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“A Indústria da cerveja contribui
fortemente para o desenvolvimento
econômico do Brasil”
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Palavra do

Presidente
A indústria da cerveja contribui fortemente para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil, além
de favorecer seu crescimento sustentável. Isso ocorre
por meio da arrecadação significativa de impostos,
pela movimentação da economia do agronegócio
ao pequeno varejo, pelo grande número de empregos
gerados, pelas práticas sustentáveis e pelo grande
investimento no país. Aliás, as cervejarias fazem parte de
um dos setores que mais investem no Brasil.
As empresas que integram a CervBrasil - Associação
Brasileira da Indústria da Cerveja - fazem chegar seus
produtos para 99% dos lares brasileiros, já que, paixão
nacional, a cerveja faz parte da cultura brasileira.

Para que o produto chegue até os nossos consumidores,
há uma grande cadeia, que percorre o caminho desde
a plantação das matérias-primas, como cevada, trigo
e lúpulo, passando por maltarias, pela logística e a
produção em diversas fábricas no Brasil, antes de chegar
aos mais de 1,2 milhão de clientes presentes em todos os
municípios do Brasil para aí então, finalmente, chegar
às mãos dos nossos consumidores. O setor cervejeiro *
corresponde a 2% do PIB nacional e representa 15% da
indústria do país.
Nossos produtos são elaborados para momentos de
celebração, confraternização, descontração e alegria.
Entretanto, acreditamos que é o consumo moderado e
responsável de nossos produtos que é compatível com
um estilo de vida saudável.

Gino Di Domenico

*segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas.
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Muito Além

No Brasil, a incorporação na linguagem de termos,
produtos e marcas serve para dar a dimensão de sua
legitimidade cultural.
“Tomar uma cerveja” hoje remete a um universo
imaginário de significados que extrapola o ato de
consumir uma bebida; simboliza a integração, a alegria,
entre outros traços característicos de nossa sociedade.
Tanto que não é possível dissociar a presença da bebida
– à base de cevada, malte e lúpulo – de momentos de
um encontro de amigos, namorados ou familiares,
seja para curtir, matar a saudade do outro ou apenas
para relaxar no final de um exaustivo dia de trabalho.
Essa mesma legitimidade cultural, em contrapartida,
muitas vezes não projeta o setor cervejeiro na sua
devida dimensão econômica e importância social, no
âmbito do emprego e da renda. Essa é uma realidade
que se aplica à indústria brasileira da cerveja e que se
tornou um fator preponderante para o surgimento
da CervBrasil, representante em âmbito nacional das
indústrias produtoras de cerveja.
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Com uma história de 150 anos, a indústria nacional de
bebidas frias, da qual faz parte o setor de cervejas, foi
uma das pioneiras da iniciativa privada no processo de
contribuição com o desenvolvimento socioeconômico
do Brasil. Incorporam cada vez mais análises de
investimentos relacionados à educação de seus
colaboradores, utilização de matriz energética limpa,
redução dos impactos ambientais, inovação, inclusão
digital e financeira de estabelecimentos comerciais e
relacionamento colaborativo com as comunidades
locais. Como consequência, a indústria cervejeira
nacional se posiciona não só como ponto forte da
indústria brasileira, mas também como referência
global. A CervBrasil surge com o compromisso de
manifestar à sociedade uma agenda pautada pelo
consumo responsável de seus produtos, pela geração
de investimentos, empregos, renda e inovação,
totalmente alinhada com os fundamentos da Política
Industrial Brasileira.

Fabio Braga/Folhapress

do Brinde
Paulo Petroni*

*Engenheiro, é 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 respondem por cerca de 96% do mercado.
Desde sua fundação, a entidade trabalha em prol do interesse comum das empresas em fortalecer o setor
e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico nacional.

SÓCIOS FUNDADORES:
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Missão

Visão

Pilares de Atuação

CONVERGIR ESFORÇOS PARA:
Garantir o desenvolvimento sustentável do setor
cervejeiro, fortalecendo a reputação da indústria e
proporcionando benefícios para toda a sociedade.

SER UMA ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA:
Ser capaz de desenvolver a imagem do setor,
posicionando a cerveja como uma das categorias
que mais contribuem para um Brasil Melhor.
A CervBrasil almeja ser o principal canal de
interlocução do setor cervejeiro com a sociedade
e o governo.
Pretende colaborar para que o país se torne
autossuficiente na produção dos bens e serviços
necessários à atividade do setor cervejeiro.
Busca fornecer estímulo para que a indústria da
cerveja possa aumentar as exportações; ampliar
os investimentos em pesquisa, inovação e
tecnologia de ponta; atingir níveis de excelência
na preservação do meio ambiente e na reciclagem;
e contribuir de forma ainda mais intensiva na área
social, principalmente na educação.

CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA:
A indústria da cerveja contribui de forma relevante
para a economia e o desenvolvimento do país,
gerando empregos e renda.
CONSUMO RESPONSÁVEL:
A indústria e as marcas de cerveja das associadas
atuam de forma responsável, em prol da sociedade
e do meio ambiente.
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Momento

Atual
Cadeia Produtiva

Um dos mais tradicionais do Brasil, criado em
1853, o setor cervejeiro tem ampla capilaridade e
está presente em todas as cidades do país, numa
cadeia que vai do agronegócio ao pequeno varejo,
passando pelos mercados de embalagens, logística,
maquinário e construção civil. As associadas
CervBrasil contam com 53 fábricas, movimentam
uma frota de cerca de 38 mil veículos e abastecem
mais de 1,2 milhão de pontos de venda em todo o
território nacional.

2% do PIB
Nacional

53 Fábricas
e 15% da indústria
de transformação

13,5

bilhões de
litros/ano
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R$ 28 Bilhões
em Salários

R$ 21 Bilhões

de impostos
ao Ano

2,7 Milhões
de empregos

O Setor
Cervejeiro

É um dos mais relevantes da economia brasileira,
com investimento de R$ 17 bilhões entre 2010
e 2013. Com cerca de 2,7 milhões de pessoas
empregadas ao longo de sua cadeia, o segmento
é um dos maiores empregadores do Brasil. A
arrecadação do setor de bebidas aumentou 104,5%
em seis anos. Somente em 2013, o setor de cerveja
gerou R$ 21 bilhões em impostos. Como possui um
importante efeito multiplicador na economia, sua
atuação movimenta uma extensa cadeia produtiva
que é responsável por 2% do PIB e 15% da indústria
de transformação nacional.

Produção

Hectares de Cevada

Cada R$ 1

R$ 70 Bilhões

investido no Setor

Faturamento/Ano

R$ 400 Milhões

investidos em
Esportes e Cultura

800 Mil
cartazes
distribuídos
Fonte: IBGE, FGV, Receita Federal,
Sicobe e CervBrasil.

+ de 10 Mil
Famílias no Campo

38 Mil

Veículos na Frota

110 Mil

1,2 Milhão
de Pontos de Venda

58,6% Vidro
41,4% Lata

%PIB

dos lares são atendidos
pela Indústria Cervejeira

gera R$ 2,5
na Economia
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Relevância

do setor
Do campo ao Copo
Como representante deste setor e canal de
interlocução com a sociedade e o governo, a
CervBrasil tem, entre seus objetivos, colaborar para
que o país se torne autossuficiente na produção dos
bens e serviços necessários à atividade, aumente as
exportações, amplie os investimentos em pesquisa,
inovação e tecnologia de ponta, atinja níveis de
excelência na preservação do meio ambiente e na
reciclagem e também contribua de forma ainda
mais intensiva na área social, principalmente, com
a educação. A imensa rede que envolve a cadeia
produtiva da cerveja envolve desde a pesquisa, o
cultivo, o processamento e a comercialização de
insumos e matérias-primas até
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a entrega do produto ao consumidor, no ponto
de venda. Ao longo desse processo, participam
ainda os setores de construção civil, transporte,
energia, veículos, papel e celulose, alumínio e vidro,
entre outros, envolvendo mais de um milhão de
pequenas e médias empresas.
Segundo dados levantados pelo Ibope Inteligência,
a bebida eleita “Cara do Brasileiro” é a cerveja, com
59% da preferência dos entrevistados. A mesma
pesquisa revela ainda que as quatro capitais dos
quatro principais estados do país (São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Bahia) elegeram a cerveja
como a “Cara do Brasileiro”.

Um Setor que

O setor de bebidas é o que apresenta um dos
maiores multiplicadores do PIB nacional

multiplica

Próprias

Cadeia de Valor
MatériasPrimas

DISTRIBUIÇÃO

Não
Próprias

INSUMOS

Fábricas de
Cerveja
Embalagem

Fábricas
Mistas

Máquinas e
Equipamentos

INDÚSTRIA
DE BEBIDAS
FRIAS

Varejo
Supermercados
Restaurantes
Casas Noturnas
Hotéis
Bares
Lojas de
Conveniência
Padarias

Fábricas

de Refrigerantes
e não alcoólicos
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Relevância

do setor
Sicobe
O Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe)
acompanha 99,7% da produção nacional.
Trata-se de um sistema de acompanhamento online da vazão
da cerveja nas fábricas.
• 53 unidades fabris registradas no Sicobe pertencem
às associadas da CervBrasil.

