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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Walter Faria
Presidente-executivo da CervBrasil

Superar desafios parece ser o DNA do setor cer-
vejeiro nacional. Foi assim que, desde o início do 
processo de industrialização no país, as empresas 
cumpriram o papel de construir um segmento for-
te, que representa 1,6% do PIB e gera 2,2 milhões 
de empregos diretos, indiretos e induzidos. As 
marcas produzidas nas 53 unidades fabris chegam 
a mais de 1,3 milhão de pontos de vendas, fazendo 
com que o Brasil seja entrecortado por uma frota 
com mais de 30 mil veículos.

Os números reforçam uma vocação de gerar de-
senvolvimento, empregos, renda e prosperidade. 
Um compromisso que se mantém com o passar dos 
anos e que, apesar dos momentos mais difíceis, 
sempre estará na base do compromisso original de 
qualquer empresa com o país.

O ano de 2016 foi de desafios e o próximo deve 
ter este mesmo perfil. Para nós, da indústria cer-
vejeira, os desafios são o motor de busca de solu-
ções competitivas e inovações. Ações que se so-
mam aos compromissos assumidos em fazer deste 
um país cada vez melhor.
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O setor cervejeiro foi o primeiro da economia a colaborar com o im-
portante e necessário ajuste fiscal em curso. 

O novo modelo tributário federal entrou em vigor em abril de 2015, 
e, passado mais de um ano de vigência, algumas importantes conclu-
sões podemos destacar: houve melhora de previsibilidade para o setor 
e aumento de geração de tributos federais por litro produzido. E tam-
bém houve diminuição nos custos do governo na gestão do sistema tri-
butário devido à eliminação de pesquisas de preços do âmbito federal.

No entanto, as pressões sobre os custos enfrentadas pelo setor fo-
ram crescentes ao longo do ano. Os índices gerais de inflação e a des-
valorização cambial são exemplos destas pressões.

A razão principal continua sendo a recessão econômica, agravada 
com a questão da pressão dos tributos estaduais, que permanece em 
linha crescente em função das dificuldades que cada Estado tem en-
frentado com sua situação financeira.

É importante destacarmos que, perante o elevado nível da carga tri-
butária brasileira, aumentar ainda mais os tributos não se mostra uma 
solução eficaz para o equilíbrio das contas.

Ir para o caminho de aumento de tributos é contribuir para que se 
diminua o consumo e a produção, o que na verdade colabora ainda 
mais com o ciclo recessivo que o país vive, com o retrocesso de inves-
timentos, com o desemprego e, consequentemente, com a queda de 
arrecadação por meio dos impostos.

Desta forma, o setor cervejeiro direciona seus investimentos e pla-
nos para as ações de redução de custos, realocação de sua capacida-
de operacional, inovação de produtos, embalagens e canais de distri-
buição de forma a melhor atender o consumidor neste momento que 
atravessa a economia brasileira.

Paulo de Tarso Petroni
Diretor-executivo da CervBrasil
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QUEM SOMOS

Criada em 3 de maio de 2012, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) reúne as quatro 
maiores fabricantes de cerveja do país, que, juntas, respondem por cerca de 96% do mercado.

Desde sua fundação, a entidade trabalha em prol do interesse comum dessas empresas em fortalecer 
o setor e contribuir para o desenvolvimento nacional.
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QUEM SOMOS
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MISSÃO
Convergir esforços para garantir o desenvolvimento sustentável do setor cervejeiro, fortalecendo a repu-

tação da indústria e agregando valor para toda a sociedade.
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VISÃO
Ser uma associação representativa capaz de desenvolver a imagem do setor, posicionando a indústria 

cervejeira como um dos segmentos que mais contribuem para um Brasil melhor.

A CervBrasil trabalha em prol do fortalecimento do segmento – promovendo seu crescimento sustentável 
– e contribui para o desenvolvimento socioeconômico de todo o país.

O impacto do setor no Brasil se dá de diversas maneiras: via geração de tributos, por meio da criação de em-
prego e renda, da disseminação do conceito de consumo responsável, do apoio ao agronegócio e das ações des-
tinadas à preservação do meio ambiente, das políticas de reaproveitamento dos subprodutos e da reciclagem.
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PILARES DE 
ATUAÇÃO
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PILARES DE 
ATUAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA
A indústria da cerveja contribui fortemente para o desenvolvimento econômico do Brasil.

O consumo moderado dos produtos das associadas faz parte de uma vida saudável, alegre e feliz.

CONSUMO RESPONSÁVEL
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Um dos mais tradicionais do Brasil, criado em 
1853, o setor cervejeiro tem ampla capilaridade 
e está presente em todas as cidades do país, em 
uma cadeia que vai do agronegócio ao pequeno 
varejo, passando pelos mercados de embala-
gens, logística, maquinário e construção civil. As 
associadas CervBrasil contam com 50 fábricas e 
abastecem mais de 1,2 milhão de pontos de ven-
da em todo o território nacional.

O setor é um dos mais relevantes da economia 
brasileira. Com mais de 2,2 milhões de pessoas em-
pregadas ao longo da cadeia, é um dos maiores em-
pregadores do Brasil. 

Como possui um importante efeito multiplicador 
na economia, sua atuação movimenta uma extensa 
cadeia produtiva que é responsável por 1,6% do PIB 
e 14% da indústria de transformação nacional.

A CervBrasil tem atuado juntamente com os go-
vernos municipais, estaduais e federal no sentido de 
manter o ciclo virtuoso do setor e, consequentemen-
te, seus impactos positivos para toda a sociedade.

O SETOR CERVEJEIRO
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CADEIA PRODUTIVA

O SETOR CERVEJEIRO

1,6% 
do PIB

14
BILHÕES de 
LITROS/ano

R$23 BI
de IMPOSTOS/ano

R$27 BI
em SALÁRIOS

53,3% 
VIDRO

2,2 MI de 
EMPREGOS

R$400 MI 
investidos em 

ESPORTE e 
CULTURA

1,2 MI de 
pontos de 

VENDA

99% dos LARES 
são atendidos 
pela INDÚSTRIA
CERVEJEIRA

+ de 10 MIL 
FAMÍLIAS no 

campo

46,7% 
LATA

38 MIL
VEÍCULOS 
na frota

50
FÁBRICAS 
e 14% da 
indústria de 
TRANSFORMAÇÃO

4º ANO PROJETO 
CIDADE 

RESPONSÁVEL

117 
MIL 

HECTARES

R$ 77 BI 
FATURAMENTO 

/ano

CADA R$1 
investido 

no setor
GERA R$2,50

na economia
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RELEVÂNCIA 
E DADOS 

DO SETOR
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RELEVÂNCIA 
E DADOS 

DO SETOR

A indústria da cerveja movimenta uma imensa rede que envol-
ve desde a pesquisa, o cultivo, o processamento e a comerciali-
zação de insumos e matérias-primas até a entrega do produto ao 
consumidor, no ponto de venda.

A cadeia produtiva da cerveja no Brasil mobiliza cerca de 12 mil for-
necedores de bens e serviços e aproximadamente 8 milhões de profis-
sionais das mais diversas áreas. Ao longo desse processo participam 
os setores da construção civil, transporte, energia, veículos, papel e 
celulose, alumínio e vidro, entre outros, envolvendo mais de 1 milhão 
de pequenas e médias empresas.

Para manter o ciclo virtuoso do setor os fabricantes investem forte-
mente na ampliação de seus parques produtivos e em inovação, o que 
significa mais tributos, mais empregos e renda e, consequentemente, 
um grau maior de desenvolvimento sustentável.

É dessa forma que a cerveja consegue chegar em 99% 
dos lares brasileiros.

CADEIA DE VALOR

INDÚSTRIA DA CERVEJA

Micro cervejarias
Cervejarias
Outros

Matérias-primas
Embalagem
Máquinas e equipamentos

INSUMOS Própria
Terceirizada
Grandes atacadistas
Autosserviço / Bares / Lojas 
de conveniência / Padarias / 
Restaurantes / Casas noturnas

DISTRIBUIÇÃO
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PRESENÇA 
REGIONAL
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PRESENÇA 
REGIONAL

O setor cervejeiro investe pesado para estar sempre perto do consumidor, além de 
gerar empregos e desenvolvimento socioeconômico. Fábricas e centros de distribuição 
estão espalhados por todo o país.

NORTE
FÁBRICAS: 3
SHARE DE 
PRODUÇÃO: 
2,4%

NORDESTE
FÁBRICAS: 16
SHARE DE 
PRODUÇÃO: 
23,2%

CENTRO-OESTE
FÁBRICAS: 4
SHARE DE 
PRODUÇÃO: 
8,3%

SUL
FÁBRICAS: 7
SHARE DE 
PRODUÇÃO: 
12,3%

SUDESTE
FÁBRICAS: 20
SHARE DE 
PRODUÇÃO: 
53,8%
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BOLETIM CERVBRASIL 2016

Everardo Maciel
Ex-secretário da Receita Federal

“Nós temos que repensar o Brasil”
Consultor tributário e ex-se-

cretário da Receita Federal no 
governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995 a 2002), Everar-
do Maciel reflete sobre a crise 
econômica, política e social que 
assola o Brasil.

CervBrasil - Como o senhor 
analisa a atual crise vivida 
pelo Brasil?

Everardo Maciel - O Brasil está 
vivendo a maior crise econômica 

e social de que tenho notícia. Isso 
é o resultado de uma combina-
ção trágica de vários fatores, com 
destaque para os erros crassos 
na condução da política econô-
mica. Consolidaram-se, também, 
práticas de corrupção sistêmica e 
falta de transparência nas esta-
tísticas fiscais, que afetaram ne-
gativamente o humor dos agen-
tes econômicos.

CervBrasil - E com relação à 
questão fiscal?

