO PINHEIRO
Diretor do Grupo Imperial

A Zona Franca de Manaus foi estabelecida em 1957. Ao longo de seis
décadas, converteu-se em poderoso programa de desenvolvimento
regional - levou verdadeiras e diversificadas cadeias produtivas
para o Norte do Brasil - e de sustentabilidade ambiental: o modelo
de privilegiar o fornecedor local para a compra de insumos obriga a
que todos os ciclos econômicos invistam também na preservação da
floresta amazônica.
É por isso que a ZFM não pode e não deve ser vista como um simples
sistema de troca de tributos. Ela é a ponta de uma política nacional
de desenvolvimento regional e, em nossa atividade específica, de
produção de refrigerantes. A Zona Franca existe para facilitar e ajustar
a produção dos pequenos e médios fabricantes - e também dos
grandes produtores.
O incentivo fiscal com base no Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) faz parte da racionalidade do programa federal que criou a Zona
Franca de Manaus. Ele está disponível a qualquer empresa, de qualquer
porte, que deseje comprar o concentrado das quase 40 indústrias de
concentrados instaladas na ZFM. Além disso, as pequenas empresas
que decidem investir na produção dentro do formato estabelecido
e regulado para a Zona Franca seguem contando com todos os
benefícios e facilidades das reduções tributárias do Simples Nacional.
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PERSEVERAR
NO MODELO DE
DESENVOLVIMENTO
QUE VEM DANDO
CERTO NA REGIÃO
NORTE DO BRASIL
NÃO PODE SER VISTO,
ERRONEAMENTE,
COMO MERO
BENEFÍCIO FISCAL

Quando um executivo de uma
indústria de médio porte, ou mesmo
o dono de uma pequena fábrica
de refrigerantes, procura-me com
dúvidas sobre a viabilidade de
aderir ao sistema da Zona Franca
para negócios de porte menor, não
titubeio: aconselho que adotem o
modelo, afinal ele está disponível
para todos e é uma forma inteligente
de administração tributária para
qualquer empresa. A fiscalização
rígida da Receita Federal ainda auxilia
a trazer transparência para todas as
etapas da negociação.
A presença de um polo de fábricas de
concentrados em Manaus estimula o
crescimento da agricultura regional,
principalmente o extrativismo das
diversas frutas típicas como o
guaraná e o açaí, por exemplo. Além
disso, há ainda o fomento de dezenas
de empresas satélites, fornecedoras
de matérias-primas, materiais de
embalagem e outras. O resultado
disso tudo é a geração de milhares de

empregos diretos e indiretos no
raio de influência da Zona Franca.
Dispensável dizer quão salutar é todo
o processo para ajudar a reduzir um
pouco as grandes desigualdades
do país.

a má distribuição dos investimentos e odesenvolvimento interregional. Na Zona Franca, nosso setor é imprescindível para a
manutenção de todos os agentes
econômicos.

Perseverar no modelo de desenvolvimento que vem dando certo na
Região Norte do Brasil não pode ser
visto, erroneamente, como mero benefício fiscal a grandes empresas. No
setor de fabricação de concentrados
de refrigerantes e sucos, a Zona Franca de Manaus é um grande incentivo
à preservação da floresta e de seus
recursos naturais, e ferramenta importante para mitigar

É necessário manter as regras tributárias estabelecidas e respeitar
o espírito da lei: ela visa, principalmente, tornar a Amazônia
economicamente autossuficiente ao preservar empresas, empregos e, consequentemente, a
renda local.

A PRESENÇA DE UM POLO DE
FÁBRICAS DE CONCENTRADOS
EM MANAUS ESTIMULA
O CRESCIMENTO DA
AGRICULTURA REGIONAL
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COMBATE À OBESIDADE

FOCO NO ESPORTE
Com sedentarismo em alta, incentivo ao esporte se torna
fundamental no combate à obesidade

O

sedentarismo atinge hoje grande parte da população,
caracterizando-se como principal antagonista no
combate à obesidade no Brasil. Estudo realizado em 2017
pelo instituto de pesquisa IFT.com a pedido da ABIR revela
que 52% dos brasileiros admitem não realizar nenhum
tipo de atividade física com regularidade. O resultado do
estudo A Mesa dos Brasileiros, realizado pela Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mostra um
número ainda maior de “sedentários confessos”. Segundo
a pesquisa da Fiesp, apesar da preocupação com a forma
física, sete em cada 10 brasileiros admitem não realizar
nenhum tipo de atividade física com regularidade.
De pequenas ações para promoção de uma vida mais
ativa em pequenas comunidades ao patrocínio de grandes
times nacionais, a indústria tem se posicionado como parte
importante do incentivo ao esporte, do desenvolvimento
social e por conseguinte também da prevenção da
obesidade.
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Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados

Estudos e pesquisas demonstram
que a obesidade é uma doença multifatorial, causada, entre outras coisas,
pelo comportamento nutricional e
funcionamento do corpo de cada um.
Para combater o problema, portanto,
é necessário atuar em várias frentes.
Uma das principais é a prática de atividades físicas.

Diálogo
Em junho de 2017, a ABIR participou
de audiência pública na Câmara dos
Deputados para debater um Projeto
de Lei que visava proibir o patrocínio
das empresas de bebidas açucaradas
a atividades esportivas.
Na ocasião, o presidente da ABIR,

Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados

Alexandre Jobim, destacou o empenho
do setor de bebidas brasileiro
com o marketing responsável e as
implicações do projeto de lei. “Proibir a
publicidade de bebidas açucaradas no
esporte significa acabar com algumas
modalidades esportivas no país e não

acabar com a obesidade”, afirmou. A
importância do incentivo ao esporte
e a não vilanização de um produto
específico, abordando as múltiplas
causas que levam à obesidade,
também foram destaque nas falas
do presidente.
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O diretor de Relações Institucionais
do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), Bernard Rajzman, destacou
a participação desses setores nos
patrocínios esportivos. Ele estima
que a proibição geraria perdas de
R$ 100 milhões por ano.
“No momento em que o País está
mal economicamente, isso se reflete
no esporte. Os patrocínios caíram de
70% a 90%. As estatais praticamente
saíram do esporte em função da
economia. Então, é injusto punir o
esporte que, indiretamente, combate
a obesidade”, afirmou o diretor do
COB, ressaltando que os atletas
campeões olímpicos influenciam as
crianças a praticar esportes.
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O professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Pedro Trengrouse,
defendeu recursos para o esporte
e criticou a proibição prevista no
projeto. “Se faz mal ao esporte, faz
mal à saúde”, afirmou, lembrando que
bebidas sem álcool são patrocinadores
estratégicos. “Elas têm relação
intrínseca com a prática esportiva,
porque os atletas consomem esses
produtos, como o Gatorade, que
patrocina 60% dos clubes de futebol,
inclusive a Seleção Brasileira”,
informou.
Já a Gerente Geral de Planejamento
e
Relacionamento
com
as
Confederações do COB, Adriana
Behar, destacou que principalmente

os atletas de alto rendimento precisam
de investimentos. Adriana, que é exjogadora de vôlei de praia e ganhou
duas medalhas olímpicas, afirmou
que grandes marcas fazem parte do
êxito do atleta. “O ídolo no esporte é
referência e traz incentivo e estímulo
para crianças e jovens ingressarem
no esporte, e isso traz qualidade
de vida”, disse.
Após o debate, o autor do projeto
decidiu por retirá-lo, considerando
que foi constatado que a proibição do
patrocínio significaria retirar recursos
do combate ao sedentarismo.