A Produção brasileira de cervejas cresce a uma taxa média anual de 5%
O crescimento médio estimado do PIB no período
foi 3,6% a.a. nos últimos dez anos
Produção Nacional de Cerveja
( Bilhão de Litros )

TACC 05-13
5,0% a.a.
12,8

Brasil 2013
Produção por Embalagem (%)
10,4

9,6

3,3

9,1
Lata
Vidro Retornável

41,4

13,5

11,1
10,4

55,3

13,3

13,7

Vidro Descartável e Outros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007
2006
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2005

Nota: TACC - Taxa Anual de Crescimento Composto
Fonte: Sicobe - 2010 a 2012

Participação do Setor no PIB (%)

1,9

1,6

1,6

1,6
1,5

2003

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1,7

1,7

1,7

1,8

14,9

Os números macro do setor em 2013

10,2

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

E TRIBUTOS

9,8

9,4

8,4

2004

G ER. D

9,0

11,0

E
AM

NTO

PRO

R$ 70

Bilhões

14,9

12,4

10,2

2003

2013

R
TU
A
F

Participação do Setor
na Indústria de Transformação (%)

8,5

2011

2012

R$ 21

Bilhões*

das associadas

de Litros

de 2010 a 2013*

R$17
Bilhões**

2,0%

PA

RQ
U

ÇÃ
O

13,5
Bilhões

O Setor
de cerveja
em 2013

53
Fábricas

DU

INVESTIMENTOS

1,8

2,0

Participação na PEA
População Economicamente Ativa

2,8
2,5
2,2

2,0

1,9

2,0

1,8
1,7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ND

U ST

RIAL

P

AL
OT
T
IB

2,3

1,9

1,9

EI

2010

2011

2012

2013

Fonte: IBGE, CervBrasil e FGV.

*Geração de impostos indiretos.
**Inclui investimentos em marketing 2013.
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Um dos setores que
mais empregam
O setor de cerveja é um dos que mais empregam no país.
Atualmente, cerca de 2,7 milhões de postos de trabalho - entre
empregos diretos, indiretos e induzidos - estão ligados a esse
mercado. Segundo a FGV, para cada emprego gerado em uma
fábrica de cerveja, outros 52 são criados na cadeia produtiva.
O número de postos de trabalho no setor de cerveja tem
apresentado crescimento muito acima da média da indústria
brasileira.
Em 2013, segundo dados do Caged, enquanto o emprego na
indústria cresceu 1%, o aumento de empregos só na produção
de cervejas foi de 3%. No período 2010 a 2013, os crescimentos
foram de 4% e 19,8%, respectivamente.

O setor é também o 12º maior gerador
de empregos, segundo o BNDES
Cada emprego nas fábricas de
cerveja gera 52 empregos na economia
Evolução dos empregos (Dez/10=100)
Variação sobre o ano anterior
Análise comparativa do Setor Industrial
116,4

119,8
Fabricação de Malte,
Cervejas e Chopes

109,2

Total Indústria

100,0

104,0
102,9
102,3

Dez -10

Dez -11

Dez -12

Dez -13

Impacto Econômico da Produção da Cerveja
nos índices de Emprego Nacional e Regional
Emprego (Mil)
Tipo

Brasil

Norte

Centro Oeste

Sudeste

Sul

Direto

1.768

108

390

130

889

251

Indireto*

945

35

122

76

539

175

TOTAL

2.714

143

512

206

1.428

425

Centro Oeste

Sudeste

Sul

Salários (R$ Milhões)
Tipo

Brasil

Norte

Direto

14.871

694

2.576

1.159

8.191

2.251

Indireto*

13.303

401

1.446

837

8.422

2.197

TOTAL

28.175

1.095

4.022

1.996

16.614

4.448

* Indiretos e induzidos. Nota: Números totais podem apresentar pequenas alterações em função
da escala utilizada.
Fonte: IBGE, CervBrasil, FGV. 2013
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Importância

Regional

Número de fábricas e participação das Regiões na Produção
Fonte: SICOBE e CervBrasil

Fábricas: 4
Share na Produção:

2,7%
Fábricas: 19
Share na Produção:

23,3%

O setor cervejeiro investe
pesado para estar sempre perto
do consumidor. Hoje, fábricas
e centros de distribuição estão
espalhados por todo o país
O Brasil produziu 13,5 bilhões de litros de cerveja em
2013 e ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de
produção, atrás apenas de China e Estados Unidos,
segundo dados do Barth Haas Group.
Com relação ao consumo per capita, no entanto, o
mercado brasileiro ainda tem um enorme potencial
de crescimento. O país está na 24ª posição mundial,
com consumo de 68 litros por pessoa, em 2012.
O ranking é liderado por República Tcheca (149
litros per capita), Áustria (108 litros) e Alemanha
(106 litros), segundo levantamento da Kirin Beer
University.

Fábricas: 17
Share na Produção:

54,4%

Fábricas: 6
Share de Produção:

9%

Fábricas: 7
Share na Produção:

10,5%

Impacto Econômico da Produção de Cerveja no PIB Brasil e Regional
Valor Adicionado (R$ Milhões)
Tipo

Brasil

Norte

Centro Oeste

Sudeste

Sul

6.440

Direto

42.712

1.718

7.759

3.672

23.124

Indireto*

37.478

1.238

4.075

2.637

23.619

5.908

TOTAL

80.190

2.957

11.834

6.309

46.743

12.348

* Indiretos e induzidos. Nota: Números totais podem apresentar pequenas alterações em função
da escala utilizada.
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O consumo
no Brasil e no

Mundo

O consumo per capita do
mercado brasileiro ainda tem um
enorme potencial de crescimento

107,8
106,1
1º. República Tcheca

102,4

2º. Áustria
3º. Alemanha

98,5

4º. Estônia

98,3

5º. Polônia

85,9

6º. Irlanda

85,5

7º. Croácia

O país está na 24ª posição
mundial, com consumo de 68
litros por pessoa, em 2012

8º. Venezuela

84,2

9º. Finlândia

83,2

10º. Romênia

77,1

14º. EUA

68,4

23º. Espanha
24º. Brasil

68,3

25º. Canadá

66,9
59,9
43,5

32º. México
40º. Japão
Fonte: Kirin Beer University
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148,6

Consumo per capita 2012
(Litros)

3º Lugar

no Ranking Mundial
O Brasil ocupa atualmente o 3º lugar no ranking mundial de produção de cerveja. Para chegar a isso os fabricantes investiram fortemente 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.
O setor está preparado para acelerar o ritmo dessa expansão, o que se traduzirá em aumento de arrecadação e de benefícios sociais.
A cerveja só começou a ser produzida no Brasil no fim do século XIX, mas desde então o setor se tornou uma verdadeira fábrica de empregos, tributos, renda
e benefícios sociais, com uma das maiores contribuições econômicas do país.

Círculo Virtuoso

Investimento

Aumento da Produção

Aumento de Empregos

Aumento da Renda
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Características
Nutricionais da

Cerveja

Produzida a partir da combinação de ingredientes
naturais, a cerveja pode trazer benefícios diretos
e indiretos para a saúde humana, se consumida
com moderação. Segundo recomendação da OMS
(Organização Mundial de Saúde), o consumo diário
deve ser de uma lata para mulheres e duas para
homens.
A cerveja possui ótima capacidade antioxidante
devido a compostos fenólicos existentes no
malte e no lúpulo; por isso, os diversos benefícios
relacionados à bebida. Dentre eles estão a
manutenção de níveis saudáveis do colesterol
total no sangue; a melhora da hipertensão e de
marcadores de inflamação; a reidratação corporal;
além da proteção contra o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares.
A relação da cerveja com os benefícios para saúde
do coração é o indicador de maior evidência dentre
os estudos já desenvolvidos na área. A maioria
das pesquisas mostra uma redução de 30 a 35%
no risco de doença cardíaca. Estudo desenvolvido
pelo Centro de Pesquisa Cardiovascular (CSICICCC) de Barcelona mostrou que o consumo
moderado de cerveja é capaz de reduzir a cicatriz
no coração provocada por um infarto agudo do
miocárdio, possibilitando uma melhora global no
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funcionamento do órgão após o ataque cardíaco.
Outra investigação desenvolvida pela Universidade
de Barcelona detectou que quem consome cerveja
moderadamente todos os dias têm barriga e
índice de massa corporal (IMC) bem menores
do que aqueles que são abstêmios ou bebem
ocasionalmente. O trabalho também apontou que
esses consumidores se exercitam mais e têm hábitos
alimentares melhores; possuem, portanto, melhor
HDL (colesterol bom). Composta basicamente
por água (95%) e com baixo teor alcoólico (entre
4% e 8%), a cerveja é a bebida que apresenta o
menor valor calórico dentre as bebidas alcoólicas.
Para os praticantes de atividade física, a cerveja
pode ser uma boa – e saborosa – aliada na hora
da reidratação. Ingerida com moderação, a bebida
pode ser combinada com o consumo de água
após a prática esportiva, por conter sódio, potássio,
vitaminas e moléculas antioxidantes, ajudando na
recuperação das perdas hídricas e normalizando
as alterações do metabolismo. Além disso, possui
substratos metabólicos que auxiliam a reposição
de substâncias perdidas durante a atividade física,
como aminoácidos, minerais, antioxidantes e
vitaminas.