Everardo Maciel - Jamais se 
poderia imaginar que o tamanho 
da crise fiscal fosse da ordem 
que se fala hoje: R$ 170 bilhões 
de déficit primário neste ano, 
valor esse que pode ainda ser 
majorado. Sem dúvida o maior 
problema fiscal é a previdência 
social. Do déficit primário federal 
(R$ 170 bilhões), R$ 149 bilhões 
decorrem da previdência. Em 
uma visão de longo prazo, poderá 
haver um conflito intergeracional. 
A consequência quase inevitável 
é que aposentadorias e pensões 
não venham a ser honradas.

CervBrasil - E quanto à efici-
ência do Estado?

Everardo Maciel - Haveria 
muito o que destacar nesse que-
sito. Vou limitar-me a apontar 
a ineficiência na gestão judiciá-
ria. Temos, hoje, 100 milhões de 
processos na Justiça. Na dívida 
pública, temos créditos de R$ 
1,5 trilhão; em discussão ad-
ministrativa, também na União, 
R$ 600 bilhões. Veja que não es-
tou falando do contencioso dos 
Estados e Municípios.

CervBrasil - O que falta para o 
Brasil fazer a tarefa de casa?

Everardo Maciel - Que Brasil 
queremos? Um país que ofereça 
serviço de saúde gratuito e univer-
sal concorrendo com uma previ-
dência que é uma conta aberta? Da 
forma que está posto, é um proble-
ma de solução impossível. Eu estou 
mostrando fatos que precisam ser 
postos na mesa e discutidos. Se 
não houver pressão e comprome-
timento para resolver estes pro-
blemas nós temos o risco de nos 
transformar numa Grécia do Sul.
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Juan Jensen
Economista

“Restabelecer confiança é 
fundamental para retomarmos 
o crescimento”

“O Brasil precisa recupe-
rar a confiança para voltar ao 
crescimento”. Quem afirma 
é o economista Juan Jensen, 
que fundou há nove meses a 
4E Consultoria, responsável 
por análises econômicas para 
estratégia empresarial.

CervBrasil - Como o senhor 
analisa esse atual momento polí-
tico e econômico?

Juan Jensen - Temos uma 
situação em que o governo an-
terior gastou muito mais do 
que deveria, e que hoje suas 
contas não cabem no orça-
mento. A equipe econômica 
sabe disso, o déficit deste ano 
é de R$ 170,5 bilhões, o que 
é 2,75% do PIB.

CervBrasil - Outro aspecto 
fundamental está no controle dos 
custos. Qual é a receita para re-
dução de gastos?

Juan Jensen - O Brasil tem 
que reduzir sua precificação 
de risco, reduzir seus juros de 
longo prazo, o que passa pelo 
ajuste fiscal. O Brasil paga caro 
porque deve muito, e tem uma 
incerteza grande de sua capa-
cidade de pagamento futuro. 
À medida que a gente corrija 
o problema fiscal o juro longo 
cai, o que permite que se faça 
um conjunto maior de privati-
zações e concessões.

CervBrasil - Como o senhor 
analisa a questão do desempre-
go, da renda, do consumo?

Juan Jensen - O mercado 
de crédito e de trabalho ain-
da vai demorar para se res-

tabelecer. O consumo não vai 
mais crescer mais do que o 
PIB, como aconteceu na últi-
ma década, quando crescia de 
1 ponto a 1,5 ponto acima do 
PIB. Isso aconteceu em parte 
porque as commodities es-
tavam em alta e em parte 
porque o mundo nos financiou. 
Agora o que deve acontecer é 
tudo crescer em linha com o PIB.  
A recuperação passa por expor-
tação, consumo e investimento, 
que demora um pouco mais por-
que hoje tem muita ociosidade.

CervBrasil - Produtividade, 
inovação e eficiência tornam-
se cada vez mais presentes nas 
agendas das empresas. Qual é 
a relação do cenário macro com 
essa retração no consumo?

Juan Jensen - Isso começou 
em um processo de aumen-
to de emprego e renda. Mui-
tas vezes essa renda cresceu 
acima da produtividade, atre-
lada a um salário mínimo que 
crescia muito acima da produ-
tividade, ou seja, um trabalha-
dor que vai ficando mais caro. 
Esse é um dos fatores de nos-
sa perda de competitividade 
no contexto global.
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Dr. Arthur Guerra de Andrade
Presidente-executivo do CISA

“A família desempenha um papel 
muito importante na prevenção e 
no reconhecimento do uso do ál-
cool pelo indivíduo”

Doutor Arthur Guerra de An-
drade é professor Associado 
do Departamento de Psiquia-
tria da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo e 
presidente do CISA (Centro de 
Informações sobre o Álcool). 
Aqui, analisa como deve ser o 
combate ao consumo por me-
nores de 18 anos.

CervBrasil - Quais os princi-
pais objetivos do CISA e o maior 
desafio da entidade?

Dr. Arthur Guerra - O CISA 
é uma organização não gover-
namental (ONG) referência no 
conhecimento sobre o binômio 
saúde e álcool, cuja missão é 
disponibilizar informações de 
qualidade, criteriosamente se-
lecionadas e cientificamente 
embasadas sobre este tema. 
Com relação ao maior desafio 
que temos pela frente, é o mes-
mo de todo o mundo: reduzir 
em 10% o consumo nocivo de 
álcool até 2025, uma meta ou-
sada proposta pela Organização 
Mundial da Saúde.

CervBrasil - Como a famí-
lia pode auxiliar no controle do 
abuso do álcool?

Dr. Arthur Guerra - A fa-
mília desempenha um papel 
muito importante não somente 
na prevenção do uso nocivo de 
álcool, mas também no reco-
nhecimento dos problemas do 
uso de bebidas alcoólicas pelo 
indivíduo e, em especial, pode 
motivá-lo a iniciar e perma-
necer em tratamento. Mas a 

família também merece cuida-
dos: um acompanhamento es-
pecífico e dirigido para os fa-
miliares é essencial para que 
possam compreender a doen-
ça e seus desdobramentos.

CervBrasil - Como o Brasil 
está posicionado nos cuidados 
em relação ao consumo de ál-
cool por menores e por adul-
tos de forma nociva em com-
paração ao mundo?

Dr. Arthur Guerra - O Bra-
sil progrediu em concordância 
com as recomendações da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS). Tais ações podem ser 
percebidas concretamente por 
meio de resultados positivos: 
registrou-se uma diminuição da 
dependência de álcool entre os 
homens de 13,5% em 2006 para 
10,5% em 2012, conforme da-
dos divulgados no segundo Le-
vantamento Nacional de Álcool 
e Drogas (II LENAD). Da parte 
do poder público, vale lembrar 
as mudanças significativas na 
legislação sobre álcool e di-
reção e a efetiva fiscalização 
da chamada “Lei Seca” (Lei nº 
12.760/2012). 
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Paulo Solmucci Junior
Presidente-executivo da Abrasel

“A priorização do setor 
de bares e restaurantes é 
estratégica”

Paulo Solmucci Júnior, presi-
dente-executivo da Abrasel (As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), comanda um se-
tor que representa 2,7% do PIB 
brasileiro, conta com um milhão 
de bares e restaurantes em todo 
território nacional e emprega 
6 milhões de pessoas. Ele  
aponta a priorização do setor de 
bares e restaurantes como es-
tratégia contra a crise.

CervBrasil - Quais são as 
medidas que o setor de bares 
e restaurantes está tomando 
para enfrentar a crise econômi-
ca? Quais os dados mais recen-
tes sobre este momento?

Paulo Solmucci Jr. - O mo-
mento é muito desafiador para 
o empresariado, mas embo-
ra o setor enfrente uma retra-
ção da ordem de 6%, ela não 
atinge a todos da mesma for-
ma. As empresas com tíque-
te por cliente entre R$ 30 e 
R$ 70 estão registrando queda 
de faturamento que chegam a 
30%. Já aquelas com tíquete 
por cliente abaixo de R$ 20 es-
tão estáveis ou até crescendo 
bem, como as que têm tíque-
te menor que R$ 15, que estão 
crescendo até 15%. Fazer a tra-
vessia por este momento que 
irá marcar também o próximo 
ano exigirá ganhos de produti-
vidade e muita parceria com os 
fornecedores.

CervBrasil - Como o setor tem 
encarado a alta de preços dos ali-
mentos e de outros itens essen-
ciais, como energia e gasolina. 
Medidas estão sendo tomadas?

Paulo Solmucci Jr. - Os au-
mentos de custos, especial-
mente os acima da inflação, 
são muito inconvenientes, pois 
a capacidade do setor de re-
passá-los para o consumidor 
está esgotada. Absorvê-los 
também é uma impossibilida-
de, uma vez que a rentabilida-
de do setor despencou. Den-
tro deste contexto, resta uma 
busca obcecada por redução 
de custo operacional e pelo 
menor repasse possível para 
os consumidores.

CervBrasil - Como o se-
tor encara as novas leis que 
estão sendo implementadas 
e o que elas podem promover 
ao setor?

Paulo Solmucci Jr. - O país 
passa por uma onda de ex-
cessiva regulação. O resulta-
do disso é um custo elevado 
e, consequentemente, preços 
altos, baixa rentabilidade e 
muita insegurança jurídica. No 
final perde toda a sociedade, 
com consumidores reclaman-
do com razão dos preços, em-
presas fechando e empregos 
sendo eliminados.
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CADEIA
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PRODUTIVA
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ABRALATAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE LATAS DE ALTA RECICLABILIDADE

A COMPETITIVIDADE DA LATA

Aquecimento global é um tema 
que deixou de ser apenas objeto 
de debate acadêmico. Nos últi-
mos anos, governos de todas as 
partes do mundo se empenham 
em uma solução de consenso 
para mitigar os danos ambien-
tais causados pela humanidade. 
Não é uma decisão fácil, pois 
implica alterar uma cultura que 
vai causar impacto na produção 
e no consumo de todos os bens e 
serviços. O Acordo de Paris, en-
tretanto, parece mostrar que es-
tamos em um bom caminho.

