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O mercado da
cerveja em foco.

ENTREVISTA

ACONTECE NA CERVBRASIL

ACONTECE NO MUNDO

“O setor vidreiro sempre se 
mostrou comprometido
e empenhado com a questão 
da reciclagem”.

CervBrasil e OEA fazem 
parceria em São Bernardo 
durante todo o ano de 2016

Cerveja emagrece
e serve para lutar 
contra cinco doenças

Boletim

Única embalagem totalmente reciclável, o vidro nunca saiu 
do centro das atenções. No momento,o setor se empenha em 
estimular ainda mais a reciclagem de vidro e em garantir
a sustentabilidade, afirma Lucien Belmonte, superintendente 
da Abividro (Associação Técnica Brasileira das Indústrias 
Automáticas de Vidro).

O novo ano marca o início de uma parceria inédita 
entre a Organização de Estados Americanos (OEA),
a prefeitura de São Bernardo e a CervBrasil
com a implantação, na cidade, do Programa Latino-
Americano de Combate à Violência e Redução da 
Criminalidade.

Os benefícios da cerveja para a saúde podem mudar 
a sua percepção da bebida, de acordo com estudo 
da Universidade de Barcelona, Hospital Clínico
de Barcelona e o Instituto Carlos III de Madri.
No entanto é preciso beber com moderação
e manter hábitos como a prática
de exercícios físicos.

Proposta a redução do 
imposto sobre a cerveja 
de República Checa
 
Os checos, maiores consumidores de cerveja do 
mundo, podem em breve ter um incentivo ainda 
maior para sua admirada produção de cerveja, 
depois de o ministro das Finanças apresentar 
propostas para reduzir o imposto sobre
a bebida em mais da metade.
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“O setor vidreiro sempre
se mostrou comprometido
e empenhado com a questão 
da reciclagem”.
Única embalagem totalmente reciclável, o vidro nunca saiu 
do centro das atenções. Com share de 48,7% do mercado 
de cerveja, a garrafa de vidro retornável sempre foi
a preferida do consumidor brasileiro, sobretudo em seu 
formato de 600 ml compartilhável. 
No momento, o setor vidreiro parte para novas opções 
de embalagem para o consumidor individual, como a já 
popular garrafa mini, de 300 ml. No quesito meio ambiente, 
o setor se empenha em estimular ainda mais a reciclagem 
de vidro  e em garantir a sustentabilidade ao participar do 
Protocolo Climático  do Governo do Estado de São Paulo. 
 “O principal mérito do Protocolo Climático é o de estimular 
os diversos aderentes a implementar uma efetiva gestão 
de carbono no seio de suas organizações, entender 
suas emissões, estabelecer ações para mitigá-las 
e iniciar uma gestão organizacional com foco numa 
economia de baixo carbono.”, afirma Lucien Belmonte, 
superintendente da Abividro (Associação Técnica 
Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidros). 

Esses e outros assuntos podem ser acompanhados
na entrevista que Belmonte concedeu
ao BOLETIM CERVBRASIL. 

Boletim CervBrasil - De acordo com o site da 
ABIVIDRO, os números referentes à reciclagem 
de vidro no Brasil  aumentaram de 1991 até 
2007, atingindo a marca de 49% de embalagens 
recicladas. Como está este dado atualmente? Há 
dados mais recentes que mostrem os avanços?

Lucien Belmonte - A Abividro não consolida mais 
informações setoriais. Entretanto, no último 
levantamento feito para atender demandas 
oriundas da PNRS, nosso número médio de 
reciclagem se situou estável.

Boletim CervBrasil - Como tem sido o estímulo 
à reciclagem? Há um engajamento por parte de 
outras empresas ou setores?

Lucien Belmonte - O setor vidreiro sempre se 
mostrou comprometido e empenhado com
a questão da reciclagem, mesmo porque o caco
é usado como matéria prima para a fabricação de 
embalagens e utensílios de vidro. O vidro é único 
material 100% reciclável. Uma garrafa de vidro

pode ser encaminhada à reciclagem  e voltar
ao mercado como outra garrafa infinitas vezes.
O vidro encaminhado para reciclagem é triado, 
lavado, separado por cor e moído, voltando então 
ao forno de fundição.  Com a reciclagem, menos 
elementos naturais  têm que ser extraídos da 
natureza para serem usados como matéria-prima 
para  produção de vidro. Além disso, há economia 
de energia e redução nas emissões de CO2.
A indústria vidreira trabalha em sintonia com as 
demandas da sociedade, incentivando ativamente 
o aumento da reciclagem. As ações de reciclagem 
de vidro no Brasil tiveram início na década de 
1970, quando a Abividro criou o primeiro programa 
de reciclagem do país. Ao longo da trajetória da 
Abividro já foram realizadas inúmeras iniciativas. 
Prova do nosso comprometimento  com a questão 
ambiental, é o fato de termos sido um dos primeiros 
setores a apresentar uma proposta para atender às 
diretrizes da PNRS - Política  Nacional de Resíduos  
Sólidos em 2010.