A INDÚSTRIA É PARTE DA SOLUÇÃO
NO COMBATE À OBESIDADE NO BRASIL

Ampliação
do portfólio

Suspensão
da publlicidade
infantil

Tamanhos
diferenciados

Redução
de açúcar

Investimento
no esporte

Apoio a
campanhas
sobre alimentação
equilibrada e
atividades físicas
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ARTIGO

UM BRINDE AO
ESPORTE BRASILEIRO
JOSÉ LUIZ FRANZOTTI
Diretor Presidente da Bebidas Poty

A cartilha do marketing nos ensina que o esporte agrega valor
e fortalece a marca. Para a Bebidas Poty, no entanto, esta
questão vai além dos negócios. O apoio ao esporte impacta
vidas, valoriza seres humanos e transforma gerações. É parte
relevante da responsabilidade social das empresas brasileiras.
Seja nos campos de várzea ou nos estádios de futebol
profissional, seja em quadras de basquete, futsal, vôlei,
atletismo, caminhada ou corrida de rua, as marcas dos nossos
produtos apoiaram e apoiam atletas, equipes e clubes em
inúmeras atividades.
Em 2018, a Poty patrocinou 14 times do Campeonato
Paulista de Futebol, entre eles o São Paulo Futebol Clube. O
apoio ao SPFC fez parte da nossa estratégia de crescimento
onde buscamos projeção nacional, já que entramos com
nossas marcas de refrigerantes, sucos, água, isotônicos, chás,
energéticos e outras bebidas no concorrido mercado da grande
São Paulo.
Marcamos um golaço. Utilizamos, sim, o esporte como uma
ferramenta estratégica de marketing, certificando nossa
credibilidade, ajudando a fixar nossa imagem institucional
para alavancar nossa comercialização. Hoje, estamos em
importantes pontos de venda no mercado paulistano e com
expansão nacional em vista.

46

Revista ABIR 2018

Parceria Poty e São Paulo F. C. - Foto Poty

Nosso foco não está apenas nos
grandes times. O patrocínio às outras
modalidades esportivas acontece
também em médias e pequenas
cidades do interior do Estado de São
Paulo e faz com que nossa marca crie
vínculos com a comunidade local.
Se hoje a Poty está chegando aos
67 anos de história - nossa empresa
nasceu em 1951 - é porque esta
estratégia tem sido uma boa jogada.
Ao longo destas décadas, foram
inúmeras as oportunidades em que
nossa marca estampou o uniforme
de times ou atletas individuais, e
temos um enorme orgulho de ter
contribuído, ainda que com uma
pequena parte, para o sucesso de
muitos deles. A Poty esteve presente
nos pés habilidosos de jogadoras da
seleção brasileira de futebol feminino,
na garra e determinação de um atleta
brasileiro na extenuante maratona
do deserto do Saara, e até nas mãos
mágicas de Hortência, a nossa eterna
rainha do basquete brasileiro.
De olho no futuro e através de leis de
incentivo ao esporte, estamos dando
início ao projeto Craques de Poti,
que visa a formação esportiva para
crianças no município de Potirendaba,
onde está nosso parque industrial.

Patrocinar o esporte é uma iniciativa
necessária e responsável em um
país onde a atividade física não é
prioridade. A Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad)
divulgada em 2017 apontava que
62% dos brasileiros com mais de 15
anos não havia praticado nenhum
esporte em 2015.

UTILIZAMOS, SIM,
O ESPORTE COMO
UMA FERRAMENTA
ESTRATÉGICA
DE MARKETING,
CERTIFICANDO NOSSA
CREDIBILIDADE E
AJUDANDO A FIXAR
NOSSA IMAGEM
INSTITUCIONAL
Somos um país sedentário, como
mostra levantamento divulgado pelo
Ministério da Saúde em abril do ano
passado. A cada cinco brasileiros, um
estava obeso e mais da metade da
população estava acima do peso.

Assim, ao patrocinar o esporte, as
empresas acabam por estimular
igualmente a prática do exercício
físico. o que, aliado a uma alimentação
balanceada, traduz-se
em uma
população com hábitos saudáveis
e qualidade de vida. Procuramos
aqui também ter nossa parcela
de responsabilidade, ao assumir,
dentro da nossa missão, a meta de
desenvolver produtos prazerosos e
cada vez mais saudáveis.
Incentivar os esportes está em
nosso DNA, pois compartilharmos
muitos dos valores inerentes à
atividade. Esporte é saúde, disciplina,
organização, garra por lutar, energia
para vencer. Entre o pontapé inicial
e o apito final, há todo um jogo onde
as emoções florescem e o torcedor
vê a nossa marca. Temos a coragem
de estar juntos na derrota e temos a
imensa alegria de celebrar a vitória.
Esporte é vida, e não é por acaso
o conceito que nos rege é “a Poty
acredita no puro sabor da vida”. Um
brinde ao esporte brasileiro.
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AGENDA AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
COMO INGREDIENTE

A

indústria de bebidas não alcoólicas não tem
medido esforços para encontrar novas formas de
avançar na agenda da sustentabilidade e preservação
do meio ambiente. Nos últimos anos, o setor
intensificou seu foco na área socioambiental, lançando
iniciativas que visam aumentar o impacto positivo
no planeta. Esforços para a redução no consumo de
água no processo industrial, tratamento de efluentes
e gestão de resíduos sólidos são exemplos da atuação
da indústria nesse sentido.
A falta de acesso à água potável é um problema que
atinge mais de 35 milhões de brasileiros em diferentes
áreas do país, e hoje é uma das grandes preocupações
do setor de bebidas não alcoólicas. A indústria
entende que a utilização da água, recurso fundamental
para a produção de bebidas, deve ser feita de modo
consciente, eficaz e sem desperdício.
Cada vez mais alinhada com o pensamento e o
conceito de uma produção sustentável, a indústria tem
executado ações para minimizar o consumo de água
na produção de bebidas. Nos últimos anos, foi possível
reduzir o consumo em 50% na produção de bebidas,
sendo que o índice de consumo médio caiu de 3 litros
para 1,5 litros de água por litro produzido. Atualmente
para cada litro de bebida produzida, 0,5 litro vai para
o efluente industrial.
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Atualmente para cada litro de bebida
produzida, 0,5 litro vai para o efluente
industrial com qualidade da água igual
ou melhor à dos rios brasileiros

Redução do consumo de água pela
indústria de bebidas não alcoólicas

PARA CADA
LITRO DE BEBIDA
PRODUZIDA
ERAM GASTOS 3
LITROS DE ÁGUA

50%

REDUÇÃO
DE CONSUMO

Atualmente são gastos
1,5 litros de água para
cada litro produzido

efluente, reutilizando-o internamente
nos sistemas de geração de frio ou
energia da fábrica, também foi uma
das soluções inovadoras da indústria
no cuidado com efluentes. Desta
forma, economiza-se água e reduz-se
a quantidade de efluente. Importante
ressaltar que a indústria protege as
áreas no entorno da captação, seja de
bacias ou de aquíferos, contribuindo
para a manutenção do ecossistema.