O Brasil, felizmente, vai fa-
zendo sua parte. Antes mesmo 
de apresentar suas metas de 
redução das emissões de gases 
de efeito estufa, o país atualizou 
seu Código Florestal e construiu 
uma Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS) para atri-
buir responsabilidades a todos 
os setores da economia e para 
estimular o reaproveitamento de 
materiais descartados. Foram 
mudanças provocadas pela pró-
pria sociedade, que demanda so-
luções para tornar sustentáveis 

os diversos modelos de cresci-
mento econômico.

Desde sua criação, em 2003, 
com a finalidade de represen-
tar os interesses dos fabricantes 
brasileiros de latas de alumínio 
para bebidas, a Abralatas traba-
lha para estimular a reciclagem 
da latinha e para debater o im-
pacto ambiental da sua produção 
e consumo. Consideramos que 
ter uma das embalagens mais 
recicladas do país é um fator es-
sencial para atender à preferên-
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melhor visualização do produ-
to nas prateleiras.

O resultado é que, em pouco 
mais de cinco anos, a lata au-
mentou em cerca de 10 pontos 
percentutais sua participação no 
mercado nacional de cerveja, en-
vasando por volta da metade da 
produção dessa bebida.

As características do nosso 
produto e a dinâmica da indústria 
de latas de alumínio para bebidas 
nos permite afirmar que estamos 
preparados para um mundo mais 
justo e sustentável.

Renault Castro 
Presidente Executivo da Abralatas

cia do consumidor e às exigências 
dos produtores de bebidas.

Mas ter um alto índice de re-
ciclagem é também motivo de 
grande responsabilidade. A mar-
ca da sustentabilidade torna a 
Abralatas um ator importante 
no debate por uma economia de 
baixo carbono. Encontramos par-
ceiros de diversos setores da eco-
nomia – inclusive o de produção 
de cervejas – na defesa de uma 
política tributária que estimule a 
produção e o consumo de bens e 
serviços de menor impacto am-
biental. A Tributação Verde é uma 
bandeira que vai ao encontro do 
que a sociedade exige, uma pro-
posta que beneficie processos e 
materiais e que minimize os da-
nos ao meio ambiente.

Inspiração para o Acordo Se-
torial de Embalagens em Ge-
ral, firmado com o Ministério 
do Meio Ambiente para o cum-
primento da PNRS, o modelo de 
reciclagem da lata apresenta 
evidentes vantagens socioeco-
nômicas e ambientais. Para citar 
apenas algumas dessas, a reci-
clagem da lata consome apenas 
5% da energia que seria utiliza-
da se a matéria-prima fosse o 

metal primário, proveniente da 
mineração de bauxita, e evita a 
emissão de 95% dos gases de 
efeito estufa, com base na mes-
ma comparação. E tem também 
um inestimável benefício socio-
econômico, com a geração de 
emprego e renda para milhares 
de catadores, sem falar que o 
elevado preço da sucata de alu-
mínio viabiliza a coleta de outros 
materiais menos rentáveis para 
o catador, colaborando direta-
mente com a reciclagem de ou-
tros tipos de resíduos.

Apoiados nesse conceito de 
redução dos impactos ambien-
tais e na exigência do consumi-
dor consciente, os fabricantes 
de latas de alumínio adotaram 
outras estratégias para au-
mentar a competitividade da 
embalagem. Descentralizaram 
a produção, viabilizando ainda 
mais sua distribuição para os 
envasadores de todas as regi-
ões do país. Passaram também 
a produzir latas em diversos 
formatos e tamanhos, adap-
tando-as a diferentes situa-
ções de consumo, além de ofe-
recer técnicas inovadoras de 
impressão, permitindo novas 
experiências ao consumidor e 
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ABIVIDRO ASSOCIAÇÃO TÉCNICA BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO

VIDRO EMBALA MAIS DA METADE DA CERVEJA NACIONAL

A preocupação crescente 
da sociedade brasileira com o 
consumo sustentável em todas 
as etapas da cadeia produtiva 
tem impulsionado o desenvol-
vimento da indústria vidreira no 
país.  O potencial de reciclagem 
do material e o fato de não in-
teragir no contato com outras 
substâncias  garantiram  um 
casamento perfeito da indústria 
com o mercado cervejeiro. Hoje, 
mais de 2,4 bilhões de garrafas 
de cerveja são produzidas por 
ano, embalando mais de 54,6% 
da produção nacional da bebida.

A ABIVIDRO, que represen-
ta o setor vidreiro no país (entre 

fabricantes e fornecedores de 
insumos), trabalha em estreita 
parceria com a indústria cerve-
jeira, liderando pesquisas que vi-
sam à melhoria do desempenho 
do vidro em termos de redução 
de peso, aumento da resistên-
cia, aperfeiçoamento do design e 
personalização de embalagens. 
Ela também apoia suas associa-
das no atendimento às metas de 
sustentabilidade, contribuindo 
para tornar ainda melhor o que já 
é ótimo na origem – vale lembrar 
que o vidro é o único material 
totalmente reciclável, pois uma 
garrafa pode ser encaminhada à 
reciclagem e voltar ao mercado 
como nova infinitas vezes.

Para atender as metas de 
sustentabilidade a indústria 
do vidro contempla programas 
que estimulam o uso das gar-
rafas retornáveis e o descarte 
adequado, bem como a coleta 
e a destinação ambientalmen-
te correta para a reciclagem. 
Hoje cerca de 50% dos vidros 
produzidos são reutilizados, 
pois compõem garrafas retor-
náveis, e aproximadamente 
40% são reciclados.

O principal resultado desses 
programas é a redução do des-
carte de resíduos, a economia 
de energia e a consequente 
redução de gases de efeito es-
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tufa. Para se ter uma ideia, a 
utilização de 10% de cacos de 
vidro na fabricação do material 
resulta num ganho energético 
de 4% e numa redução de 5% 
nas emissões de CO2. O rea-
proveitamento dos resíduos e 
a retornabilidade da embala-
gem ainda evitam a extração e 
o transporte de matérias-pri-
mas virgens, aumentando ain-
da mais o ganho ambiental.

Outra característica do vi-
dro em linha com os anseios 
e as necessidades da socieda-
de é que ele conserva melhor 

alimentos e bebidas, uma vez 
que é reconhecidamente um 
material inerte. Ou seja, não 
reage quimicamente e preser-
va as substâncias contidas das 
embalagens, sem alterar seu 
sabor e ainda aumentando sua 
vida útil. São aspectos que esti-
mulam e fortalecem a parceria 
dos fabricantes de vidro com a 
indústria cervejeira. A evolução 
do mercado da bebida segue 
na mesma direção, como indi-
ca, por exemplo, a expansão da 
produção das cervejas artesa-
nais, normalmente servidas em 
garrafas de vidro.

A crise econômica dos últi-
mos anos, intensificada em 2016, 
inibiu a evolução do mercado de 
cervejas artesanais e do mercado 
de bebidas como um todo. Mas 
a expectativa é de dias melhores 
em 2017, com a retomada gradual 
do crescimento e do mercado de 
bens de consumo.  Os fabricantes 
de vidro têm consciência do papel 
que lhes cabe numa sociedade 
cada vez mais exigente quanto 
aos produtos que leva para casa 
ou consome no bar. Temos con-
vicção de que é possível associar 
o ganho econômico com as boas 
práticas sustentáveis.

Lucien Belmonte
Superintendente da ABIVIDRO - Asso-

ciação Técnica Brasileira das Indústrias 

Automáticas de Vidro
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ABRASEL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES

A REFERÊNCIA DOS BARES E RESTAURANTES É O SETOR CERVEJEIRO

O Brasil é o terceiro produtor 
mundial de cervejas. O consumo 
per capita está em 27º lugar. O 
país conta com um milhão de 
negócios da alimentação fora do 
lar. A informalidade é de 66%. O 
setor dos bares e restaurantes 
pode evoluir para um universo 
de negócios compatível com a 
produção brasileira de cerveja. 
A venda de cervejas cresce em 
relação direta com a melhoria 
dos negócios dos bares e res-
taurantes, e vice-versa.

Ou seja: o consumo per capi-
ta de cerveja aumentará “pari 
passu” com a queda da informa-
lidade dos negócios dos bares 
e restaurantes. Para que estes 
objetivos sejam alcançados, a 
Abrasel ergueu, em 2016, duas 
bandeiras, com extraordinários 
resultados. Uma é a moder-
nização da legislação traba-
lhista. A Câmara dos Deputa-
dos já aprovou o requerimento 
de urgência do projeto que 
trata da proposta da Abrasel, 

relativa ao trabalho intermi-
tente. A outra bandeira foi o 
avanço, na capital paulista, do 
urbanismo das ruas vivas.

A legalização do contrato de 
trabalho intermitente permiti-
rá que se institua no Brasil uma 
prática há muito adotada na 
imensa maioria dos países. As 
empresas podem contratar os 
funcionários por hora, em esca-
la móvel. Os direitos trabalhistas 
estão embutidos no pagamento 
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das horas trabalhadas. Existem, 
no Brasil, 12 milhões de traba-
lhadores na informalidade. Eles 
não se adequam à rigidez das 
jornadas fixas, de tamanho úni-
co, tendo como base 44 horas 
semanais. O projeto irá à votação 
do plenário logo após o fim do re-
cesso parlamentar, a partir de 2 
de fevereiro de 2017.

Outra conquista de 2016 - que 
igualmente tem o propósito de 
incrementar o setor de bares, 
cafés, bistrôs e restaurantes, e, 
por conseguinte, o consumo de 
cerveja  - foi o empenho da pre-
feitura paulistana em colocar em 
prática, onde foi possível ven-
cer as resistências, o conceito 
do  urbanismo orientado para as 
calçadas, ruas e vizinhanças. O 
urbanismo da cidade com ruas 
vivas precisa ter continuidade na 
capital paulista, inspirando os 
5.517 prefeitos e 57.434 vereado-
res eleitos no recente pleito mu-
nicipal, em todo o país.