B

12

A vitamina B12, produz serotonina e dopamina, responsáveis
pela sensação de bem-estar

B5
B3

O Ácido Panthoténico – Vitamina B5 ajuda
a sintetizar lipídios e o açúcar dos alimentos

A Niacina - Vitamina B3 auxilia a queimação de
gordura e dos hidratos de carbono;
e atrasa a formação de cabelos brancos

B

2

Malte e Lúpulo
possuem Fenólicos
e Antioxidantes

Previnem doenças Cardiovasculares Câncer e Diabetes

Minerais
Magnésio e Potássio

A Vitamina B2 contribui para o crescimento da
pele, cabelo e unhas e atua como cicatrizante
Essencial na contração muscular e na composição sanguínea
e na manutenção da densidade óssea

Para obter esses benefícios a cerveja deve ser
consumida como descrita no estudo:
de forma equilibrada

Mulheres 1 copo
(250 ml) por dia

Se comparada ao vinho tinto, a cerveja
possui menos calorias; cerca de 90
kcal para cada 200 ml, ao contrário do
vinho, que tem 150 kcal para a mesma
quantidade
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece
que duas doses de cerveja ao dia são consideradas
saudáveis e não causam aumento abdominal, se
inseridas em uma dieta balanceada.
Não há aumento abdominal porque os carboidratos
presentes na bebida são provenientes de seus
cereais e, portanto, contribuem para o alcance da
dose diária de energia, sem prejudicar a saúde.
Por fim, a cerveja ainda favorece o equilíbrio
gastrointestinal, pois são inseridos probióticos nas
bebidas durante a sua produção, evitando em 40%
o aparecimento de pedras nos rins e aumentando
o “bom” colesterol em até 4%.

Homens até 2 copos
(500 ml) por dia

anuário 2014

19

Responsabilidade

Social

20
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A indústria cervejeira
promove o consumo
responsável, por
meio do incentivo
à conscientização
e educação
do consumidor
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Tipos de

Consumo

Moderado
Não traz prejuízos
e pode ser benéfico.

87,3% dos brasileiros

Indevido

Nocivo

Não traz prejuízos
necessariamente,
mas expõe o
consumidor a risco.

Consumo que traz
prejuízos.
(diferentes graus)

são abstinentes ou bebem de forma
moderada

Modalidades de Consumo Nocivo:

Fonte: Flacso, Megacity

52%

dos brasileiros não consomem
bebida alcoólica
Fonte: Lenad II / Unifesp

“Somente interessa para a indústria
o volume ou lucro advindo do
consumo responsável “
22
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Excessivo
(1) Em excesso

Pessoas que não
devem beber
(2) Menores de idade,
gestantes ou doentes

Associado
à Direção
(3) Associado à condução de
veículos automotores e outra
que requer atenção

Diminuição do consumo indevido
Em Excesso
Abuso, 2006 x 2012

Por Menores
Consumo de álcool por alunos
de 10 a 12 anos uma vez na vida

6,09%

No Brasil, o consumo em excesso e por
menores de idade vem registrando
queda nos últimos anos

65,9

2006

4,56%

57,9

2012

46,3

3,25%

29,3

2,52%

1989
Homens
Faixa Etária
18 - 29

Menor
Taxa

Carnaval
2013

1993

1997

2004

22,1

2010

% de consumo por ano por aluno, nas 26 capitais e DF1

FONTE: Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenard II),
Univesp p/ CEBRID/SENAD

dos últimos

2,1 óbitos para cada
1 Milhão de veículos

10 anos

Carnaval
2013 x 2012

Queda
nas Taxas

E o consumo associado à direção, quando existe fiscalização,
também tem resultado positivo
2,81