Lucien Belmonte  - Superintendente da ABIVIDRO 
– Associação Técnica Brasileira das Indústrias 
Automáticas de Vidro
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Boletim CervBrasil -”É puro. É vidro.” é 
um projeto da ABIVIDRO voltado para a 
conscientização dos consumidores quanto às 
vantagens do vidro em questão não só do meio 
ambiente, mas como da saúde também. Quais são 
os problemas de saúde que podem ser evitados 
com o uso do vidro?

Lucien Belmonte - Para se ter ideia da segurança 
desta embalagem, o vidro é o único  material 
indicado para o acondicionamento de leite humano. 

O “É puro. É vidro.” nasceu para informar ao 
consumidor sobre todas as qualidades do vidro.
É o material mais seguro para alimentos e bebidas 
em geral por ser  inerte e  biologicamente inativo- 
características exclusivas deste material entre as 
demais embalagens.

O vidro não interage ou migra para o produto que 
contém, portanto preserva as qualidades
e propriedades de tudo que está dentro dele.
Os recipientes de  vidro evitam contaminações
e conservam os nutrientes e o sabor dos alimentos
por muito mais tempo.

É livre  de bisfenol A (BPA) e de ftalatos, ambos  já 
proibidos em alguns países por serem considerados 
disruptores endócrinos, causadores de câncer, 
diabetes, obesidade infantil, entre outras doenças 
ligadas ao sistema endócrino e metabólico.

Boletim CervBrasil - A ABIVIDRO foi uma das 
primeiras a adotar as medidas para a redução de 
gás de efeito estufa, uma das medidas listadas no 
Protocolo Climático do Governo do Estado de São 
Paulo. Por favor, comente mais sobre a medida, 
sobre seus benefícios, e outras plataformas 
adotadas para o cuidado com o meio ambiente.

Lucien Belmonte - O principal mérito do Protocolo 
Climático é o de estimular os diversos aderentes
a implementar uma efetiva gestão de carbono no 
seio de suas organizações, entender suas emissões, 
estabelecer ações para mitigá-las e iniciar uma 
gestão organizacional com foco numa economia
de baixo carbono.

É com este enfoque que a Abividro aderiu ao 
Protocolo de SP e vêm desenvolvendo diversos 
estudos e análises para gerar
o autoconhecimento setorial e incorporar o tema
à sua agenda estratégica.

Administrador de Empresas, 46 anos. Desde 
2000 exerce a função de Superintendente da 
ABIVIDRO – Associação Técnica Brasileira das 
Indústrias Automáticas de Vidro, dando ênfase 
ao trabalho de articulação do setor vidreiro, 
coordenando ações da indústria na defesa de 
seus interesses e agindo proativamente em 
assuntos como energia, reciclagem, comércio 
exterior e comunicação. Na FIESP, exerce 
a função de Diretor Adjunto de Energia do 
Departamento de Infraestrutura e Diretor 
Adjunto de Meio Ambiente. É membro
do Comitê Científico-Diretor da International 
Commision on Glass.

Conheça Lucien Belmonte



Fevereiro/2016Boletim
4/5

ACONTECE NA CERVBRASIL

OEA convida a cidade de São Bernardo e a CervBrasil para participar
do  Programa Latino- americano de Combate à Violência
e Redução da Criminalidade.

As estratégias de atuação do programa deverão 
incluir ações de inibição do consumo precoce 
de álcool, assim como outros fatores de 
vulnerabilidade social tais como o abandono 
escolar, baixa perspectiva de vida, poucas 
oportunidades de trabalho, saúde precária. 

O programa engloba as ações do Projeto Cidade 
Responsável e de outros projetos 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.

Fundada em 1948, a Organização dos Estados 
Americanos é o mais antigo organismo regional do 
mundo e constitui o principal fórum governamental 
político, jurídico e social do hemisfério. 

O novo ano marca o início de uma parceria inédita 
entre a Organização de Estados Americanos 
(OEA), a Prefeitura de São Bernardo do Campo e 
a CervBrasil. À convite da OEA, a cidade de São 
Bernardo do Campo deverá receber ainda em 
fevereiro, o recém-lançado “Programa Latino- 
americano de Combate à Violência e Redução da 
Criminalidade”. 

As três instituições irão operar em conjunto a partir 
de 2016, em São Bernardo, buscando sinergia entre 
o Projeto “Cidade Responsável” e políticas públicas 
relacionadas ao tema. O “Programa Latino-
americano de Combate à Violência e Redução 
da Criminalidade”, da OEA, tem como objetivo a 
transformação de vulnerabilidades sociais em 
oportunidades de desenvolvimento integral das 
pessoas.