A ARISTOCRÁTICA RESISTÊN-
CIA À MESCLA HUMANA, POR 
PAULO SOLMUCCI JÚNIOR

O destino internacional pre-
ferido por turistas do mundo 
inteiro são os países europeus.  

Ano após ano, a França lidera o 
ranking da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT).  Em 
2014, recebeu 83,8 milhões de 
visitantes. A força de atração 
que as cidades do continente 
exercem sobre os habitantes de 
todo o planeta são as suas ruas 
vivas, resultado da mistura dos 
locais de moradia, trabalho, 
cultura e entretenimento.

É a mescla que gera o flores-
cimento do convívio nas calçadas 
e nos ambientes de bares, livra-
rias, museus, parques e praças. 
O oposto das cidades compactas 
são as cidades espalhadas, ho-
rizontalizadas, compartimen-
tadas em funções estanques: 
mora-se aqui, trabalha-se ali, 
diverte-se acolá.  Concederam-
se às cidades brasileiras deli-
mitados espaços de ruas vivas, 
em um ou outro bairro melhor 
dotado de infraestrutura e equi-
pamentos públicos.

Em Paris ou Nova York, por 
exemplo, o comércio volta-
do para as calçadas cabe em 
quaisquer pontos dos eixos ur-
banos. É por isso que gostamos 
de viajar para essas cidades. 
Uma parcela da elite brasileira, 
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no entanto, não abre mão dos 
enclaves residenciais exclu-
sivos, a exemplo do que ocor-
re nos bairros paulistanos dos 
Jardins, do Pacaembu ou City 
da Lapa. Para esse extrato, é 
muito fácil apreciar o charme 
da mescla humana e o balé das 
calçadas de Paris ou Nova York. 
Basta passar pela alfândega 
e atravessar o portão de em-
barque. Mas o melhor lugar do 
mundo deveria ser, para todos 
os brasileiros, aqui e agora.

Ajudem-nos a espalhar pelo 
Brasil afora a cidade humana, 
com um urbanismo orientado 
para as pessoas.

Paulo Solmucci Júnior
Presidente-executivo da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel)
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FBHA FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES

A IMPORTÂNCIA DO MERCADO CERVEJEIRO PARA OS 
SEGMENTOS DE GASTRONOMIA E TURISMO BRASILEIROS

No país que ostenta uma cul-
tura tão diversificada, a cerveja é 
unanimidade entre a população. 
Não à toa, é a bebida alcoólica 
mais consumida por aqui. Somos 
também o terceiro maior produ-
tor mundial do produto, o que nos 
leva ao fato de que, mais do que 
a bebida da preferência nacional, 
a cerveja possui um papel impor-
tante para a economia, promo-
vendo o desenvolvimento e movi-
mentando a cadeia do turismo.

O turismo gastronômico tor-
nou-se uma importante atividade 
turística mundial, com ofertas de 
produtos e serviços cada vez me-
lhores, oferecendo aos visitantes 
a experiência de ´degustar cultu-
ra´. Ao seu lado, está o turismo 
especializado em bebidas, uma 
vertente que vem se destacando 
muito nos últimos anos com di-
versas possibilidades de rotas, 
desde as ligadas ao enoturismo 
ao recente boom do turismo cer-
vejeiro. Para além da experiência 
e do prazer de experimentar es-
tilos e receitas diferenciadas da 

bebida, as rotas cervejeiras são 
uma oportunidade para o desen-
volvimento socioeconômico do 
país e da atividade do turismo, 
pois influenciam positivamente 
toda a cadeia produtiva, do mer-
cado hoteleiro, varejista e de ser-
viços (lojas, restaurantes, bares, 
etc.) até o setor de transportes, 
impulsionando economias, ge-
rando empregos e melhorando a 
renda e a qualidade de vida dos 

moradores das regiões inseridas 
em suas atividades.

A QUALIFICAÇÃO DO 
PROFISSIONAL CERVEJEIRO

As entidades de representa-
ção do setor terciário (comércio, 
serviços e turismo) estão aten-
tas ao movimento positivo gerado 
pelo mercado cervejeiro. O Senac, 
instituição de qualificação profis-
sional do Sistema CNC, ao qual a 
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FBHA é filiada, já tem em seu por-
tfólio cursos e programas de qua-
lificação profissionais voltados ao 
tema para fomentar as atividades 
terciárias nas regiões cervejeiras.

Em Blumenau, cidade líder 
do nicho cervejeiro, foi instituído 
um programa para desenvolver 
a Rota da Cerveja do Vale Euro-
peu. O Programa Senac Turismo 
e Gastronomia foi responsável 
pela roteirização dos trajetos que 
são promovidos e comercializa-
dos pelas agências de turismo e 
pela capacitação das cervejarias 
e de toda a cadeia produtiva da 
região, com o objetivo de melhor 
atender os turistas que partici-

pam desses roteiros. No Rio de 
Janeiro, além da visita às cerve-
jarias, diversos restaurantes e 
bares são incluídos em sua rota. 
Na época de abertura do trajeto, 
há dois anos, também foi realiza-
da uma parceria entre o Senac e o 
Senai em que sommeliers de 
cerveja treinaram garçons e 
maitres da região para melhorar 
a capacitação e o atendimento 
ao cliente turista. Hoje em dia, 
o assunto ainda está em alta: 
o Sindicato de Hotéis, Bares e 
Restaurantes do Rio (SindRio), 
filiado à FBHA, promoveu este 
ano um curso nomeado ‘Cerveja 
artesanal’, que ensinou desde os 
tipos e estilos de cerveja, pas-

sando pelas etapas do processo 
até o envase da bebida.

VISÃO PARA O FUTURO
O turismo cervejeiro promove 

o desenvolvimento econômico e 
turístico do país; é um mercado 
que necessita cada vez mais de 
valorização, principalmente por 
seu impacto econômico e por seu 
enorme atrativo junto aos turistas. 
Temos nas mãos um nicho com 
enorme potencial de exploração e 
de retorno para a economia bra-
sileira. Que saibamos unir os dois 
mercados – cervejeiro e turístico 
– para realizar os resultados que 
vislumbramos, tanto no aspecto 
econômico quanto no turístico.

Alexandre Sampaio
 Presidente da Federação Brasileira de 

Hospedagem e Alimentação (FBHA)
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AGRÁRIA
A ÚNICA COOPERATIVA NO BRASIL A DOMINAR TODA A CADEIA PRODUTIVA, 
DESDE A PESQUISA E O PLANTIO DA CEVADA ATÉ A COMERCIALIZAÇÃO DO 
PRODUTO INDUSTRIALIZADO

AGRÁRIA MALTE 
A conclusão da segunda am-

pliação em 2016 elevou a capaci-
dade produtiva da Agrária Malte 
para 350 mil toneladas anuais. 
Com a entrada em operação da 
terceira torre de malteação, a Co-
operativa Agrária Agroindustrial 
consolidou sua posição como 
administradora da maior plan-
ta malteira do Brasil e a 11ª do 
mundo, sendo responsável por 
fornecer mais de 25% do malte 
consumido no país.

A Cooperativa, por sinal, é a úni-
ca no Brasil a dominar toda a ca-
deia produtiva, desde a pesquisa e 
o plantio da cevada até a comercia-
lização do produto industrializado. 
Por trás das 350 mil toneladas mal-
teadas anualmente, há uma estru-
tura singular, que engloba a FAPA 
(Fundação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária), um Laboratório Cen-
tral acreditado pelo INMETRO, es-
trutura de armazenagem e logística 
de recepção e expedição integrada, 
bem como cooperados comprome-

tidos em seguir recomendações 
agronômicas específicas para aten-
der as demandas da indústria.

O processo tem início na pes-
quisa, com a seleção, avaliação 
e obtenção de novas variedades, 
um trabalho criterioso desenvol-
vido pela FAPA. Por meio da Fun-
dação de Pesquisa, formaram-se 
sólidas parcerias nacionais e in-
ternacionais, que possibilitam o 
fornecimento médio de uma nova 
variedade de cevada a cada ano.

Ao todo, a Agrária Malte atende mais de 500 clientes, desde o Rio Grande do Sul até Rondônia
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O trabalho conjunto com o de-
partamento de assistência técnica 
possibilita a indicação específica e 
particularizada para cada nova va-
riedade disponibilizada ao coope-
rado. Aliando-se a preocupação do 
cooperado, no campo, tanto com a 
produtividade quanto com a quali-
dade, atende-se as exigências da 
Agrária Malte e dos seus clientes.

Ao todo, a Agrária Malte atende 
mais de 500 clientes, desde o Rio 
Grande do Sul até Rondônia, entre 
cervejarias, destilarias e indús-
trias alimentícias.

AMPLIAÇÕES
Em 2009, a Agrária Malte pas-

sou pela sua primeira amplia-
ção, alavancando sua capacidade 
anual para 220 mil toneladas. Em 
2014, a unidade de negócio iniciou 
a construção da terceira torre de 
malteação, que entrou em ope-
ração em 2016 e aumentou sua 
capacidade em 60%. Hoje, as 350 
mil toneladas consomem toda a 
cevada produzida pelos coope-
rados da Agrária, que produzem, 
em média, cerca de 32 mil hecta-
res de cevada por safra.

PARCEIROS
A Agrária possui parceiros 

comerciais estratégicos, que 
fortalecem seu portfólio de pro-
dutos, tais como: Maltes Espe-

A terceira torre de malteação entrou em operação em 2016

ciais (Weyermann, Crisp e Din-
gemans); Lúpulos (HVG, Charles 
Faram e Alpine Hops); Fermentos 
(Lallemand e Bio4) e Adjuvantes e 
Coadjuvantes (Prozyn).