100% DAS
EMPRESAS
DE BEBIDAS
DEVOLVEM A
ÁGUA PARA O
MEIO AMBIENTE
DE ACORDO COM
O EXIGIDO PELA
LEGISLAÇÃO

Foram realizados investimentos
significativos para possibilitar
esta redução. Bons exemplos são
os sistemas de reaproveitamento
da água de lavagem de garrafas
e da limpeza das tubulações e
equipamentos, captação de água
da chuva, utilização de torneiras
com
fechamento
automático,
utilização de lubrificante a seco
nas
esteiras
transportadoras
de
garrafas,
melhoria
no
monitoramento
do
consumo
interno de água e várias outras
inovações.
As empresas investiram também
nos sistemas de tratamento de
efluentes. Atualmente, 100%
das
empresas
de
bebidas
devolvem para o meio ambiente
a água de acordo com o exigido
pela legislação vigente, ou
seja, com a qualidade igual ou
melhor à dos rios brasileiros.
O aproveitamento de parte do

Em 2018, a ABIR marcou presença
no 8° Fórum Mundial da Água,
sediado em Brasília. O evento reuniu
especialistas,
cidadãos
comuns,
empresas e governos com o objetivo
de fortalecer os debates sobre a
importância do bem natural e o papel
de cada um na sua preservação. A
ABIR e suas associadas participaram
do Fórum e seguem engajadas
no
desenvolvimento
de
boas
práticas na economia de água na
produção industrial, preservação de
nascentes, tratamento de água e
apoio a iniciativas de preservação e
recuperação ambiental.
Outras ações da indústria para
reduzir a produção de resíduos
sólidos incluem o uso de embalagens
retornáveis, a redução da gramatura
das embalagens PET e a produção de
latas e garrafas de vidro a partir de
material reciclado.

abir.org.br

49

Resíduos sólidos
Outra preocupação do setor é a gestão dos resíduos
sólidos gerados no processo de produção e consumo
dos produtos comercializados. A assinatura do
Acordo Setorial de Embalagens, firmado ao final
de 2015 pela ABIR e outras 21 associações, é um
exemplo da atuação da indústria no sentido de
uma melhor destinação de resíduos. O Acordo, que
previa o desenvolvimento de um plano de ação para
implementação de logística reversa, entra agora em
nova fase.
A proposta para a segunda fase do acordo está em
avaliação no Ministério do Meio Ambiente (MMA). O
documento será objeto de apreciação técnica pelo
MMA e pelo Comitê Orientador para a Implantação

Resultados
A primeira fase do Acordo, assinado entre o
Governo Federal e a Coalizão, foi concluída em
novembro de 2017. Foram realizadas ações em
732 municípios, beneficiando 802 cooperativas de
catadores de materiais recicláveis e atingindo 63%
da população brasileira, com investimento superior
a R$ 2,8 bilhões.
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de Sistemas de Logística Reversa (CORI), além de
passar por consulta pública. Dentre outras coisas, a
nova fase busca aumento de quase 30% no número
de municípios abrangidos pelo compromisso.
A nova etapa prevê ações até 2022 e estabelece
novos critérios para direcionamento dos
investimentos da Coalizão, que priorizará regiões
com baixo número de cooperativas de catadores
de materiais recicláveis e de Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs). A proposta tem potencial de
beneficiar 937 municípios e um total de 1.267
cooperativas de reciclagem, para garantir a meta
nacional de 22% de redução das embalagens
destinadas a aterros.

MERCADO

MODERNIZAÇÃO NECESSÁRIA
Água mineral, setor que mais cresce no país, busca normas
que acompanhem as transformações tecnológicas

A

s normas que regulamentam o setor
de água mineral não acompanharam
a evolução tecnológica nos últimos anos.
Para ajudar a aprimorar e modernizar
essa legislação, a Associação Brasileira de
Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas
(ABIR) tem investido no diálogo com os
órgãos reguladores para uma revisão das
normas vigentes, permitindo a aplicação dessa
evolução tecnológica, o que possibilitará o
aumento de produtividade das fábricas, troca
de tamanho das embalagens nas linhas de
envase mais rápidas, menor custo operacional
e um melhor aproveitamento da água mineral.
A água mineral é uma das categorias de
bebidas não alcoólicas que mais cresce no
país, juntamente com o de chás prontos para
consumo. A grande maioria das fábricas de
refrigerante instaladas no Brasil possui hoje
o produto em seu portfólio. O consumo per
capita do mercado nacional de águas minerais
quase dobrou entre 2010 e 2016, passando
de 34,3 litros por habitante por ano para 61,5.
Atualmente, o Brasil já conta com mais de
500 fontes de água mineral.

Especialistas brasileiros e internacionais
debateram os temas mais atuais que afetam
o setor nos Seminários ABIR sobre Água
Mineral, realizados em 2017 e 2018. Os
eventos reuniram as principais autoridades na
questão para tratar de desafios e perspectivas
para melhoria do setor.
A ABIR apresentou propostas para modernização da legislação de água mineral, que é regida pelo Decreto-Lei n° 7.841 de 1945 e pela
portaria N° 374 de 2009, que aprova a Norma
Técnica que dispõe sobre as Especificações
Técnicas para o Aproveitamento de
Água Mineral. A associação defende
diversas medidas, como a permissão
do uso de resina reciclada na fabricação de garrafões, garrafas e
copinhos e o uso de rotuladoras
dentro da sala de envase.

abir.org.br

51

“A modernização da legislação de
água mineral tem como objetivo
implementar
novas
tecnologias,
agilizar processos, reduzir custos e
incentivar outras indústrias de bebidas
a entrar no setor de água mineral,
gerando mais empregos e tributos”,
defende Alexandre Jobim, presidente
da ABIR.

tornou-se recentemente Agência Nacional de Mineração (ANM) - , afirmou que “a iniciativa da ABIR vai na
direção do que buscamos, do diálogo,
das ideias. O modelo concebido em
1934 se esgotou. Temos 84 anos de
uma linda história, mas precisamos
inovar e juntos buscaremos o melhor
caminho”.

Lucio Carramillo Caetano, professor
doutor de geologia da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) que participou do seminário,
conta que o uso de resinas recicladas
já é aprovado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que
“a tecnologia existente garante que
elas se equiparem às resinas virgens,
de forma a manter a qualidade e
integridade do produto”.

Além do DNPM, a representante
da Agência de Vigilância Sanitária
(ANVISA),
Elisabete
Gonçalves
Dutra, também esteve no seminário.
“O processo de construção de uma
legislação é baseado na transparência.
Por isso, a ANVISA tem todo um
planejamento e passos a seguir.
Trata-se de uma construção com a
sociedade”, afirmou.

Sobre as rotuladoras, Caetano defende
a adequação da norma aos avanços
tecnológicos
dos
equipamentos
(triblocos) para que o equipamento
possa ser usado dentro da sala de
envase, atendendo às Boas Práticas
de Fabricação (BPF) sem qualquer
interferência na qualidade da água.
Victor Hugo Froner Bicca, então Diretor Geral do Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM) - que

52

Revista ABIR 2018

Em 2018, o Seminário ABIR sobre
Bebidas Não Alcoólicas abordou
temas como inovação, tendências e
legislação do setor, com a presença
de representantes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), do
Instituto de Tecnologia de Alimentos
(ITAL), além de representantes
técnicos das associadas da ABIR de
diversos estados.

