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Afrebras lutará pelo compartilhamento de 
garrafas e contra abuso de poder

No 2º Congresso Brasileiro de Bebidas 
– Confrebras, que ocorreu entre os 
dias 8 a 10 de novembro, em Brasília, 
cerca de 200 pequenos e médios 
produtores de cervejas e refrigerantes 
de todo o Brasil decidiram fortalecer 
a luta pelo compartilhamento dos 
vasilhames entre todos os produtores, 
independentemente do porte. Com 
a coordenação da Associação dos 
Fabricantes de Refrigerantes do Brasil 
– Afrebras os empresários regionais já 

estudam medidas jurídicas para reverter o atual cenário.
Os produtores alegam que as garrafas de litro com expressão 

“AmBev” ou “cerveja” limitam o desenvolvimento do setor, tanto 
para as pequenas cervejarias quanto para os pequenos produtores 
de refrigerantes, “pois os dois vasilhames estão errados e fogem 
do conceito de compartilhamento iniciado na garrafa de 600 ml há 
mais de 100 anos”.

De acordo com o presidente da Afrebras, Fernando Rodrigues 
de Bairros (foto), as garrafas com expressão “AmBev” representam 
um limitante à concorrência em função da posição dominante 
de mercado que esta empresa possui. “Por esse motivo, várias 
medidas serão tomadas na defesa desse compartilhamento”, 
diz Bairros, explicando que os congressistas deliberaram pela 
exclusão total da expressão “cerveja” dos vasilhames de 600 ml, 
respeitando as condições técnicas da garrafa na cor âmbar.

A garrafa personalizada da AmBev limita o uso dos cascos e 
aumenta os custos para o pequeno fabricante. No parecer de Cid 
Gallo, produtor da Refrigerantes Coroa, esse procedimento faz com 
que os consumidores não tenha liberdade de escolha na hora de 
comprar cerveja ou refrigerantes. “Atualmente, a maioria dos pontos 
de venda só aceitam trabalhar com os vasilhames da AmBev”.

A ideia de garrafa retornável compartilhada, como o próprio 
nome já diz, é que ela seja utilizada por qualquer empresa da 

indústria cervejeira, em todo o território nacional. “Isso reduzirá 
a concorrência desleal e preservará a liberdade do consumidor”, 
afirma Gallo. Os representantes das indústrias de refrigerantes e 
cervejas decidiram tomar medidas judiciais, civis e criminais para 
evitar o abuso de autoridade dos agentes da Receita Federal do 
Brasil, que estão autuando e desligando aparelhos de bebidas de 
pequenos e médios fabricantes em todo o País. O abuso de poder 
foi estabelecido pelo Fisco, por meio da Instrução Normativa nº 
1.148/2011, a qual determina que o estabelecimento industrial que 
não regularizar sua situação em relação ao Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas - Sicobe, “terá caracterizada a anormalidade 
no funcionamento do sistema”, diz o documento legal.

É importante lembrar que o Sicobe instituiu a cobrança de R$ 
0,03 por unidade de bebidas envasadas, independentemente do 
volume e do preço da embalagem. “Essa situação faz com que 
os pequenos e médios fabricantes de bebidas tenham uma carga 
tributária absurda, muito superior à das grandes corporações, 
que dominam mercado, com 92% do faturamento global do 
setor”, afirma o presidente da Associação dos Fabricantes de 
Refrigerantes do Brasil – Afrebras, Fernando Rodrigues de Bairros.

Em junho de2010, a Associação entrou com uma ação na 
Justiça para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança 
do Sicobe. “Esta ação foi julgada em primeira instância, quando 
foi determinada a inconstitucionalidade do Sistema. Contudo, a 
União recorreu dessa decisão e agora, em segunda instância, está 
aguardando recurso”, lembra Bairros, afirmando que a Instrução 
Normativa nº 1.148, publicada em abril último, foi editada pela 
Receita como uma forma de retaliar o setor. “Com a medida, o 
órgão criou um conceito de anormalidade, mesmo estando os 
produtores de bebidas depositando o valor do Sicobe em juízo, por 
força de uma liminar”.

“Essa histórica desigualdade tributária vem acompanhando 
o setor há muito tempo e o Sicobe é comprovadamente uma 
ilegalidade, uma vez que viola os princípios da igualdade, da 
legalidade e da proporcionalidade tributária”, alega Bairros.
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Mastran Business Fairs realizará Abrasel 
São Paulo Food Service Show

A Mastran Business Fairs é a promotora 
e organizadora da Abrasel SP Food 
Service Show 2012 - 1ª Feira Internacional 
de Equipamentos, Produtos e Serviços 
para Alimentação Fora do Lar, que 
acontecerá de 23 a 26 de abril de 2012, 
na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

De gole em gole...