Mortes

-24%

Feridos

-25%

TX Vítimas

TX Mortos

Acidentes

-17%

2,16
1,84

2008

1,85

32,59
29,78

2008
2009

2010

2011

Case Rio de Janeiro
Vítimas entre 21h e 6h - mar 09 a nov 12,
Para cada 10 mil automóveis

TX Feridos
27,82

25,75

23,25

21,41

22,53

20,68

2009
2010
2011
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Consumo

Responsável
Compromisso com
a sociedade, em linha
com as diretrizes da OMS
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A CervBrasil é totalmente contrária à venda de
bebida alcoólica para menores de 18 anos
O combate ao consumo indevido de bebidas
alcoólicas é uma das prioridades da CervBrasil.
Por isso, há mais de 10 anos, as suas associadas
promovem uma série de ações em prol do
consumo responsável. E não poderia ser diferente,
pois seus produtos são feitos para os momentos de
celebração e alegria e seu objetivo é manter uma
relação duradoura e saudável com os consumidores.
A CervBrasil entende que a indústria é um agente
importante no combate ao uso indevido do
álcool. Acredita também, como orienta a OMS,
que esse trabalho precisa ser realizado em parceria
com diversos agentes. Por isso, seus projetos são
promovidos em conjunto com vários stakeholders,
como governo, ONGs, acadêmicos, varejistas
e instituições.
Um dos seus focos principais é evitar que
bebidas alcoólicas sejam vendidas para
menores de 18 anos. Para isso, desenvolve
projetos voltados para a conscientização e o
treinamento de profissionais que trabalham
com venda de bebidas; ações com o objetivo de

estimular o diálogo sobre o tema no âmbito
familiar e educacional; e atividades com os próprios
jovens para que eles se tornem protagonistas
e multiplicadores das mensagens de consumo
responsável.
A promoção da segurança viária, com o combate à
associação de bebida alcoólica e direção, também é
um dos focos de seu trabalho. Ao longo dos últimos
anos, a CervBrasil e suas associadas lançaram uma
série de campanhas publicitárias para disseminar
a mensagem de que é proibido beber e dirigir. As
ações, além de contar com ativações em pontos de
venda, tiveram amplitude nacional, com veiculação
de peças em rádios e TVs.
Dessa forma, a CervBrasil colabora diretamente
com os órgãos oficiais no cumprimento das leis

de trânsito relativas ao consumo de bebidas
alcoólicas. As empresas do setor tomaram iniciativas
relevantes, como a doação de mais de 100 mil
bafômetros às autoridades federais e estaduais,
para intensificar a fiscalização e inibir atitudes
irresponsáveis.
Todo o trabalho que realiza para a promoção
do consumo responsável de bebidas alcoólicas
tem como base os pilares de prevenção e
conscientização. Conhecimento faz a diferença e
pode influenciar positivamente na mudança de
atitudes e tomadas de decisão. A CervBrasil acredita
que a divulgação de informações e o trabalho
contínuo em rede com diversos parceiros são o
caminho certo para conquistar resultados cada vez
mais relevantes.

No início de 2014, a CervBrasil distribuiu 800 mil cartazes e cartas em pontos
de venda de todo Brasil para destacar a importância de vender bebidas alcoólicas
apenas para maiores de 18 anos
anuário 2014
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Escola

Cidade

Responsável
Um projeto da CervBrasil
para apoiar, a longo
prazo, a educação e
conscientização sobre o
consumo responsável nos
municípios brasileiros

Comunidade

Compra

Consumo

Jovens
menores
de 18 anos
Rede de Saúde

Uma ação conjunta entre a Indústria e a Sociedade
26
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A CervBrasil desenvolveu o Projeto Cidade
Responsável com o objetivo de inserir a temática
de prevenção do consumo de álcool por menores
de idade no trabalho já realizado por organizações
não governamentais e secretarias sociais e de
educação.
O objetivo do projeto é capacitar profissionais de
diversas áreas para que eles sejam capazes de orientar
e fazer o correto encaminhamento de menores de
18 anos que consumam bebidas alcoólicas. Outro
foco do Projeto Cidade Responsável é sensibilizar e
conscientizar as famílias para que essa situação não
aconteça.
O Projeto possui cinco pilares. Em 2013, em parceria
com a prefeitura de Fernandópolis (SP) a CervBrasil
iniciou o projeto piloto, com o apoio do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP), e a consultoria técnica
da Lynx Consultoria.
No pilar “Escola”, conta com a participação de
diretores e professores de escolas públicas e
particulares, lideranças de organizações sociais,
assistentes sociais, educadores e psicólogos, entre
outros. Ao longo de 2014, o projeto piloto está
sendo implantado com a captação de mais de 100
educadores do Ensino Médio e Fundamental II,
nas redes públicas e privadas. Dentre as ações do
programa, destaca-se a peça de teatro #SELIGA,
adaptada e executada pelo grupo local Cia Ácida e
que já impactou, em suas 47 apresentações, 4.000
alunos e 200 profissionais de 25 escolas. Os outros
pilares do projeto também obtiveram êxito. No
pilar “Comunidade”, foram atingidas cerca de 100
pessoas, com ações que envolveram instituições
esportivas, organizações da sociedade civil e de
assistência social e a comunidade em geral.

