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UNICER  

 

Novas embalagens retornáveis Super Bock 

100% REDUZIDO, RECICLADO E REUTILIZADO 

 

EMPRESA 

A Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. é a maior empresa do sector das bebidas 

em Portugal e alavanca a sua actividade nos negócios das cervejas e das águas 

engarrafadas. Está igualmente presente nos segmentos dos refrigerantes, dos vinhos, 

dos cafés e na produção e comercialização de malte, assim como no negócio do 

turismo, através da gestão das infra-estruturas turísticas do Parque de Vidago e do 

Parque de Pedras e da gestão das termas de Melgaço e Envendos. 

Faz-se representar nas marcas de cerveja Super Bock, Super Bock Stout, Super Bock 

Green, Super Bock Sem Álcool, Super Bock Abadia, Super Bock Abadia Rubi, Super 

Bock Abadia Gold, Super Bock Tango, Cheers Branca, Cheers Preta, Carlsberg, Cristal, 

Cristal Preta e Tuborg Premium Beer; nas águas Vitalis, Vitalis Sabores, Caramulo, 

7Fontes, Pedras Salgadas, Levíssima, Pedras Sabores, Vidago e Melgaço; nos sumos 

Frutis, Frutis Natura, Frutea Ice Tea, Frisumo, Guaraná e Snappy; nos vinhos Quinta 

da Pedra, Quinta da Pedra Reserva, Aguardente Velha Quinta da Pedra, Senhoria, 

Quinta do Minho, Campo da Vinha, Porta Nova, Vinha das Garças, Vinha de Mazouco, 

Vinha de Mazouco Reserva, Planura, Planura Reserva, Planura Syrah, Planura 

Trincadeira, Monte Sacro e Vini; e nos cafés Bogani e A Caféeira. 

Em 2007, a Unicer vendeu 724 milhões de litros de bebidas, 544 milhões no mercado 

nacional e 180 milhões de exportação, totalizando 457 milhões de euros de volume de 

negócios. Tem cerca de 1800 colaboradores. Com o objectivo de simplificar a sua 

estrutura organizacional, a partir de Janeiro de 2007 a empresa passou a estar 
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organizada por áreas funcionais e áreas de suporte. A aposta constante na inovação e 

nas pessoas, a qualidade das marcas comercializadas e o serviço prestado constituem 

a forma de estar no mercado da Unicer. 

 

ENVOLVIMENTO 

São vários os exemplos de boas práticas de responsabilidade social empresarial que 

têm vindo a ser implementados pela Unicer ao longo dos anos. Em 2005 foi aprovado 

formalmente o Projecto de Responsabilidade Social da empresa, assim como a Política 

de Apoio Institucional, no âmbito da qual a Unicer se assume e distingue como 

mecenas para a comunidade, com especial enfoque nas vertentes da educação para o 

ambiente, para a cultura e para a cidadania. 

É neste contexto que surge o projecto de tara retornável, tendo por base um processo 

global de remodelação de imagem da marca Super Bock. O objectivo é duplo: dotar a 

marca Super Bock, na referência de tara retornável, de uma imagem distinta e 

diferenciadora da concorrência, tanto ao nível da garrafa (33 centilitros) como da 

grade, fazendo-a evoluir, sem perder a continuidade com o passado; e dinamizar o 

mercado de bebidas em embalagens de tara retornável, garantindo a melhor solução 

para o ambiente. 

O consumo de cervejas em embalagem de tara retornável tem vindo a perder peso ao 

longo dos últimos anos. No caso da Unicer, a produção de cerveja em embalagens 

retornáveis representa 48 por cento. A garrafa 33 centilitros constitui a principal 

referência, representando metade das vendas das embalagens retornáveis. 

 

PROJECTO  

A nova grade Super Bock apresenta-se agora mais moderna, ergonómica e amiga do 

ambiente. Visualmente é mais autêntica, de cor vermelha, com o lettering da marca a 

branco, transmitindo autenticidade e paixão. A nova garrafa caracteriza-se por ser 

mais moderna, leve e elegante, tornando-se mais apetecível para o consumidor. 

Aproxima-se bastante do design da garrafa de tara perdida, apresentando formas 

bastante arredondadas. O rótulo apresenta um grafismo mais simples e moderno, que 

enfatiza o passado da marca Super Bock (“Since 1927”). 
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A nova imagem foi lançada no mercado em Maio, com as referências Super Bock e 

Super Bock Stout, estando previsto o seu alargamento progressivo às restantes 

referências da marca: Super Bock Green, Tango, Abadia e Super Bock Sem Álcool – 

Pilsener, Preta, Pêssego e Limão. 

 

RESULTADOS   

Os benefícios alcançados ao nível da eco-eficiência das embalagens são muito 

significativos. A nova garrafa de 33 centilitros de tara retornável Super Bock tem 250 

gramas, em vez das 270 gramas anteriores, registando uma redução de cerca de sete 

por cento em termos do peso de material. Também a nova grade tem 1750 gramas, 

em vez das anteriores 1950 gramas, conseguindo uma redução de cerca de dez por 

cento em peso de material. 

Este projecto permitirá ainda obter ganhos claros de eficiência e eficácia, para além de 

uma redução significativa dos custos de desenvolvimento, transportes e processos 

administrativos. Para os fornecedores, esta iniciativa constitui uma oportunidade para 

aumentar a sua competitividade operacional, reduzindo custos e transpondo as 

relações comerciais para um âmbito mais alargado de actuação. A acrescentar ainda o 

facto de todos os materiais utilizados neste processo (garrafas e grades) serem cem 

por cento recicláveis e cem por cento reciclados, com claras vantagens para o 

ambiente e para o custo global associado a esta operação. As novas garrafas e as 

novas grades são produzidas a partir dos materiais reciclados (vidro e plástico) obtidos 

das garrafas e grades antigas que vão substituir. 

Com uma capacidade instalada de 240 mil grades por mês ou oito mil grades por dia, 

esta linha de produção foi montada num período recorde de três meses, num 

investimento que rondou os 5,7 milhões de euros. 

 

Mais informações em: http://www.unicer.pt/  

 

http://www.unicer.pt/