Por meio da parceria com a 
empresa alemã Weyermann, a 
Agrária instalou uma cervejaria 
experimental própria em 2015. A 
instalação é destinada a atender 
tanto o processo final de avalia-
ção de novas cultivares de cevada 
e produção de malte quanto para 
o atendimento a clientes.

AGRÁRIA HOJE
Em 2016, a Cooperativa Agrária, 

localizada no distrito de Entre Rios, 
em Guarapuava (PR), comemorou 
seu 65º aniversário. Estabelecida 
no início da década de 1950, alia 
tradição e história à tecnologia e 
gestão de excelência. A partir da 
agricultura, a Agrária instituiu ca-
deias produtivas completas, que 
compreendem desde pesquisa 
agrícola, realizada pela FAPA (Fun-
dação Agrária de Pesquisa Agro-
pecuária) até a industrialização. Ao 
todo, são seis unidades de negócio: 
Agrária Malte, Agrária Farinhas, 
Agrária Nutrição Animal, Agrária 
Óleo e Farelo, Agrária Sementes e 
Agrária Grits e Flakes.
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ANFAVEA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

HORA DE TRANSFORMAÇÃO

A indústria automobilística e o 
setor cervejeiro estão ligados de 
diversos modos. A começar pelo 
campo, por exemplo, onde as má-
quinas agrícolas fabricadas pelas 
associadas da Anfavea são gran-
des responsáveis pela colheita de 
insumos utilizados na fabricação 
da cerveja, além de promover a 
mecanização e aumento da pro-
dutividade do agronegócio.

Daí em diante nossos cami-
nhões entram em cena, promo-
vendo a logística dos insumos para 

os locais de fabricação. Depois de 
pronta, a cerveja é transportada 
pelos caminhões desde os grandes 
centros urbanos até os mais dis-
tantes cantos do Brasil, assumindo 
seu papel como um dos itens mais 
democráticos. E na ponta de toda 
esta cadeia está o consumidor, que 
nos faz lembrar a importância do 
consumo consciente: álcool e dire-
ção não combinam.

O fato é que a indústria auto-
mobilística, o setor cervejeiro e o 
Brasil passam por um momen-

to de transformação. Ao mesmo 
tempo em que o brasileiro está 
cada vez mais conhecendo e até 
mesmo produzindo cervejas ar-
tesanais, o acesso à informação 
e às tecnologias que antes eram 
distantes agora começam a se 
tornar realidade por aqui.

As novas tecnologias de pro-
pulsão ganham cada vez mais 
força. Neste sentido, uma das no-
vidades mais recentes é a célula 
de combustível alimentada por 
etanol, que representa um grande 
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salto tecnológico. O nosso com-
bustível renovável, o etanol, pode 
ser um aliado importante para o 
desenvolvimento destes produ-
tos e não podemos esquecer que 
o Brasil possui vasta experiência 
em seu desenvolvimento: cria-
mos o Proálcool na década de 
1970 e, mais adiante, a tecnologia 
flex, no começo dos anos 2000.

Do lado da conectividade e da 
digitalização, a internet das coi-
sas está cada vez mais presente 
no dia a dia da sociedade e da in-
dústria. Já é possível notar que os 
carros estão recheados de tecno-
logia e de conectividade. Isto pos-
sibilitará um substancial aumen-
to da segurança inteligente dos 

produtos ao imaginar que veícu-
los conversarão entre si e com a 
infraestrutura ao seu redor.

Esta conectividade, inclusive, 
é responsável pela orientação 
dos motoristas das distribuido-
ras de bebidas em todo o Bra-
sil. Os sistemas de navegação 
via GPS colocam os caminhões 
exatamente na porta do pequeno 
bar ou grande restaurante nas 
diferentes regiões do país.

Mas a indústria automobilís-
tica também tem outras vanta-
gens, como a de trazer consigo o 
progresso. Basta olhar o desen-
volvimento das cidades onde no-
vas fábricas foram implantadas – 

crescimento da renda per capita, 
aumento das receitas, melhoria da 
infraestrutura regional, etc. Dentre 
estas cidades estão Araquari (SC), 
Betim (MG), Camaçari (BA), Gra-
vataí (RS), Juiz de Fora (MG), Re-
sende (RJ), São José dos Pinhais 
(PR), Sumaré (SP), Piracicaba (SP), 
e as pioneiras São Caetano do Sul 
e São Bernardo do Campo, as duas 
no estado de São Paulo. O caso 
mais recente é Goiana (PE), onde o 
canavial deu lugar à moderna uni-
dade produtiva e mudou a vida de 
milhares de pessoas.

Os próximos anos também se-
rão de grandes transformações. 
Talvez mais rápidas do que ocor-
reram nas últimas décadas, mas 
como sempre repleta de desafios 
e paixão por este segmento que 
atrai inúmeras pessoas.

O que movimenta o mercado 
mundial de veículos – serão 90 
milhões de unidades vendidas 
neste ano – é a paixão, o prazer 
de dirigir. Podemos imaginar o 
uso mais racional dos veículos, 
as melhores maneiras de ir de 
um ponto a outro, calcularmos 
os custos por quilômetro rodado, 
mas nada substitui as emoções 
de guiar um belo automóvel.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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O PROJETO CIDADE 
RESPONSÁVEL

O Projeto Cidade Responsável é uma iniciativa da CervBrasil que nasceu do desejo 
de incentivar os municípios a terem um conjunto de práticas preventivas para inibir o 
consumo de álcool por menores de 18 anos. Em 2013 firmou uma parceria com muni-
cípios para execução do projeto piloto.

Para alcançar o público-alvo, jovens menores de 18 anos, e, para atingir o objetivo 
de inibir o consumo de álcool por menores de idade, o Projeto Cidade Responsável tem 
ações divididas em seis pilares de atuação: Educação; Saúde; Compra e Consumo; Co-
munidade, Parcerias e Comunicação.

O Projeto foi implementado em Fernandópolis (SP) em 2014 e, no ano seguinte, chegou 
a São Bernardo do Campo (SP), onde está em seu segundo ano de atividades.

Em 2016, foi vez da cidade de Americana (SP) receber as ações do projeto 
Cidade Responsável.
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CERVBRASIL E OEA 
FAZEM PARCERIA EM 2016

A CervBrasil e a Organização de Estados Americanos (OEA)  
começam a operar em conjunto em São Bernardo do Campo, 
buscando sinergia entre o Projeto Cidade Responsável e o recém 
lançado Programa Latino-americano de Combate à Violência e 
Redução da Criminalidade.

O Programa Latino-americano de Combate à Violência e Re-
dução da Criminalidade, da OEA, tem como objetivo transfor-
mar situações de vulnerabilidade social em oportunidades de 
desenvolvimento das pessoas.

Não só combate ao uso de álcool por menores de 18 anos, mas 
também outras vulnerabilidades sociais potencialmente causa-
doras de violência, como o abandono escolar, baixa perspectiva, 
baixa capacitação de trabalho, saúde precária, serão objetos de 
ações neste programa conjunto.

O programa engloba as ações do Projeto Cidade Responsável e de 
outros aplicados com sucesso nos 35 países membros da OEA, como 
Estados Unidos, México, Colômbia, Panamá, e outras nações dos 
continentes norte-americano, centro-americano e sul-americano.

Dra. Paulina Duarte, diretora do departamento de segu-

rança pública da secretaria multidimensional da OEA

Comitiva da OEA em lançamento oficial do programa em São Bernardo do Campo
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AMERICANA RECEBE 
PROJETO CIDADE RESPONSÁVEL

A Prefeitura de Americana e a CervBrasil 
lançaram, no dia 11 de abril, o Projeto Cidade 
Responsável Americana.

Estiveram presentes o vice-prefeito, Roger 
Willians, o diretor-executivo da CervBrasil, Paulo 
Petroni, a representante da Unidade de Vigilância 
e Saúde (Uvisa), Eliane Ferreira, o tenente-coro-
nel da Polícia Militar, Mauro Luchiari Junior, e o 
diretor-comandante da Gama (Guarda Municipal 
de Americana), Marcos Guilherme, entre outras 
autoridades e representantes de entidades e 
conselhos municipais. A apresentação do projeto 
teve abertura do Grupo Abadá Capoeira.

“Tenho certeza que esse projeto atingirá as ex-
pectativas, pois acredito no esforço de todos en-
volvidos em prol de um único objetivo”, afirmou o 
vice-prefeito e secretário de Ação Social e Desen-
volvimento Humano, Roger Willians. “É por meio 
de todos vocês que o Projeto Cidade Responsá-
vel vai fazer esse sonho de investir na educação 
e na conscientização de nossos jovens. A nossa 
juventude vai fazer a grande transformação que 
esse país precisa”, afirmou Paulo Petroni, diretor- 
-executivo da CervBrasil.

O Cidade Responsável Americana marcou pre-
sença na 30ª Festa do Peão da cidade, entre os 
dias 10 a 19 de junho.

Durante as seis noites de festa, o projeto distri-
buiu material com o objetivo visando conscientizar 
sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas.

Na área dos camarotes, foram distribuídos flyers 
com orientações sobre a importância da proibição do 
consumo de álcool por menores  e também de com-
portamentos em prol do bem público e da sociedade.

Autoridades participam do lançamento do Cidade Responsável Americana
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CIRCUITO MUNICIPAL DO SKATE DE SBC 
TEM APOIO DO CIDADE RESPONSÁVEL

O Circuito Municipal do Skate de São Bernardo do Campo, iniciado no dia 25 de junho e encerrado em no-
vembro, teve, em todas suas fases, apoio do Projeto Cidade Responsável da cidade. Foram ao todo 4 etapas 
realizadas em praças da cidade de SBC.

O projeto apoiou o Circuito com o fornecimento de troféus, medalhas e lanches para os skatistas que 
concorreram nas categorias Mirim, Feminino, Amador e Iniciantes.