Cidade Responsável
O projeto atua em 5 pilares onde são
desenvolvidas ações diretas e indiretas, que
influenciam o público jovem

Fazem parte do processo
diretores e professores de
escolas públicas e particulares,
lideranças de organizações
sociais e assistentes sociais,
entre outros

O pilar “Saúde” envolveu 225 profissionais da área
da saúde, como agentes, enfermeiros, gestores
e estudantes do Programa de Extensão Jovem
Responsável. Além disso, em Fernandópolis, foi
realizado o treinamento em consumo responsável
para cerca de 100 donos de bares, garçons e
profissionais que trabalham com a venda de
bebidas alcoólicas. O projeto piloto resultará em um
guia para apoiar a implantação do Projeto Cidade
Responsável em outros municípios brasileiros.
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Iniciativas de
sustentabilidade
realizadas pelos membros
da associação
O setor cervejeiro tem
uma atuação histórica
na racionalização
e na redução do
consumo de água por
duas simples razões:
além de se valer de
recursos naturais,
que precisam ser
preservados,
a água faz parte de
95% da composição
da cerveja
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O reconhecido compromisso do setor cervejeiro
com a preservação do meio ambiente é histórico.
Cuidar da água é uma prioridade nas ações de
conservação ambiental de todas as associadas da
CervBrasil. O recurso, além de ser essencial para a
sociedade como um todo, é fundamental para a
sustentabilidade da sua indústria, pois representa
95% da composição da cerveja.
Em linha com essa realidade, as empresas cervejeiras
desenvolvem há mais de duas décadas rigorosos
processos internos em prol do uso racional da água.
Trata-se de um intenso trabalho nas unidades fabris
para que se reduza cada vez mais o consumo de
água na produção. Além dos esforços para manter
a altíssima qualidade do tratamento de efluentes,
que tem como objetivo devolver ao meio ambiente
uma água em melhores condições do que a que foi
captada.
Esses investimentos contínuos trazem resultados
animadores. Somente em uma das associadas da
CervBrasil, entre 2008 e 2012, o consumo de água
caiu 12%, índice superior à meta de 3% de redução
ao ano, estabelecido pelas cervejarias da associação.

Atualmente, a indústria cervejeira no país consome,
em média, 4 hectolitros de água para cada hectolitro
de bebida produzida. Com a troca de melhores
práticas, como o reaproveitamento de água e
a captação de chuva para utilização em etapas
secundárias do processo produtivo, as associadas
esperam alcançar o índice de 3,6 hectolitros
dentro dos próximos anos, resultado que já é uma
realidade para uma das associadas, cujo consumo
médio atual é de 3,4 hectolitros para cada litro de
bebida envasado.
Em paralelo ao trabalho de redução do consumo
de água nas linhas de fabricação, as associadas
CervBrasil também mantêm um rígido controle
das Estações de Tratamento de Despejos Industriais
(ETDI), responsáveis por tratar os efluentes das
fábricas antes de devolvê-los à natureza. Com o
uso de equipamentos de alta tecnologia mais de
98% da matéria orgânica é retirada antes de ser
devolvida ao meio ambiente.

Além dos esforços internos para a constante
melhoria dos índices de ecoeficiência, as associadas
CervBrasil também desenvolvem importantes
projetos de preservação de bacias hidrográficas.
Tanto por meio de um projeto próprio de uma das
associadas, quanto pela participação no Comitê
de Bacias Hidrográficas, comandado pela Agência
Nacional de Águas (ANA).
O projeto criado por uma das associadas em 2010
teve inicio na Bacia Corumbá-Paranoá (Brasília), em
parceria com a organização não governamental
WWF.
E em 2013, foi ampliado e passou a atuar, ao lado
da ONG The Nature Conservancy, também na Bacia
do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que abastece
todo o Estado de São Paulo.