A INICIATIVA DA ABIR VAI NA
DIREÇÃO DO QUE BUSCAMOS,
DO DIÁLOGO, DAS IDEIAS. O
MODELO CONCEBIDO EM 1934
SE ESGOTOU. TEMOS 84 ANOS
DE UMA LINDA HISTÓRIA,
MAS PRECISAMOS INOVAR
E JUNTOS BUSCAREMOS O
MELHOR CAMINHO
VICTOR HUGO FRONER BICCA,
então Diretor Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Em dezembro de 2018, o DNPM tornou-se
Agência Nacional de Mineração (ANM)
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ARTIGO

ESTÁ EM NOSSO DNA O
COMPROMISSO COM A ÁGUA
DISRAELLI GALVÃO GUIMARÃES
Diretor de Relações Institucionais da Cervejaria Ambev

A INDÚSTRIA ENTENDE
QUE A UTILIZAÇÃO
DA ÁGUA, RECURSO
FUNDAMENTAL
PARA A PRODUÇÃO
DE BEBIDAS, DEVE
SER FEITA DE MODO
CONSCIENTE, EFICAZ
E SEM DESPERDÍCIO.
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A gestão da água, recurso natural fundamental para os
processos produtivos de qualquer setor econômico, vem
ocupando lugar central em nossas operações, do campo
ao copo. Com a evolução do setor de bebidas, a eficiência
na utilização dessa matéria-prima elementar dos nossos
produtos é palavra de ordem, reduzindo-se o desperdício
e o seu consequente impacto no meio ambiente. Estamos
desenvolvendo e buscando novas formas de contribuir para a
manutenção desse bem comum, dentro e fora dos muros de
nossa organização
Na Cervejaria Ambev, a água é a nossa principal matériaprima e bandeira socioambiental. A preservação e o fomento
ao acesso à água são pilares centrais da nossa visão de
sustentabilidade empresarial. Encaramos de frente a questão
da escassez hídrica e discutimos o assunto com a sociedade
porque acreditamos que temos muito a contribuir.
Há mais de 20 anos, trabalhamos para preservar a água e
diminuir o índice de seu consumo em nossas unidades. O
tema depende de atuação perene, com ações sistemáticas de
treinamento e conscientização. Temos metas de economia de
água direcionadas não apenas aos times de meio ambiente,
mas que se desdobram para todos os times da operação,
independentemente do nível hierárquico.

Recentemente, anunciamos nossas quatro novas
metas socioambientais para serem atingidas até
o ano de 2025. Uma delas diz respeito à gestão
de água, em que nos comprometemos a melhorar
de forma mensurável a disponibilidade e a qualidade da água para 100% das comunidades em
áreas de alto estresse hídrico. Para atingir estes
objetivos, além do desafio diário da excelência
operacional, atuamos em diversas frentes com
parceiros por todo o Brasil.
Mantemos o projeto Bacias, iniciado em 2010,
com o objetivo de recuperar e preservar importantes bacias hidrográficas no país. O objetivo é
oferecer incentivo aos agricultores que se comprometem com práticas de conservação em suas
propriedades. O projeto financia de maneira integral todas as medidas de conservação necessárias à adequação ambiental da propriedade para
que ela esteja apta a participar da iniciativa.
Em 2017, a Cervejaria Ambev também criou o
primeiro negócio social de uma grande empresa
no país: a água AMA. Todo o lucro gerado com
as vendas do produto é destinado a projetos
que levam água para famílias que não têm acesso ao recurso e vivem em comunidades rurais
no semiárido brasileiro. Além de ajudar, queremos conscientizar os consumidores sobre o problema da seca e da escassez hídrica em outras
regiões do País.

Até o momento, já direcionamos mais de
R$ 1,5 milhão obtido com as vendas de AMA,
beneficiando mais de 6.660 pessoas. O montante
viabilizou projetos em nove comunidades do
Ceará e do Piauí, e mais 11 projetos serão
entregues nos próximos meses na Bahia e em
Pernambuco.
Estes são exemplos de que iniciativas ajudam
a preservar nosso bem mais precioso, contribuindo para a construção de um futuro sustentável. Estamos empenhados e engajando um número cada vez maior de parceiros,
transferindo conhecimentos, compartilhando
melhores práticas e dividindo com a sociedade tecnologias e processos criados dentro da
Cervejaria Ambev.
O trabalho se torna possível ao alinharmos
nossa vontade de fazer parte da solução de
problemas com a cooperação de diversos
aliados. Contamos com a expertise da WWF,
TNC, Fundação Avina, Yunus Social Business, Singularity University, BrasilJR e muitos outros.
Sempre estaremos dispostos a ouvir e
trabalhar em parceria quando o assunto for
unir as pessoas por um mundo melhor, nosso
grande sonho.
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II BEVERAGE INNOVATION SUMMIT 2018

INDÚSTRIA DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
APRESENTA INOVAÇÕES LIGADAS À
SAUDABILIDADE NA FISPAL TECNOLOGIA

I

novações tecnológicas alinhadas
às tendências de saúde e bemestar no mercado de bebidas não
alcoólicas, assim como os desafios e
oportunidades do setor em atender as
novas exigências do consumidor. Essa
foi a temática da segunda edição do
Beverage Innovation Summit, evento
fruto de parceria entre ABIR e Ital
realizado em junho de 2018 durante a
Fispal Tecnologia em São Paulo.
A palestra de abertura foi realizada
pelo presidente da ABIR, Alexandre
Jobim, que apresentou um panorama
do setor de bebidas não alcoólicas
no Brasil. “É uma indústria estável,
pujante e que mesmo com queda
de 7% na produção em volume
não desempregou, não parou de
fazer investimentos e arcar com os
tributos nas três esferas federativas”,
afirmou. Alexandre destacou o
direito constitucional da liberdade de
escolha dos consumidores e o olhar
atento da indústria para seus anseios.
“A indústria já reduziu em 11% o
açúcar nos últimos 5 anos e propõe a
redução de ainda mais nos próximos
quatro anos.
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Vale destacar que a obesidade é uma
doença multifatorial e que as bebidas
açucaradas correspondem a apenas
4% do valor calórico da ingestão diária
dos brasileiros”, diz.
Dados da pesquisa Vigitel, realizada
pelo Ministério da Saúde, revelam que
em 10 anos a obesidade cresceu de
11,8% para 18,9%, porém o consumo
de refrigerante baixou de 30,9%
para 14,6%. “Não podemos admitir
intervenções descabidas. Querem
vilanizar o refrigerante porque é mais
fácil apontar o dedo. A obesidade é
multifatorial e as bebidas açucaradas
não são o problema da obesidade no
Brasil, correspondendo apenas a 4%
do valor calórico da ingestão diária
pelos brasileiros”, conclui.
Também foram apresentadas as
principais agendas da indústria e
iniciativas como marketing infantil
responsável, investimento no esporte,
aumento do portfólio e diversificação
das embalagens, além de rotulagem
informativa com a proposta semafórica,
de linguagem universal.