O secretário Tarcisio Secoli recebeu em 2015 a Diretora do Departamento de Segurança Pública da OEA Paulina Duarte,
e o membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Paulo Vannuchi.
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Conheça
a Cerveceros Latinoamericanos.
A Cerveceros Latinoamericanos é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 1959, que agrupa fabricantes 
de cerveja da região e representa as organizações 
internacionais. Entre seus principais objetivos é contribuir 
para a redução do consumo nocivo de álcool na região, em 
conformidade com as disposições da Estratégia Global 
para Redução do uso nocivo aprovado pela Assembleia 
Mundial da Saúde em 2010.
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Cerveja emagrece e pode 
combater cinco doenças

Por: Redação Dia a Dia

A cerveja pode trazer benefícios surpreendentes para 
a saúde. É o que mostra um estudo em conjunto com 
a Universidade de Barcelona, o Hospital Clínico de 
Barcelona e o Instituto Carlos III de Madri. 

Realizada com 1.249 homens e mulheres acima de 57 
anos, a pesquisa indica que mulheres podem tomar dois 
copos pequenos de cerveja por dia, enquanto para os 
homens estão liberados até três copos. Contudo, o hábito 
deve estar associado a uma dieta saudável e a exercícios 
físicos regulares.

Veja o que a cerveja pode combater,
se bebida com moderação:

1. O estudo aponta que consumidores de até um copo de 
cerveja (400ml) por dia têm 31% menos chance de gerar 
uma doença cardíaca. Esta proteção feita pela cerveja 
é derivada em grande parte de antioxidantes naturais 
chamados fenóis. 

2. Talvez um dos benefícios de saúde mais notáveis da 
cerveja é a sua capacidade de proteção contra a doença 
de Alzheimer. De acordo com o estudo, o teor de silício na 
cerveja protege o cérebro contra os efeitos prejudiciais de 
grandes quantidades de alumínio no corpo, que são uma 
das possíveis causas da doença de Alzheimer.

3. Outro benefício significativo do consumo moderado é 
a redução no risco de diabetes, já que o teor de álcool da 
cerveja aumenta a sensibilidade à insulina, que ajuda na 
prevenção. De acordo com um estudo feito com pessoas 
que bebiam uma ou duas cervejas por dia tinham um risco 
25% menor de desenvolver diabetes tipo 2. Ao contrário 
das pessoas com diabetes tipo 1, as pessoas do tipo 2 
produzem insulina. Portanto, o corpo pode criar uma 
resistência à insulina. 

4. Pode ajudar a prevenir pedras nos rins. Um estudo 
estabeleceu que o consumo diário moderado de cerveja 
pode reduzir o risco de desenvolvimento de pedras nos 
rins em 40%. Este benefício de saúde é atribuido ao alto 
teor de água na cerveja (cerca de 93%) que ajuda a eliminar 
as toxinas e manter os rins funcionando corretamente.

5. Ajudar a minimizar o risco de câncer. Cerveja contém 
um importante antioxidante chamado xanthohumol, que 
tem potentes propriedades anti-câncer, sendo eles que 
ajudam a afastar as enzimas que causam câncer no corpo.

Fonte: Cerveceros Latinoamericanos via Dia a Dia -
diaadia.com.br

Proposta a redução
do imposto sobre a cerveja
de República Checa

Os checos, maiores consumidores de cerveja do mundo, 
podem em breve ter um incentivo em prol de sua 
mundialmente reconhecida produção de cerveja, depois 
do ministro das Finanças, Andrej Babis, apresentar 
propostas para reduzir o imposto sobre a bebida em mais 
da metade.

Babis propos a redução do imposto sobre a cerveja de 21% 
hoje para 10%. O ministro disse que a medida visa suavizar 
a oposição para outro plano atualmente em discussão no 
Parlamento sobre registro eletrônico obrigatório sobre 
todas as vendas.

Babis disse terça-feira que “Não é uma medida populista, 
ela tem sentido”. O ministro defende que a cerveja deva 
ser integrada no rol de produtos alimentares básicos, 
cuja redução de impostos é defendida pelo Partido Social 
Democrata.

Nem todo mundo no governo concorda com a proposta. 
O primeiro-ministro Bohuslav Sobotka disse que há 
confrontos com a estratégia oficial para reduzir o consumo 
de álcool.

A República Checa é o país em que mais cerveja é bebido 
no mundo, de acordo com uma pesquisa divulgada pela 
consultoria Bonial, que mostra que os habitantes do país 
do leste europeu consumiram 148,6 litros por pessoa por 
ano em 2015.

Fonte: Cerveceros Latinoamericanos via Hoy Digital 
-http://hoy.com.do/