“Acreditamos que o apoio às atividades organizadas por coletivos de São Bernardo é extremamente ge-
nuíno e vem ao encontro da proposta do projeto, que é ampliar atividades de esporte e cultura para crianças 
e adolescentes da cidade”, afirma Paulo Petroni, diretor-executivo da CervBrasil. 

As demais etapas do Circuito Municipal de Skate aconteceram em 30 de julho (segunda etapa na 
Praça dos Trabalhadores – Jardim Silvina) 3 de setembro (terceira etapa na Praça Aldemir Moreira 
Santos Jardim das Orquídeas). O encerramento foi no dia 26 de novembro (4ª etapa - Praça Natale 
Morassi, rua Omar Daibert, Bairro Terra Nova II).

Vencedores das categorias do Circuito de Skate recebem seus prêmios
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CAMINHADA ECOLÓGICA PELO PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DO MAR GANHA 
AÇÃO DO CIDADE RESPONSÁVEL

O Projeto Cidade Responsável 
esteve presente na Caminhada 
Ecológica pelo Parque Estadual 
da Serra do Mar, que foi realizada 
pelo Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (CIESP regio-
nal de SBC), no dia 26 de junho.

O Projeto apoiou a Caminha-
da com a distribuição de água e 
camisetas para os 1,5 mil par-
ticipantes de diversas entida-
des, entre elas, escolas, aca-
demias, igrejas, empresas e a 
própria CIESP.

Foram distribuídos também 
materiais orientativos sobre o 
consumo consciente de bebidas 
alcoólicas e sobre a necessidade 
da proibição do consumo a meno-
res de 18 anos.

Durante a caminhada, o gru-
po conheceu a Casa de Visitas 
Alto da Serra, a Casa de Pedra 
ou Pouso de Paranapiacaba, e 
pôde observar uma das vistas 
mais bonitas da Baixada San-
tista e da rica biodiversidade 
da Mata Atlântica.

Cerca de 1,5 mil pessoas na Caminhada Ecológica da Serra do Mar
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DIA DA JUVENTUDE 2016 TEM PRESENÇA 
DE MAIS DE 5 MIL PESSOAS EM PARQUE

A CervBrasil realizou no dia 13 de agosto o evento 
em comemoração ao Dia Internacional da Juventu-
de, com diversas atrações promovidas pelo Projeto 
Cidade Responsável São Bernardo, no Parque Cittá 
di Maróstica, no centro da cidade do ABC paulista.

O evento aconteceu durante o dia todo e teve 
como objetivo fortalecer as atividades de espor-
te, cultura e lazer, bem como práticas preventi-
vas ao consumo precoce de bebidas alcoólicas, 
para contribuir com a inibição do consumo de ál-
cool por menores de 18 anos.

O campeonato de skate, sob comando de Denis 
Buiú, foi uma das atrações. Lucas Raphael foi o ven-
cedor da categoria Amador e ganhou um smartphone

Na primeira edição do Campeonato Brasileiro de 
BMX Vert Profissional – que aconteceu na pista de 
half pipe - quem levou o primeiro lugar no pódio foi 
Douglas de Oliveira, o Doguete, que além de levar o 
prêmio de melhor manobra, ganhou um smartpho-
ne. Ali também aconteceu a apresentação do skatis-
ta campeão Ronny Gomes. No palco do Parque, as 
Batalhas de Rima e Break tiveram o comando do ar-
ticulador cultural Laerte (Sarará) e foram vencidas 
por Bboy Juninho e Alex Street, que foram premia-
dos com smatphones. Houve ainda a oficina de graf-
fiti comandado pela artista Mel, com apoio da Posca, 
que também montou um ateliê no meio do parque.

A diversão ainda foi garantida com a gastronomia 
dos food trucks com muita variedade de doces, ham-
búrgueres, entre outros quitutes, e o encerramento 
feito pela banda Radiônica. Na imprensa, o evento 
foi coberto por mais de 20 veículos, entre os quais 
TV Berno, TV Mais, Jornal Regional e ABCD Maior.

Ronny Gomes e Denis Buiú participam de premiação

Oficina de graffitti atraiu a todos
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CAFU FAZ APRESENTAÇÃO PARA 
500 JOVENS NA FUNDAÇÃO CRIANÇA

O pentacampeão de futebol Cafu participou de 
encontro do Projeto Cidade Responsável no dia 24 
de agosto, na Fundação Criança, em SBC.

Cafu falou com cerca de 500 jovens da institui-
ção sobre sua trajetória no futebol e sobre a im-
portância do não consumo de bebidas alcoólicas 
por menores de 18 anos. “A campanha do Projeto 
Cidade Responsável contra o consumo de bebidas 
alcoólicas por menores de 18 anos é maravilhosa. 
O maior exemplo vem de dentro de casa, os pais 
precisam dialogar com seus filhos. Os pais são o 
principal espelho para seus filhos, temos a obriga-
ção de dar exemplo. A correção começa dentro de 
casa. É preciso incentivar os filhos a ter uma vida 
saudável, dedicada ao esporte e à cultura. É isso 
que nós queremos para nossas crianças. Que elas 
se tornem cidadãos e sejam futuros transformado-
res de nosso país”, afirmou Cafu. Na pagina do Fa-
cebook do Cidade Responsável o vídeo do Capitão 
Cafu teve mais de 16 mil visualizações.

Na imprensa, a visita de Cafu foi noticiada por 
veículos locais como ABC do ABC, Ponto Final e o 
Portal São Bernardo. O encontro foi umas das ati-
vidades do Projeto Cidade Responsável, realizado 
pela CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria 
da Cerveja) – entidade formada por Ambev, Brasil 
Kirin, Grupo Petrópolis e HENEKEN Brasil - apoiado 
pela prefeitura de São Bernardo do Campo.

Pentacampeão Cafu faz palestra e recebe alunos em São Bernardo
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APOIO AOS JOGOS DO INTERIOR IMPACTA 
230 MIL PESSOAS NAS REDES SOCIAIS

O Projeto Cidade Responsável 
São Bernardo do Campo, apoiou, 
entre os dias 10 e 24 de se-
tembro, a 80ª edição dos Jogos 
Abertos do Interior Horácio Baby 
Barioni (JAI), em São Bernardo 
do Campo. Com ações realizadas 
na pista do Centro de Treinamen-
to de Atletismo, no Ginásio de 
Handebol do Baetão e no Ginásio 
Poliesportivo Adib Moisés Dib, 
o Projeto Cidade Responsável 
atraiu cerca de 1,3 mil pessoas 
para o evento esportivo.

Nestes locais o projeto pro-
moveu o espaço Good Vibes, 
com atividades de Chute a Gol, 
Face Totem, placas com men-
sagens para selfies e distribui-
ção de brindes para os jovens 
que participaram das ativida-
des, sempre contendo a men-
sagem da importância de não 
se consumir bebidas alcoólicas 
antes dos 18 anos.

Na internet, cerca de 230 mil 
pessoas foram impactadas com 

a cobertura das ações no Face-
book. O posts da participação 
de Luis Mariz no Canal do Ci-
dade Responsável no YouTube 
tiveram 1,2 mil visualizações. 
As ações também foram acom-
panhadas no Instagram e Snap-
chat, ambos impactando, mais 
5 mil pessoas.

Na imprensa, uma série de re-
portagens foram publicadas em 
diversos veículos como Ligação 
Teen, Diário do Grande ABC e o 
portal ABC do ABC. Luis Mariz registra seu apoio ao projeto

Brindes e mensagens sobre consumo consciente de bebidas alcoólicas foram entregues aos jovens
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CONCURSO CULTURAL DEBATE CONSUMO 
RESPONSÁVEL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

O Projeto Cidade Responsável São Bernardo 
do Campo promoveu, entre setembro e novem-
bro, o Concurso Cultural Cidade Responsável 
2016, direcionado a estudantes de 13 a 17 anos 
e educadores de São Bernardo.

O principal objetivo do concurso foi incenti-
var as boas iniciativas de estudantes e educa-
dores que atuam com jovens, para conscien-
tizar e inibir o consumo de bebidas alcoólicas 
antes dos 18 anos. 

Com inscrição no site www.cidaderesponsa-
vel.com.br, os estudantes precisaram responder 
à questão “O que deixa seu rolê mais respon-
sável?”. Já os educadores tiveram o desafio de 
promover uma atividade com jovens entre 13 e 
17 anos com abordagem e ações de conscienti-
zação sobre o tema.

Os trabalhos com maior qualidade técnica e 
educativa foram escolhidos por uma comissão 
julgadora e premiados.
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DIA DO CONSUMO 
RESPONSÁVEL
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DIA DO CONSUMO RESPONSÁVEL 
TEVE CAMPANHA INÉDITA NO CANAL 
DA CERVBRASIL NO YOUTUBE

O Dia Internacional do Consumo Responsável, 
celebrado sempre em 16 de setembro, ganhou uma 
ação inédita da CervBrasil: uma campanha divulga-
da no canal da entidade no Youtube.

Desenvolvido em conjunto pelas agências Lynx e 
The Aubergine Panda, o filme “Conte suas Doses” 
dissemina informações sobre os riscos do consu-
mo excessivo de bebidas alcoólicas pelos jovens 
maiores de 18 anos. “Quantas doses você vai beber 
hoje?” é a pergunta que dá início ao vídeo. Em se-
guida, o público é instruído a utilizar os números do 
teclado ou as orientações na tela do YouTube para 
escolher entre uma a nove doses, e, em cada es-
tágio, o usuário vivencia as consequências do uso 
nocivo de bebidas alcoólicas.

Ao todo foram mais de 2 milhões de impressões 
e cerca de 400 mil visualizações, que resultaram 
em cerca de 470 mil minutos assistidos. A campa-
nha foi dividida em duas fases. Logo no primeiro 
dia, a expectativa de 40 mil visualizações foi supe-
rada em quase 70%, com um pouco mais de 67 mil 
visualizações, enquanto a segunda fase gerou mais 
de 300 mil visualizações. Com relação à divulgação 
de imprensa, foram publicadas cerca de 30 maté-
rias a respeito da campanha.