A INDÚSTRIA, ATENTA
A ESSES NOVOS
MOVIMENTOS, INVESTE
NA PERSONALIZAÇÃO,
NA DIVERSIFICAÇÃO
DE SABORES, NA
FUNCIONALIDADE
DAS BEBIDAS E NA
EXPERIÊNCIA DE
CONSUMO.”
RAUL AMARAL
Coordenador do Ital

O consumidor impulsiona
a inovação
Para Raul Amaral, coordenador do
ITAL, a mudança dos hábitos vai
transformar o mercado de alimentos e
bebidas no futuro. “Os acontecimentos moldam as opiniões, preocupações e comportamentos de compra
da geração. Milhões de informações
sobre comida são passadas pelas
redes sociais diariamente. O novo
consumidor procura por produtos

Alexandre Jobim, Presidente ABIR

Luis Madi, Diretor-geral ITAL

ambientalmente responsáveis, autênticos e que são produzidos localmente. Estes comunicam suas experiências de compra por meio das mídias
sociais e mantêm-se leais às marcas
que percebem que são tratados adequadamente”, afirma.

resultados da indústria de bebidas
não alcoólicas na reformulação, funcionalidade e sustentabilidade que
envolvam ingredientes, embalagem e
equipamentos. Empresas como Coca
Cola, Duas Rodas, Citrus BR, Sinergy, IFF, Cargil e JBT apresentaram os
desafios da reformulação de bebidas
para atender a um consumidor cada
vez mais informado e preocupado
com sua saúde, com destaque para
a aplicação de frescor, bebidas híbridas, o poder das plantas para o setor
e promoção da exportação de sucos.

De acordo com Raul, o mito do
“ultraprocessado” é uma barreira a ser
vencida. “São, sim, seguros, gostosos
e saudáveis. A indústria, atenta a
esses novos movimentos, investe
na personalização, na diversificação
de sabores, na funcionalidade
das bebidas e na experiência de
consumo”, diz.

Novos produtos,
novos cases
A tarde do evento foi destinada à
apresentação de cases ligados à inovação tecnológica, com desafios e

Após a apresentação, os participantes puderam experimentar os novos
produtos dos fabricantes apresentados nos cases e também receberam
o livro Brasil Beverage Trends 2020,
um panorama do mercado de bebidas
não alcoólicas no mundo e perspectivas para os próximos anos.

Raul Amaral, Coordenador do ITAL

A Feira Internacional de
Processos, Embalagens e
Logística para as Indústrias de
Alimentos e Bebidas (Fispal
Tecnologia) se consolidou
como o maior e melhor evento
de soluções e tecnologia para
o segmento de Alimentos e
Bebidas da América Latina. A
feira conta hoje com a visitação
de um público qualificado de
cerca de 40 mil pessoas de 37
países diferentes.
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II BEVERAGE INNOVATION SUMMIT 2018

PARTICIPANTES
SUGEREM AÇÕES
PARA A INDÚSTRIA
EM PAINEL
INTERATIVO DA
ABIR NA FISPAL
Durante a realização do II Beverage Innovation
Summit, a ABIR montou um painel interativo
para os visitantes. Além de conhecer as principais
iniciativas do setor de bebidas não alcoólicas,
como marketing infantil responsável, aumento do
portfólio e investimento no esporte, quem esteve
na Feira pôde deixar contribuições para a indústria
que servirão de subsídio para futuras ações.
A iniciativa faz parte do diálogo diário e aberto que
a ABIR e suas associadas mantêm com sociedade
e governo na busca por soluções e inovações com
transparência e respeito aos anseios e à liberdade
do consumidor.
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INTERNACIONAL

ABIR OCUPA A PRESIDÊNCIA
DO INTERNATIONAL COUNCIL
OF BEVERAGE ASSOCIATIONS

E

m dezembro de 2017, durante o encontro semestral da entidade em Viena, na
Áustria, o presidente da ABIR, Alexandre
Jobim, foi escolhido para presidir o International Council of Beverage Associations
(ICBA).

as América Central e do Sul e o Caribe e

O ICBA é uma organização não governamental de cunho internacional criada em
1995 para representar os interesses da
indústria de bebidas não alcoólicas. Reúne associações de vários países e regiões do mundo, assim como empresas que
operam em mais de 200 países produzindo, distribuindo e vendendo bebidas não
alcoólicas tais como refrigerantes, água,
sports drinks, energéticos, chás e cafés
prontos para beber, sucos naturais de frutas e vegetais e néctares.

ICBA, seguindo o lançamento do Grupo

No evento anual, também foi lançado
o Grupo Regional para América Latina,
com o objetivo de apoiar e nivelar expertises das associações e empresas de bebidas da região. O grupo, liderado pelo
diretor Santiago López Jaramillo, abrange

estabeleceu um fórum com associações
de bebidas da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana,
Equador, México e Peru. Este foi o segundo grupo regional criado no âmbito do
Ásia-Pacífico em março de 2016.
Em maio de 2018, o ICBA também se
reuniu em Singapura, onde, além de debater os temas transnacionais e comuns
em todo mundo, pôde discutir e dedicar atenção aos temas mais incipientes
no oriente, em especial àqueles atinentes ao Grupo Regional Ásia-Pacífico. Foi
possível conhecer a realidade da região
quanto aos problemas e avanços na reciclagem de resíduos sólidos, assim como
os impactos na região da obesidade, que
também afeta populações com realidades
de hábitos e alimentares diferentes do
mundo ocidental.
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ENCONTRO ANUAL DO
ICBA NO BRASIL PROMOVE
ALINHAMENTO DE TEMAS
ESTRATÉGICOS DO SETOR

E

ntre os dias 27 e 28 de novembro, Brasília foi sede de
mais um encontro do International Council of Beverages
Associations (ICBA), realizado no Centro de Eventos e
Convenções Brasil 21. Com organização e apoio da ABIR, o
evento contou com a presença de representantes de associações
e empresas de bebidas não alcoólicas da Europa, América do
Norte, América do Sul, África, Ásia e Oceania. A abertura foi
realizada pelo presidente do ICBA e da ABIR, Alexandre Jobim, e
pela Diretora Executiva do ICBA, Katherine Loatman.
Na pauta dos três intensos dias de debates, as principais
temáticas do setor, uma visão global das mais importantes
agendas para o mercado de bebidas não alcoólicas, e também o
detalhamento dos temas mais urgentes da indústria na américa
latina. “É uma honra para o país poder sediar esse encontro,
ainda mais em um momento em que temos feito avanços
importantes para a indústria. Fechamos recentemente um
importante acordo de redução de açúcar nos produtos e teremos
o aprimoramento da rotulagem nutricional em breve, processo
ao qual estamos atentos e fazendo parte de cada etapa.
Acreditamos que compartilhar experiências é o melhor caminho
na busca de soluções que garantam o crescimento do setor de
bebidas não alcóolicas no Brasil e no mundo, afirmou Jobim”
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O EVENTO ABORDOU
AS PRINCIPAIS
TEMÁTICAS DO
SETOR, DETALHANDO
OS TEMAS MAIS
URGENTES PARA
A INDÚSTRIA NA
AMÉRICA LATINA

TEMAS ESTRATÉGICOS EM PAUTA
A reunião do ICBA foi dividida em
painéis temáticos que contaram
com apresentações e debates de
representantes das mais importante
empresas de bebidas não alcóolicas
do mundo. Foram apresentados
cases de sucesso no segmento e
discutidas ações de sustentabilidade,
rotulagem nutricional das bebidas, a
importância do Codex Alimentarius
no alinhamento dos ingredientes e
alimentos comercializados, inovações

sobre adoçantes, e atualizações
sobre novidades no setor.
“A América Latina é uma regiãochave dentro da indústria global de
bebidas e tem oportunidades de
crescimento e desafios distintos.
Temos certeza que esse evento foi
essencial para o trabalho produtivo de
nossas associações e o alinhamento
em políticas e questões estratégicas”,
afirmou Katherine Loatman.