O
2
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Outras ações em prol
da economia de água
desenvolvidas pelas
associadas CervBrasil

• Realização diária de análises laboratoriais da
qualidade do efluente tratado e do corpo receptor
• Realização de estudos e pesquisas direcionadas
ao tema
• Instalação de equipamentos de controle
para evitar vazamentos e desperdício, além de
estabelecer metas para melhoria de ecoeficiência
das fábricas
• Prevenção de contaminações da água
• Desenvolvimento de Programa de Conservação
da Água
• Treinamentos para os colaboradores sobre uso
racional de água

30
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Resíduos
A palavra “lixo” praticamente não existe no dia a dia
das associadas da CervBrasil. Graças a um trabalho
contínuo que vem sendo desenvolvido há mais
de dez anos pelos grandes fabricantes, em várias
frentes, já foram alcançados resultados notáveis. Os
subprodutos resultantes da fabricação da cerveja,
por exemplo, já têm destino certo. O bagaço do
malte se transforma em ração animal e as leveduras
viram fermento em empresas de alimentação. Entre
as associadas, há ainda uma fábrica de garrafas
de vidro que trabalha essencialmente com cacos
recicláveis. E, esse trabalho de reciclagem também
se estende aos resíduos pós-consumo.
Preservação ambiental
Cada fabricante desenvolve seus próprios
programas de sustentabilidade, mas o compromisso
com a preservação ambiental é uma realidade entre
todos. Tanto que, nos últimos anos, houve avanço
em todos os indicadores de ecoeficiência das
associadas CervBrasil, entre os quais se destacam:
o investimento na preservação dos recursos
naturais; a construção de fábricas mais verdes; o
reaproveitamento de subprodutos; a reciclagem
de embalagens; a redução do consumo de água e
de energia; o tratamento de efluentes industriais;
e a substituição de combustível para diminuir a
emissão de gases de efeito estufa.

Principais frentes de atuação

• Redução no consumo da água
• Redução e reciclagem de embalagens
• Reutilização de resíduos
• Tratamento de efluentes
• Recuperação de Bacias Hidrográficas
• Redução de emissões de CO2
• Uso de energias renováveis
• Replantio de árvores em áreas desmatadas e mananciais
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Visão do

Futuro
A cerveja está por trás de um dos setores que
possuem maior efeito multiplicador na economia.
Além de ser responsável pela operação de uma das
maiores frotas brasileiras de veículos, corresponde a
2% do PIB nacional e representa 15% da indústria de
transformação do país, segundo levantamento feito
pela FGV.
Para isso, “a distribuição de bens de consumo é
fundamental no estímulo ao desenvolvimento.
Pois é ela que fomenta o crescimento das pequenas
cidades, sobretudo do comércio”, explica o diretor
executivo da CervBrasil, Paulo Petroni.
O Governo do Brasil e a sociedade lutam para
manter o nosso sistema econômico em crescimento,
justamente o que demonstra a indústria cervejeira
por meio de elevados índices de empregabilidade,
arrecadação tributária e investimentos.

A CervBrasil, desde sua constituição, tem como prioridade atuar
como efetivo parceiro do Governo e da Sociedade com elevada
contribuição para o desenvolvimento do Brasil

O dinamismo e o posicionamento do setor propiciam
rapidez de execução de seus planos, colaborando
com as metas de crescimento e investimentos que a
Nação Brasileira deseja.
O setor entende que o fortalecimento e o
aprofundamento da colaboração com o Governo
pode acelerar ainda mais a execução desses planos
e o consequente desenvolvimento do Brasil.
As empresas que fazem parte da CervBrasil são
fabricantes legalmente estabelecidos no país e seu
funcionamento é regido pelo estrito respeito às
leis e aos regulamentos em vigor, bem como ao
cumprimento das normas estabelecidas pelo Código
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária
descritas nos anexos “A” e “P” (normas éticas para
publicidade de bebidas alcoólicas).

A CervBrasil entende que o consumo de seus produtos
feito de forma moderada e responsável é compatível
com um estilo de vida saudável.
Apoiam a estratégia global da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para reduzir o consumo indevido do
álcool e se compromete a desenvolver programas
e iniciativas para a educação e a conscientização,
assumindo, dessa forma, seu papel como parte dos
esforços estabelecidos na estratégia global.
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“Criada há mais de 8 mil anos, a cerveja
é a bebida alcoólica mais popular do
mundo e seu consumo moderado faz
parte de um estilo de vida saudável”

34
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