Imagens da campanha “Conte suas Doses”
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SUSTENTA BILIDADE
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SUSTENTA BILIDADE
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AS MELHORES 
INICIATIVAS 

DO SETOR



53

O setor cervejeiro é pioneiro nas áreas de preser-
vação do meio ambiente e sustentabilidade.

Considerando que a água representa 95% da 
composição da cerveja, as associadas da CervBrasil 
investem de forma contínua na redução do uso de 
recursos hídricos no processo industrial e em for-
mas de reaproveitamento e devolução para a natu-
reza, criação de projetos de preservação de bacias 
hidrográficas e mananciais, além dos programas de 
tratamento de efluentes e reúso da água.

Outro trabalho constante do setor em prol do 
meio ambiente é a redução da emissão de dióxido de 
carbono graças a iniciativas como o uso de combus-
tíveis renováveis, o investimento na renovação das 
nossas frotas e o desenvolvimento de sistemas de 
refrigeração alternativos, entre outros.

O setor cervejeiro tem muitos projetos voltados 
para o replantio de árvores em áreas devastadas, 
por meio de projetos próprios ou de parceria com 
ONGs representativas nesse tipo de segmento.

AS MELHORES 
INICIATIVAS 

DO SETOR

Além disso, o setor está perto de atingir a meta 
de “lixo zero” em seus processos produtivos graças 
a um trabalho desenvolvido há mais de uma década 
pelos grandes fabricantes.

De fato, os maiores fabricantes do país já registram 
índice de pelo menos 90% na reciclagem de resíduos 
gerados na produção de cerveja. Com essas medidas, 
os subprodutos do processo industrial deixaram de ser 
um problema ambiental para se tornar fonte de renda. 

Outra atuação de destaque é na área de responsa-
bilidade social. Além da atuação conjunta no Projeto 
Cidade Responsável – já com atuação em três cidades, 
Fernandópolis, São Bernardo do Campo e Americana -, 
cada associada tem seus projetos próprios de promo-
ver o consumo consciente de bebidas alcoólicas, bem 
como a inibição do consumo por menores de 18 anos. 
Somam-se a esses projetos, ações como doação de 
bafômetros, conscientização em bares e restaurantes 
com treinamento da brigada e parcerias com empre-
sas de táxi, reforçando o recado da importância de não 
se consumir álcool quando se vai dirigir algum veículo.
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AS MELHORES INICIATIVAS DAS ASSOCIADAS DA CERVBRASIL

Após diminuir em 3,3% o uso 
de água em 2015, a cervejaria 
Ambev bateu a meta global esta-
belecida pela AB InBev dois anos 
antes do prazo. Até o fim de 2017, 
o grupo quer atingir o índice de 
consumo de água na operação de 
3,2 litros para cada litro de bebida 
envasado. Na operação brasilei-
ra, o consumo já é de 3,17 litros. 

A meta alcançada é resultado 
de uma eficiente gestão de recur-
sos hídricos realizada pela Ambev 
há mais de 20 anos e que permi-
tiu que a empresa economizasse 
40,8% de água desde 2002.

A Ambev também anunciou 
este ano sua participação como 
maior patrocinadora da Coali-
zão Cidades pela Água, uma ini-
ciativa liderada pela The Nature 
Conservancy (TNC), maior orga-
nização ambiental do mundo. O 
objetivo é aumentar a disponibi-
lidade de água para mais de 60 
milhões de brasileiros, em 12 re-

giões metropolitanas. A expecta-
tiva é que U$$ 4,5 milhões sejam 
investidos, por várias empresas, 
nesta primeira etapa.

TROCA DE REFRIGERADORES 
A Ambev iniciou a troca de re-

frigeradores da marca em bares, 
lanchonetes e supermercados. Os 
novos modelos gastam 30% me-
nos energia para funcionar e, com 
isso, já deixaram de emitir oito mil 
toneladas de gás carbônico.

A troca começou há dois anos 
e já foram substituídos 180 mil 
aparelhos, cerca de 25% do total 
de 700 mil  equipamentos que a 
empresa têm no país.

CONSUMO INTELIGENTE
Desde o lançamento do Pro-

grama Ambev de Consumo Res-
ponsável, em 2003, a empresa já 
desenvolveu uma série de inicia-
tivas para evitar que menores de 
18 anos consumam bebidas al-
coólicas, que as pessoas bebam 

e dirijam ou que consumam em 
excesso. A companhia está ali-
nhada com a OMS, que definiu 
essas três prioridades para nor-
tear as ações de combate ao uso 
indevido de bebidas.

Uma importante ação em rede 
é o Na Responsa!. Por meio da 
cultura, do esporte e do lazer, 
o projeto forma uma juventude 
mais saudável e consciente, atu-
ando em parceria com ONGs em 
comunidades de baixa renda.

Desde 2010, o Na Responsa! já 
impactou mais de 22 mil jovens, 
capacitou 7 mil líderes comunitá-
rios e educadores, e reuniu mais 
de 158 mil pessoas em eventos 
e programas de conscientização. 
Todas as ONGs desenvolvem ati-
vidades com os jovens de suas 
comunidades, além de mobilizar 
comerciantes locais.

A Ambev também promove o 
Bar de Responsa, uma ampla pla-
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taforma de treinamento sobre con-
sumo inteligente para profissio-
nais que servem e vendem bebidas 
alcoólicas em bares, restaurantes 
e eventos. Atualmente, mais 350 
mil pessoas em todo o país já pas-
saram pelo treinamento.

Outra iniciativa em prol do 
consumo inteligente da Ambev 
é o Dia da Responsa. A iniciativa 
também foi adotada pela Anheu-
ser-Busch InBev (ABI), grupo do 
qual a Ambev faz parte, e é come-
morada em outros 24 países onde 
a empresa atua.

Considerando todas as ope-
rações da ABI, mais de 155 mil 
pessoas estiveram envolvidas 
em ações para disseminar men-
sagens sobre a importância de 

não vender, servir ou estimular 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas por menores de 18 anos, não 
consumir em excesso ou asso-
ciado à direção. Só no Brasil, a 
cervejaria mobilizou 32 mil fun-
cionários nas atividades que pro-
move para celebrar a data.

No Dia de Responsa, os fun-
cionários da companhia, incluin-
do o presidente da empresa e a 
diretoria, saem às ruas para visi-
tar bares, restaurantes e super-
mercados e distribuir materiais 
informativos à população sobre a 
importância do consumo mode-
rado e os riscos do uso indevido 
de bebidas alcoólicas.

Com o Dia de Responsa, a 
Ambev reforça sua contribui-

ção com as metas públicas glo-
bais assumidas pela Anheuser
-Busch InBev para promover o 
consumo inteligente em todo o 
mundo. Entre os compromissos 
divulgados estão o aumento da 
participação de produtos não 
alcoólicos ou com baixo teor de 
álcool no volume total de ven-
das para 20% até 2025; o in-
vestimento de, no mínimo, US$ 
1 bilhão em campanhas e pro-
gramas de conscientização dos 
consumidores nos próximos 
nove anos; a garantia de que, 
até 2020, todas as embalagens 
de cerveja trarão mensagens e 
orientações sobre o consumo 
inteligente; e a redução de até 
10% do consumo nocivo de be-
bidas alcoólicas em seis cida-
des no mundo até 2020.

Funcionários da Ambev participam do Dia de Responsa
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AS MELHORES INICIATIVAS DAS ASSOCIADAS DA CERVBRASIL

Entre as iniciativas da Brasil 
Kirin em prol do meio ambiente 
está a parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica 

Com capacidade para produzir 
750 mil mudas anualmente, des-
de 2007, ano de início do projeto, 
o Centro de Experimentos Flo-
restais SOS Mata Atlântica – Bra-
sil Kirin, localizado em Itu (SP), 
já cultivou aproximadamente 4 
milhões de mudas de mais de 
100 espécies de árvores nativas 
da Mata Atlântica.

Além do trabalho de cultivo de 
mudas e restauração de mata na-
tiva, o centro também possui um 
programa de educação ambien-
tal, que desde 2010 contou com 
a visita de aproximadamente 33 
mil pessoas, entre estudantes 
(do Ensino Infantil ao Superior), 

professores, visitantes e recebeu 
eventos como o Porteira Aberta e 
o Férias na Mata Atlântica.

Além do projeto com a SOS 
Mata Atlântica, a Brasil Kirin é 
a primeira companhia de bens 
de consumo não duráveis a in-
vestir na geração de energia eó-
lica no Brasil. O parque eólico 
Cataventos de Acaraú, no Cea-
rá, recebeu aproximadamente 

R$ 150 milhões de investimentos, 
aprovados em 2012.

O parque, que terá capacidade 
de 28 Megawatts e gerará cerca de 
35% da energia elétrica consumida 
pela grupo no País, será o primeiro 
da Kirin Holdings no mundo, e está 
sendo desenvolvido em duas eta-
pas: os primeiros sete aerogera-
dores serão entregues ainda este 
ano e os outros sete em 2017

Parque Eólico Cataventos de Acaraú, no Ceará 
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ESPAÇO RECICLE
Outra iniciativa em prol do 

meio ambiente capitaneada pela 
Brasil Kirin é o Espaço Recicle. 
Em parceria com a SO+MA Ne-
gócios de Impacto Consultoria, 
a Brasil Kirin investiu na com-
pra e instalação de containers 
no Espaço Recicle na região do  
Capão Redondo, em São Paulo. 
Em 2016 foram arrecadadas to-
neladas de resíduos recicláveis 
e cadastrados cerca de 900 mo-
radores, que acumularam pon-
tos e puderam trocar os resídu-
os recicláveis por alimentos da 
cesta básica ou brindes. Com 
isso, os gastos mensais com ali-
mentação, das pessoas da co-
munidade cadastradas no Espa-
ço Recicle, diminuíram.