COMPARTILHAR
EXPERIÊNCIAS É O
MELHOR CAMINHO NA
BUSCA DE SOLUÇÕES
QUE GARANTAM O
CRESCIMENTO DO
SETOR
ALEXANDRE JOBIM
Presidente da ABIR
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ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DA
TECNOLOGIA PARA
A SEGURANÇA DOS
ALIMENTOS
AIRTON VIALTA
Assessor Técnico do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL)

O

aumento da população e o avanço do processo de urbanização trouxeram em seu bojo o desafio de suprir toda a sociedade com alimentos e bebidas de qualidade, na quantidade necessária e, principalmente,
seguros. Felizmente, podemos verificar hoje que esse desafio foi cumprido,
embora sua manutenção seja um processo de melhoria contínua.

HÁ MOTIVOS DE SOBRA
PARA NOS ORGULHAR DE
TERMOS CONSTRUÍDO
UM SISTEMA
ALIMENTAR COMPLETO
E DIVERSIFICADO QUE
PERMITE COLOCAR NA
MESA DO CONSUMIDOR
ALIMENTOS E BEBIDAS DE
QUALIDADE.”
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Vários fatores contribuíram para essa conquista, mas o avanço da ciência
e tecnologia de alimentos foi sem dúvida o mais importante, merecendo
destaque os diferentes métodos utilizados no processamento, os aditivos
e as embalagens.
Quase todos os métodos de preservação de alimentos utilizados atualmente foram sendo desenvolvidos empiricamente pela humanidade desde
a pré-história: salga, secagem, fermentação, cura, defumação, uso do frio e
do calor, entre outros. Foi somente com o grande desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido a partir da segunda metade do século XIX que se
passou a compreender como funciona cada um desses métodos e a ter ferramentas para aprimorá-los. A pasteurização, por exemplo, desenvolvida
nesse período por Pasteur para solucionar problemas de contaminação na
produção de vinho, foi desde então amplamente empregada também para
outros tipos de bebidas porque destrói os microrganismos patogênicos,
evitando assim a transmissão de doenças, e elimina boa parte dos micror-

ganismos deterioradores, aumentando a vida de prateleira do produto.
Por sua fácil aplicabilidade e baixo
custo, o tratamento térmico é o método de preservação mais utilizado
até hoje. Mais recentemente, foram
introduzidos outros métodos: altas
pressões, ultrassom, plasma, pulso
elétrico e aquecimento ôhmico, todos utilizados em menor escala que
o tratamento térmico e, muitas vezes,
para grupos específicos de produtos.
A tecnologia de altas pressões, por
exemplo, é muito utilizada para vegetais, especialmente para sucos. A
aplicação combinada de dois ou mais
métodos, bem como o aprimoramento
do tratamento térmico, têm sido objeto de muitas pesquisas.
A segurança oferecida pelos diferentes métodos de processamento nas
indústrias é também, em boa medida,
fruto da introdução de sistemas de
garantia ou gestão da qualidade, que
monitoram a produção valendo-se de
ferramentas como a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC ou HACCP), cuja implantação é precedida da adoção de práticas
preventivas como BPF e POPH.

As embalagens também são parte
importante para viabilizar a entrega
de alimentos seguros à população,
pois são as responsáveis por manter a
integridade do produto até o momento
do consumo. O processamento
UHT, por exemplo, é um sistema
integrado que elimina a necessidade
de conservadores, pois quase todos
os microrganismos presentes no
produto são destruídos, aumentando
sua vida de prateleira para alguns
meses e elimi¬nando a necessidade
de refrigeração, desde que colocados
em uma embalagem multicamadas.
Inicialmente, o sistema UHT foi
utilizado para leite e, com o passar dos
anos, foi empregado para processar
outras bebidas, como sucos, chás,
água de coco, bebidas láticas, bebidas
à base de soja e produtos com menor
quantidade de água (como cremes,
pudins, doces etc).
Porém, há situações em que a
segurança do produto só é garantida
com o uso de conservadores. Ao
contrário do que alguns dizem, além de
serem fundamentais para a indústria
nesses casos, são também seguros,
uma vez que só podem ser usados

depois de devidamente aprovados
pelas agências reguladoras.
Sistemas adequados e eficientes de
armazenamento e distribuição completam esse ciclo de entrega, inclusive
de produtos refrigerados e congelados. Eles permitem, por exemplo, que
leite produzido no Rio Grande do Sul
seja processado em São Paulo. Sua
importância pode ser constatada na
recente greve dos caminhoneiros, que
nos mostrou também que os alimentos industrializados são imprescindíveis nesses momentos de limitação.
Finalizando, há motivos de sobra para
nos orgulhar de termos construído um
sistema alimentar completo e diversificado que permite colocar na mesa
do consumidor alimentos e bebidas de qualidade, seguros, em
abundância e com preços acessíveis. Todos sabemos que sem
isso não é possível ter uma
população saudável.

A pasteurização destrói os microorganismos
patogênicos, evita a transmissão de doenças e
aumenta a vida do produto na prateleira

abir.org.br

63

ARTIGO

O PAPEL DAS BEBIDAS EM
UMA DIETA BALANCEADA
MÁRCIA TERRA
Diretora da Sociedade Brasileira de Alimentacão e Nutrição (SBAN)
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Hoje, mais do que nunca, há um grande
foco na qualidade da dieta, na nutrição
e nos vários papéis que os alimentos
e bebidas desempenham na vida de
uma pessoa. Pesquisas mostram
que nossas cinturas estão ficando
cada vez mais largas e a atenção no
que consumimos é justificada pela
epidemia da obesidade.

em consideração a moderação e a
variedade. Além dos alimentos e
bebidas, a forma como nos alimentos
também conta muito. Comer de forma
consciente pode ajudar a melhorar
seu padrão alimentar. Comer é um
ato natural e deve ser prazeroso. A
comida não deve ser fator de estresse
nem de compensação ou prêmio.

Todos os alimentos e bebidas podem
fazer parte de uma dieta balanceada.
Não existem alimentos bons ou
ruins e não existem calorias que
engordam mais ou menos. Os únicos
alimentos que podem fazer mal são
aqueles que estão impróprios para
consumo ou aqueles que contém
algum componente que ative alguma
reação numa pessoa alérgica. Neste
contexto, todos os alimentos e bebidas
podem ser consumidos, levando-se

O balanço energético é uma questão
importante para a manutenção de
um peso saudável. Isso significa que
as calorias consumidas de todos os
alimentos e bebidas, combinadas
com as calorias queimadas por meio
de toda atividade diária que inclui
exercícios devem estar em equilíbrio.
Quando falamos das bebidas (não alcoólicas), tanto as adoçadas com açúcar ou com edulcorantes podem fazer

parte de uma dieta equilibrada quando consumidas com moderação. Cada
pessoa tem objetivos e necessidades
diferentes em relação ao consumo de
calorias.
Hoje, encontramos uma grande variedade de bebidas no mercado com vários tamanhos de embalagens, perfis
de sabor, conteúdo calórico, com ingredientes funcionais (como bebidas
esportivas e energéticas, sucos prontos e smoothies). Assim, cada pessoa
pode escolher a bebida que melhor se
encaixe em suas necessidades.
Além da água, todas as bebidas industrializadas ou não, podem fazer
parte de uma dieta equilibrada e ser
fonte de hidratação.
Se você precisa cortar ou está controlando as calorias prefira as bebidas
com teor reduzido ou sem calorias. Se
é para uma criança ou adolescente
que está em fase de crescimento, prefira os sucos que são mais nutritivos.
Se não tem problemas com o peso,
você pode consumir bebidas regulares, que são adoçadas com açúcar.
O que é preciso ter em mente é que