» A Miolo Wine Group, uma das 
responsáveis por projetar o vinho fino 
nacional no mercado externo, mais uma 
vez larga na frente com a abertura da 
primeira loja de marca própria na China. 
A loja foi inaugurada em Shanghai, maior 
cidade do país, que promete ser o sexto 
maior consumidor mundial da bebida 
até 2014, conforme relatório de mercado 
divulgado pela Vinexpo este ano. A 
iniciativa foi da empresa local Ningbo Ke 
Peng, importadora exclusiva da Miolo. “Os 
vinhos brasileiros ainda são novidade na 
China, mas já despertam a simpatia de 
quem os degusta”, afirma a importadora 
Jannie Jian. A Miolo ingressou no 
mercado chinês há cerca de um ano e 
já embarcou até agora cerca de 40  mil 
garrafas para o país.  A loja oferece os 
rótulos mais sofisticados da Miolo, entre 
eles, Lote 43, Quinta do Seival Castas 
Portuguesas e Merlot Terroir.

» A Ambev vai investir R$ 793 milhões 
na região Nordeste do Brasil em 2011. 
Esses recursos fazem parte do pacote 
de R$ 2,5 bilhões que a companhia 
está investindo em todo país até o final 

desse ano para aumentar em 10% sua 
capacidade total de produção e atender 
a demanda de curto e médio prazo. 
Do total destinado para o Nordeste, R$ 
245 milhões estão sendo aplicados no 
processo produtivo de refrigerante e na 
implantação do processo de produção 
de cerveja da fábrica da Ambev no 
município de Aquiraz, no estado do 
Ceará. O investimento na Filial Aquiraz 
resultará na criação de 600 postos de 
trabalho, entre diretos e indiretos – sendo 
aproximadamente 500 vagas durante as 
obras e 100 após a conclusão.

» O consumidor de Schweppes é 
realmente uma pessoa de atitude, 
decidida, determinada, que não se deixa 
levar pelo impulso. Foi o que identificou 
a nova campanha de Schweppes lançada 
nacionalmente, em outubro, em três 
bares das capitais de São Paulo, Brasília 
e Minas Gerais e cujas filmagens estão 
no ar na Fan Page de Schweppes no 
Facebook (http://www.facebook.com/
SchweppesBrasil), onde entrevistadores 
darão seqüência à ação dos bares. 
Eles mostram se os internautas estão 
prontos para aproveitar o sabor único e 
efervescente de Schweppes e conhecer 
as citações que diferenciam homens 
e meninos, entre outras atividades. 
Eles vão esclarecer que esta não é 
uma separação por idade ou sexo, 
mas por atitude: mulheres podem ser 
consideradas “homens”, adolescentes 
podem ser considerados “homens”, 
assim como homens “bem-sucedidos” 
podem ser considerados “meninos”. 

A feira foi projetada para atender o 
período mais importante do ano para o 
setor de bares e restaurantes do Brasil, 
pois após quatro meses de grande 
consumo que abrange o Natal, Reveillon, 
férias, verão, Carnaval e Páscoa, 
este setor tem a necessidade de se 
reabastecer e se preparar para o primeiro 
semestre do ano.

Durante os quatro dias do evento, a 
Abrasel SP Food Service reunirá as mais 
expressivas empresas voltadas para a 
alimentação fora do lar como grandes 
fornecedores da indústria de alimentos 

e bebidas; de equipamentos para 
cozinhas profissionais; equipamentos e 
acessórios para sorveterias e confeitarias; 
equipamentos e acessórios para 
panificação; refrigeração comercial; 
produtos de higiene e limpeza 
profissional; automação comercial; móveis 
e decoração; automóveis utilitários; 
motocicletas; equipamentos para delivery; 
uniformes; embalagens; logística; 
produtos especiais para gastronomia; gás; 
EPIs; e de empresas de serviços, como 
consultorias, entre outros. Saiba mais: 
www.abraselspfoodserviceshow.com.br.

Aos meninos, caberá consultar o SAM 
(Serviço de Atendimento aos Meninos) 
para orientações. Será um serviço online 
e via celular, no qual os que ainda não 
estiverem prontos para Schweppes 
poderão receber dicas sobre como 
amadurecer suas escolhas.

» Aliar hidratação e bem 
estar a sustentabilidade. Foi 
pensando assim que a Crystal, 
marca de águas da Coca-
Cola Brasil, decidiu lançar no 
festival SWU, que acontece 
em novembro, em Paulínia 
(SP), a garrafa Crystal Eco, 
que utiliza 20% menos PET 
que as versões anteriores e 
até 30% do PET feito a partir 
da cana de açúcar. Para o 
restante do mercado, a garrafa 
chegará a partir de janeiro. 
A garrafa Eco, também chamada de 
crushable, é produzida através do 
processo de sopro convencional, mas 
com pré-formas com base diferenciada, 
de modo que a distribuição e estrutura 
da garrafa garantam performance 
mecânica. Para simbolizar mais este 
avanço tecnológico na sustentabilidade 
das embalagens, a Crystal convida os 
consumidores a torcerem as embalagens 
após o consumo, o que reduz em 37% o 
volume das garrafas e facilita transporte 
e armazenagem das garrafas 100% 
recicláveis.

Leia as matérias completas no site 
www.bebidaseafins.com.br