PROJETO MICRODISTRIBUIDORES
O ano de 2016 também mar-

cou o início do projeto de micro-

distribuidores. A iniciativa piloto 
da Brasil Kirin visa a criação de 
valor compartilhado para de-
senvolvimento local, liderada 
pela área comercial em parceria 
com sustentabilidade, identifi-
cando potenciais empreende-
dores da própria comunidade, 
gerando postos de trabalho e 
aumentando a renda local.

Para que o projeto aconte-
ça com eficiência e sinergia é 
preciso uma seleção dos po-
tenciais empreendedores por 
meio de uma pesquisa de mer-
cado local, que serve para de-
finir o modelo de negócio mais 
adequado para aquela comu-
nidade, mapear fortalezas e 
oportunidades de melhoria e, 
finalmente, chegar à seleção 
de comerciantes empreendedo-
res. Esta etapa de seleção inclui 
uma visita à fabrica da Brasil 

Kirin, para que os candidatos co-
nheçam os valores e princípios 
da empresa, bem como todo o 
processo de produção e práticas 
de sustentabilidade.

Após a implementação do pro-
grama, os comerciantes empre-
endedores contam com um su-
porte administrativo e passam a 
aprender técnicas de negociação, 
controle de estoque, roteirização, 
fluxo de caixa, logística, margem, 
entre outros. Desde o início do 
projeto piloto até agosto de 2016, 
houve uma evolução significativa 
nos indicadores de negócio como 
faturamento médio, postos de 
trabalho gerados localmente, nu-
mero de PDVs, dentre outros.

Atualmente, a empresa tem 
microdistribuidores cadastrados 
em comunidades de São Paulo 
e do Rio de Janeiro.

Cultivo de mudas do Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica
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AS MELHORES INICIATIVAS DAS ASSOCIADAS DA CERVBRASIL

O Grupo Petrópolis tem como 
meta ser reconhecido como a 
melhor empresa de bebidas do 
país. Para tanto, procura atu-
ar de maneira transparente e 
coerente entre o discurso e a 
prática, fabricando não apenas 
produtos de excelência, mas ga-
rantindo uma cadeia produtiva 
cada vez mais sustentável.

O Sistema de Gestão Am-
biental (SGA) da companhia 
atua de maneira ampla, com 
pilares focados no bom uso dos 
recursos naturais e no geren-
ciamento dos resíduos gera-
dos. Atualmente, 99,2% de seus 
resíduos sólidos são reaprovei-
tados, graças a rígidos proces-
sos internos, além de parcerias 
com universidades e agentes 
do setor. As emissões atmosfé-
ricas do Grupo Petrópolis estão 
100% em conformidade com as 

normas ambientais, por con-
ta do constante investimento 
em equipamentos, gestão do 
consumo de CO2 e emissões 
da frota veicular.

O bom uso da água, por sua 
vez, é outro foco da companhia. 

A otimização do consumo, reú-
so e reciclo reforçam o compro-
misso ambiental da Petrópolis 
também para esse recurso na-
tural. Por conta de seus inves-
timentos, o Grupo atingiu ano 
passado o índice de consumo 
de 3,19 litros de água por litro 

Constantes investimentos garantem o melhor uso dos recursos hídricos na produção cervejeira
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de cerveja produzido, núme-
ro abaixo do benchmarketing 
mundial e uma referência entre 
as cervejarias do país.

MAIOR PROJETO DE REFLO-
RESTAMENTO DO SETOR

O Grupo Petrópolis busca 
a valorização ambiental e dos 
recursos naturais por meio do 
Projeto AMA (Área de Mobili-
zação Ambiental). Lançado em 
2010, o projeto atua nas cidades 
onde o grupo possui unidades 
fabris: Boituva (SP), Petrópolis 
e Teresópolis (RJ), Rondonópo-
lis (MT), Alagoinhas (BA) e Ita-

pissuma (PE). Nestes locais são 
promovidos o reflorestamento 
e a preservação da flora local, 
a conservação dos recursos hí-
dricos e a integração com a co-
munidade por meio de progra-
mas de educação ambiental.

Até o fim do primeiro se-
mestre de 2016, já haviam sido 
plantadas mais de 1 milhão 
de mudas nativas, atuando na 
preservação e recuperação de 
mais de 20 milhões de m² de 
áreas de mata atlântica e cer-
rado, além de nascentes e cur-
sos d’água. O AMA também já 

contribuiu para a retenção de 
198.029 toneladas de CO2.

O Projeto AMA atua ainda com 
trabalho de educação ambiental 
em parceria com o renomado Ins-
tituto Internacional de Pesquisa e 
Responsabilidade Socioambien-
tal Chico Mendes. De 2010 a 2015, 
já haviam sido realizadas mais de 
450 trilhas ecológicas para crian-
ças de escolas da rede municipal 
de ensino das cidades onde o pro-
jeto tem bases, além de eventos, 
palestras e ações que impacta-
ram e conscientizaram quase 152 
mil pessoas em todo país.

Viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica cultivadas na área de preservação de Teresópolis (RJ)
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DEFENDER O CONSUMO 
RESPONSÁVEL

INSPIRAR POSITIVAMENTE 
OS CONSUMIDORES

A HEINEKEN está comprome-
tida em atuar na educação para 
o consumo responsável de seus 
produtos, e tem isso como um dos 
pilares de sua estratégia BaBW. A 
companhia entende que, quando 
se trata de consumo nocivo de ál-
cool, a indústria de bebidas tem 
o dever de atuar como parte da 
solução. É por isso que foi cria-
da, em 2004, a plataforma global 
Enjoy Heineken Responsibly, uma 
iniciativa da marca Heineken® – 
www.heineken.com/enjoyresponsibly.

A fim de apoiar o colaborador, 
especialmente no Brasil, a com-
panhia oferece ações educativas 
e de engajamento com o tema, 
além de disponibilizar informa-
ções e ferramentas, como a Polí-
tica de Álcool e o serviço de apoio 
Conta Comigo, que integra o pro-
grama Be HEINEKEN.

Todos os produtos e comu-
nicações comerciais da HEI-
NEKEN Brasil abordam o con-
sumo responsável, superando 
as recomendações legais. Além 
disso, a companhia segue uma 
política global de marketing, 
formalizada no Código de Res-
ponsabilidade de Marketing, que 
pauta as ações de comunicação 
de todas as marcas do portfólio 
HEINEKEN Brasil.

Os eventos patrocinados pelas 
marcas da HEINEKEN Brasil são 
uma das formas encontradas 
pela companhia para promover 
a conscientização sobre o consu-
mo responsável de seus produ-
tos. São ocasiões perfeitas para 
realizar ações diversas junto aos 
consumidores, como identifica-
ção de maiores de idade e ofere-
cimento gratuito de água como 
forma de manter o corpo hidra-

Rock in Rio também foi palco para a realização de diversas ações de sustentabilidade
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tado. Além disso, proporciona-
ram iniciativas de conscientiza-
ção dos bares dos eventos sobre 
a legislação vigente e boas prá-
ticas de consumo moderado pe-
rante o consumidor.

CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

ENJOY RESPONSIBLY DAY
O Enjoy Responsibly Day (ERD) 

é uma campanha de conscienti-
zação implementada junto com 
várias outras empresas de bebi-
das alcoólicas em todo o mundo.

Em 2015, a campanha para 
os colaboradores, convidou-os 
a agir como embaixadores do 
consumo responsável e “resga-
tar” pessoas que pareciam estar 
em uma situação de consumo 
excessivo de álcool (na verdade, 
atores participantes da campa-
nha). A ação foi filmada e deu 
origem a um vídeo que foi apre-
sentado em todas as Cervejarias 
da HEINEKEN Brasil, alcançan-
do 1.034 colaboradores.

Da equipe comercial parti-
ciparam 122 vendedores, que 
promoveram o tema em 12 mil 
pontos de vendas, nas cidades 
de Belo Horizonte, Goiânia, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Estima-
se que a ação tenha alcançado 
60 mil garçons.

O Rock in Rio também foi 
uma oportunidade para a reali-
zação de diversas ações de sus-
tentabilidade no ERD. A inicia-
tiva Rock & Recycle distribuiu 
brindes e copos de água para os 
consumidores que devolvessem 
os copos usados no festival – 
foram 370 mil copos coletados, 
cerca de 37 mil pessoas enga-
jadas. Para reforçar a mensa-
gem de consumo responsável, 
painéis luminosos exibiram fra-
ses sobre o tema durante todo 
o festival. Por fim, cerca de 1,5 
mil pessoas envolvidas na ven-
da de chope durante o Rock in 
Rio receberam treinamento e 
material produzido pela HEI-
NEKEN sobre venda e consumo 
responsável de álcool.

CIRCUITO BAVARIA DE RODEIO
Em 2015, foram desenvolvi-

das ações em Sertãozinho (SP), 
que alcançaram 125 mil pesso-
as, e Ribeirão Preto (SP) - Ribei-
rão Preto Country Fest - atin-
gindo 35 mil pessoas. Algumas 
das atividades sobre consumo 
responsável foram a coloca-

ção de pulseiras para facilitar 
a identificação dos maiores de 
idade no momento da venda de 
bebida alcoólica; a entrega de 
adesivos sobre bebida e direção, 
remetendo às festas (“Se beber 
não dirija. Nem cavalgue.”); e a 
distribuição de água por promo-
toras treinadas, para incentivar 
a hidratação dos consumido-
res. Considerando os principais 
eventos do circuito, cerca de 155 
mil pessoas foram impactadas, 
e em todos os eventos os ven-
dedores de cerveja receberam 
treinamentos e materiais a res-
peito do consumo responsável.

Unidade de produção da HEINEKEN
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