Bebidas adoçadas com açúcar ou edulcorantes podem fazer parte de uma dieta
equilibrada quando consumidas com moderação.

você deve consumir alimentos e bebidas seguros e íntegros. Sabia que
todas as bebidas industrializadas devem obedecer às normas sanitárias
de fabricação? Essas normas são regulamentos que, garantem bebidas
seguras. É importante esclarecer que
nenhum ingrediente presente em uma
bebida pode ser prejudicial à saúde. O açúcar, por exemplo, presente
num refrigerante regular, é o mesmo
que o encontrado no suco de fruta
natural. Embora na bebida industrializada ele seja adicionado e o açúcar
encontrado no suco é naturalmente
presente, quando consumidos, seu
corpo não consegue diferenciar um
do outro. É claro que essas duas bebidas se distinguem por conterem
outros ingredientes.

O importante é você ler o rótulo das
bebidas que pretende consumir, a
lista de ingredientes, as calorias e se
tiver dúvidas, ligue para o SAC da empresa, ou pergunte para um profissional e compare o rótulo com outro tipo
de bebida, assim você estará fazendo
uma compra consciente.
E cuidado com informação pouco
açucarada. A internet invadiu a vida
das pessoas com uma enxurrada de
informações. Pesquisas mostram que
os mitos e inverdades sobre alimentos
e nutrição circulam de forma mais
pesada nas mídias informais como em
grupos de Whatsapp, FB, Instagram e
outros. Por isso fique alerta e cheque
a fonte da informação que você está
consumindo, porque informação
imprecisa também faz mal!
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NÚMEROS

RAIO X

D O S ETO R
30,5

Bilhões de litros
produzidos em 2017

147

Litros consumidos
por habitante/ano

VOLUME DE PRODUÇÃO

Água Mineral
11.259.506

Volume (em 1.000 litros)

Água Mineral
54,22

CONSUMO PERCAPITA
Litros/Habitante/Ano

Refrigerantes
61,82
Refrigerantes
12.837.977

2017

2017

Néctares
1.101.985
Refresco em Pó
3.987.110

Sucos Concentrados
511.385

Néctares
5,31
Refresco em Pó
19,20

Refrescos RTD
1,80

Refrescos RTD
373.198
Energéticos
98.048
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Isotônicos
83.620
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Chás RTD
116.419

Bebida a base de soja
123.768

Sucos Concentrados
2,46

Energéticos
0,47

Isotônicos
0,40

Chás RTD
0,56

Bebida a base de soja
0,60

Águas minerais

2014

2015

2016

11.259.506

12.088.245

11.383.446
2013

12.682.641

2012

12.836.682

2011

8.423.372

7.544.286

6.543.826
2010

2017

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

2012

2013

2014

2015

2016

54,22

61,54

2011

62,8

2010

59,6

56,6

Fonte: ABIR

43,4

De acordo com a legislação,
a água mineral é aquela
que tem origem em fontes
naturais e que possui
composição química ou
propriedades físicas ou
físico-químicas distintas
das águas comuns, com
características que lhes
conferem uma ação
medicamentosa.

Fonte: ABIR

39,2

O PRODUTO

Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

34,3

A categoria das águas minerais, que
representa hoje um dos maiores segmentos
de bebidas não alcoólicas no Brasil,
experimentou aumento expressivo entre
2010 e 2015 tanto em volume de produção
quanto em consumo per capita. O movimento
foi impulsionado por fatores regionais, bem
como pelo aumento na busca da população
pelas funcionalidades do produto.

2017

Fonte: ABIR
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Bebidas à base de soja
Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

O PRODUTO
2013

2014

2015

2016

2017

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

1,96

Fonte: ABIR

1,93
2011

2012

2010
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2013

2014

2015

0,60

0,67

1

1,3

1,54

Para obter mais
informações sobre este
produto, use o leitor de
QR Code do seu
smartphone.

2010

1,7

As bebidas à base de soja são produtos de
origem vegetal e que têm como ingrediente
obrigatório a proteína de soja. Ricas em
proteínas, fibras, vitaminas e minerais,
como por exemplo o cálcio,
as bebidas à base de
soja podem ser também
adicionadas de sucos e
aromas.

123.768

137.127

207.141

2012

273.273

380.000

2011

309.482

370.732

Fonte: ABIR

325.203

No ano de 2012, a produção de bebidas à
base de soja chegou ao seu auge, com uma
produção total de 380 milhões de litros.

2016 2017

Chás prontos para beber

2015

2016

116.419

137.785

148.411

2013

149.910

2012

125.487

114.193

102.089
2011

2014

2017

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

2014

2015

2016

0,56

2013

0,72

2012

0,7

2011

0,7

2010

0,6

Fonte: ABIR

0,6

Para obter mais informações sobre
este produto, use o leitor de QR
Code do seu smartphone.

2010

0,5

O produto obtido da espécie Ilex paraguariensis
é comumente denominado de chá mate e o
produto obtido da planta do gênero Thea
poderá ser denominado chá verde, chá preto
ou chá branco. Conhecidos por sua
funcionalidade, os chás prontos
para beber (RTD) oferecem
diversos benefícios ao corpo
humano numa grande variedade
de sabores.

Fonte: ABIR

97.393

O PRODUTO

Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

0,5

Os chás prontos para consumo,
demonstraram crescimento expressivo de
2010 a 2015. O volume de produção, que
era de 97 milhões de litros chegou a 149
milhões. Esse crescimento pode ser atribuído
à diversificação de portfólio da indústria,
que abriu possibilidades ao consumidor e
gerou migração de consumo para diferentes
categorias.

2017

Fonte: ABIR
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Energéticos

2010

2012

2013

2014

2015

98.048

110.441

128.122

140.639

129.027

103.090

82.206
2011

2016 2017

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)
Fonte: ABIR

0,7

Para obter mais informações
sobre este produto, use o
leitor de QR Code do seu
smartphone.

0,6
0,3

0,4

0,47

0,5

0,54

Os energéticos são bebidas não alcoólicas com
combinações de ingredientes que comumente
incluem cafeína, taurina, vitaminas, bem como
outras substâncias como glucuronolactona,
aromatizantes e corantes. Os energéticos estão
disponíveis em várias fórmulas e são oferecidos
em uma variedade ampla de sabores e em
versões com ou sem açúcar. Regularmente,
uma lata de bebida energética de 250ml
contém quantidade de cafeína
equivalente à quantidade da
substância presente em uma
xícara de café expresso.

Fonte: ABIR

0,6

O PRODUTO

Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

63.720

A categoria de bebidas energéticas foi
impulsionada pela Copa do Mundo de Futebol,
para a qual experimentou um pico de produção
e consumo per capita no ano de 2014.

2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Isotônicos

2012

2013

2014

2015 2016

83.620

98.402

103.581

113.700

107.467

109.306

97.137

106.208
2011

2017

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

2010

2013

2014 2015

0,40

0,48

2012

0,5

2011

0,6

Fonte: ABIR

0,5

Para obter mais informações sobre este
produto, use o leitor de QR Code do seu
smartphone.

2010

0,6

O isotônico foi desenvolvido para repor os sais
minerais perdidos pelo corpo humano durante
a prática de atividades esportivas. Essa bebida,
além de possuir nutrientes originais, contém
aditivos que interagem diretamente com o
corpo, trazendo diversos benefícios. Com
concentração de eletrólitos semelhante aos
fluidos do corpo humano, os nutrientes são
facilmente incorporados e transferidos para a
corrente sanguínea.

0,6

O PRODUTO

Fonte: ABIR

0,5

Com leves picos em 2011, 2012 e 2014, o
volume de produção e consumo das bebidas
isotônicas tem histórico estável de 2010 a 2016.
Assim como para os refrigerantes e energéticos,
em todo o período, 2014 foi o ano em que mais
se produziu isotônicos, com um volume total de
113 milhões de litros. Com a tendência mundial
de valorização de produtos ligados à nutrição e
funcionalidade, o isotônico vem se popularizando
a cada dia.

Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

2016 2017
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Sucos, néctares e refrescos
Nas categorias abaixo, destaque para refrescos em pó, néctares e sucos prontos que contam com o maior volume de
produção. Em 2017, foram produzidos mais de 5 bilhões de litros das bebidas.

Néctares e
Sucos prontos

2014

2015

1.101.985
511.385
373.198
3.987.110

2016

Refrescos prontos
para beber

Sucos
Concentrados

1.257.894
576.021
420.369
4.491.057

2013

1.258.103
624.752
504.039
4.813.566

1.137.024
677.749
437.801
4.764.624

2012

2011

1.306.441
669.616
503.033
4.993.326

987.000
660.145
380.036
4.406.893

2010

861.250
667.770
336.594
4.381.003

743.739
705.099
314.211
4.355.896

Volume de produção do mercado brasileiro dos anos de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

2017

Refrescos em pó
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1,8

2016

2,0

2015

2,5

5,3

19,2

21,8
5,1
2,8

2014

3,1

2,5

3,3

6,2

6,4

2013

23,5

24,6

23,7
2,2

5,6

2012

3,4

2,0

3,4

5,1
1,7

2011

2,5

2010

22,7

22,8
4,5

3,5

3,7
1,6

3,9

22,8

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

2017

Sucos, néctares e refrescos

OS PRODUTOS

SUCOS/SUMOS

NÉCTARES

O suco ou sumo é a bebida não fermentada
feita exclusivamente por fruta madura e
sadia, com grande quantidade de nutrientes.
Esta não possui corantes, aromatizantes
e conservantes. Nessas bebidas também
é proibida a adição de aromas e corantes
artificiais. Sozinho, um copo de suco pode
equivaler a uma porção de fruta e contém
todas as suas vitaminas e minerais.

O néctar é a bebida não fermentada, obtida
da diluição em água potável da polpa da
fruta ou de seu extrato, adicionado de
açúcares ou edulcorantes, pronta para beber.
Refrescantes e com grande variedade de
sabores, os néctares de frutas são boas
escolhas para quem busca uma bebida leve e
saborosa.
REFRESCOS PRONTOS PARA CONSUMO
(RTD)
O refresco é a bebida não fermentada, obtida
pela diluição em água potável, do suco de
fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem.
Essas bebidas podem ser preparadas com ou
sem adição de açúcares, podendo também
ser gaseificadas com dióxido e carbono.
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO
É produto que contém suco (ou polpa)
ou extrato vegetal, comercializado de
forma sólida para dissolução caseira.
Os preparados sólidos para refresco
normalmente contêm baixo teor suco
(máximo 2%) e são adicionadas de açúcares
ou adoçantes.
PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO
O preparado, ou concentrado, líquido para
refresco é o produto que contém suco (ou
polpa) ou extrato vegetal, comercializado de
forma concentrada para diluição caseira e/ou
nos pontos de venda.

SUCOS TROPICAIS
Suco tropical é a bebida não fermentada
obtida pela dissolução, em água potável
ou em suco clarificado de fruta tropical, da
polpa de fruta de origem tropical, por meio
de processo tecnológico adequado. Dentre
as frutas para sucos desta categoria estão
o Abacaxi, a Acerola, o Caju, a Goiaba, a
Manga, o Maracujá e a Pitanga. Ricas em
vitaminas, fibras e sais minerais, essas frutas
possuem grande valor nutritivo.

Para obter mais
informações sobre os
produtos, use o leitor
de QR Code do seu
smartphone.
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Refrigerantes
Volume de produção do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (em 1.000 litros)

2014

12.837

2013

14.424

2012

15.350

2011

16.341

16.676

2010

16.084

16.783

Fonte: ABIR

16.691

Também impulsionada pela Copa do Mundo de
Futebol no Brasil, em 2014, a categoria chegou a um
volume de produção de 16,3 bilhões de litros.

O PRODUTO
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2016 2017

2014

2015

61,8

2013

70,0

2012

75,1

2011

80,6

2010

80,0

86,0

Fonte: ABIR

Para obter mais informações sobre este produto,
use o leitor de QR Code do seu smartphone.
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2015

Consumo per capita do mercado brasileiro dos anos
de 2010 a 2017 (litros/habitante/ano)

87,2

A grande aceitação pelo público determinou
o início da era de produção em massa e
comercialização das bebidas engarrafadas
em supermercados e estabelecimentos de
food service. A ampliação da demanda desse
tipo de produto levou à diversificação da oferta
com a proliferação de fórmulas diferenciadas
quanto ao sabor.

88,9

Os refrigerantes são um dos mais
populares tipos de bebidas não
alcoólicas gaseificadas disponíveis
no mercado. Essas bebidas surgiram
nos Estados Unidos com a criação
da bebida “soda water”, há mais de
dois séculos, desenvolvida com base
na invenção de uma tecnologia capaz de
misturar o gás carbônico (CO2) com a água.

2016 2017

Achocolatados, água de coco e sodas
BEBIDAS ACHOCOLATADAS
As bebidas lácteas achocolatadas são de origem animal e contém leite
e/ou soro de leite em sua formulação, sendo também adicionado cacau.
O leite, alimento rico em proteína, água e sais minerais, é um ingrediente
capaz de incorporar uma gama de sabores ricos, com textura cremosa. O
enriquecimento dos achocolatadas com nutrientes como vitaminas e cálcio,
por exemplo, agrega benefícios funcionais a esses produtos e agrada o
consumidor que busca cada vez mais uma alimentação nutritiva.

ÁGUA DE COCO
A água de coco é considerada um excelente repositor de líquidos e sais por
conter minerais essenciais ao corpo humano como potássio, magnésio, sódio,
cálcio e fósforo.
Por conta de sua rica composição, a água de coco possui status de
bebida isotônica natural. Sódio e potássio regulam a quantidade de água no
organismo, além de atuar nas funções do sistema nervoso e na contração
muscular. Já cálcio e fósforo entram na composição dos dentes e dos ossos.

SODAS
Hidratante, leve e refrescante, a soda, popularmente conhecida como “água
com gás”, é gaseificada pelo mesmo processo utilizado na produção dos
refrigerantes. Primeiro a água é resfriada, para que absorva o gás com mais
facilidade e o gás carbônico puro (CO2) é injetado.
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