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Inovação em garrafas de água engarrafada  

UNICER COM AS GARRAFAS PET MAIS LEVES DO 

MERCADO 

 

EMPRESA 

A Unicer é a maior empresa do sector das bebidas refrescantes em Portugal. Com 

uma estratégia multi-marca e multi-mercado, a empresa portuguesa alicerça a sua 

actividade nos negócios de Cervejas e Águas, mas está também presente na 

categoria de Sumos e Refrigerantes, Vinhos e na área do Turismo. O seu vasto 

portefólio integra marcas de eleição do consumidor português, tais como Super 

Bock, Cristal, Carlsberg, Água das Pedras e Vitalis. A Unicer desenvolve 

principalmente a sua actividade no mercado nacional mas a aposta no estrangeiro 

já se traduz em 30% dos volumes totais da empresa. 

 

ENVOLVIMENTO 

Ciente do impacte da sua actividade no ambiente e na comunidade, a Unicer 

considera essencial a interiorização do conceito do desenvolvimento sustentável 

para que a empresa seja competitiva, ao mesmo tempo que assegura as 

necessidades das gerações actuais, sem limitar as das gerações futuras. A Unicer 

levou a cabo um vasto processo de auscultação por inquérito dos seus parceiros 

que teve como objectivo identificar a relevância atribuída e a percepção de 

performance nas diferentes áreas da sustentabilidade. Este trabalho, a par de uma 

análise de benchmarking e de um intenso trabalho interno, envolvendo todas as 

áreas da empresa, constituiu a base para a redefinição da estratégia de 

sustentabilidade da empresa, que se encontra em fase final de formalização. Com a 
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implementação da mesma, será desenvolvido um vasto conjunto de novos 

projectos, nas vertentes económica, ambiental e social.  

A Unicer, enquanto um dos principais operadores do mercado interno de águas 

engarrafadas, está consciente da importância da embalagem e do que isso significa 

em termos da sustentabilidade do sector e da própria empresa. O papel da 

embalagem é essencial na preservação de um alimento valioso como é a água 

mineral ou de nascente. Protege as suas características originais e únicas; garante 

a funcionalidade e o sentido de conveniência, exigências do estilo de vida e 

mobilidade actuais. 

 

Em Portugal, a categoria das águas engarrafadas continua a ser muito valorizada 

pelo consumidor, apesar de condicionada pela actual conjuntura económica e 

social.  

 

A preferência do consumidor deve-se a um conjunto de factores como o sabor, a 

pureza, a confiança, a qualidade, a naturalidade e os comprovados benefícios para 

a saúde. Estas conclusões são transversais aos vários escalões etários, entre os 15 

e os 65 anos, e também às várias regiões do território nacional (fonte: AC Nielsen e 

Omnibus - Nov.08).  

 

Os consumos, português e mundial, de água engarrafada têm vindo a registar uma 

evolução positiva gradual desde o ano de 2003 e estima-se que esta tendência se 

mantenha nos próximos três anos (fonte: Zenith International e estimativas Unicer). 

 

A Unicer tem uma estratégia focada nas boas práticas no domínio da 

sustentabilidade económica, social e ambiental. Os processos já implementados ou 

em curso tornam a empresa mais rentável, mais ágil e mais competitiva nos 

mercados onde tem actividade. 

 

O desempenho na área ambiental da empresa destaca-se no Projecto EnSave, que 

assenta nas boas práticas de laboração industrial, introduzindo alterações no 
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processo produtivo, que geraram poupanças significativas de 3 600 MWh em 

electricidade, o correspondente a 700 mil euros; de 90 milhões de litros de água e 

de 26% de redução do consumo de dióxido de carbono. 

 

Outro importante projecto no quadro da estratégia de sustentabilidade resulta na 

melhoria do desempenho das embalagens. A produção da nova garrafa e grade 

Super Bock tara retornável (TR) representa elevados ganhos no uso de materiais 

(100% recicláveis e reciclados), transportes, logística e processos administrativos. 

A nova garrafa pesa 250 g, uma redução de cerca de 7%, e a nova grade pesa 1 

750 g, uma redução de cerca de 10%. 

 

De referir ainda que a Unicer procedeu ao tratamento de águas residuais, com a 

eficiência na ETAR a atingir 98% e com a taxa de valorização dos resíduos gerados 

superior a 9%. 

 

ACTIVIDADES 

Desde a introdução do PET em Portugal, em 1997, que a Unicer encara o processo 

de redução do peso das embalagens como uma área prioritária na sua actividade. 

Como o core business da Logoplaste assenta nesta mesma premissa, em conjunto 

têm promovido o desenvolvimento sustentável da categoria de águas engarrafadas 

em Portugal. Só através deste empenho se consegue obter índices de melhoria 

contínua ao longo de toda a cadeia logística, com reduções significativas da 

embalagem na origem, traduzindo-se em relevantes vantagens ambientais e 

económicas, designadamente em termos de produção e transporte.  

 

O PET conquistou rapidamente o mercado global da embalagem pelas suas 

excelentes propriedades como a transparência, a leveza e a resistência: 

〉 Transparência excelente – a sua transparência evidencia e valoriza a água; 

〉 Segurança Alimentar – satisfaz a legislação em vigor na União Europeia; 

〉 Baixo peso – optimização na utilização do transporte e benefícios económicos 

ao longo de toda a cadeia de valor; 
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〉 Elevado desempenho no processo – permite que seja processado de forma 

fiável e com elevadas velocidades de produção; 

〉 Boa resistência ao impacto – resistente e praticamente inquebrável; 

〉 Barreira protectora – actua como uma barreira efectiva ao oxigénio exterior e 

ao dióxido de carbono interior (para bebidas carbonatadas); 

〉 Liberdade de design – permite grande flexibilidade de design; 

〉 100% reciclável – pode ser reciclado para outras aplicações, usando alguns 

procedimentos de reciclagem.  

 

RESULTADOS 

A Unicer, em parceria com a Logoplaste, através do Programa de Desenvolvimento 

de Embalagem criou as garrafas mais leves do mercado nacional. O plano de 

redução de gramagem abrange os cerca de 145 milhões de garrafas das marcas 

Vitalis e Caramulo, que vão ser colocados no mercado em 2010, resultando numa 

redução no consumo anual de PET em 248 toneladas. 

 

As actuais garrafas PET das marcas de água lisa da Unicer apresentam uma nova 

imagem e uma resistência melhorada, o que é assinalável, dada a nova gramagem: 

as de 33 cl com 10,5 g; as de 50 cl, com 13,5 g; e as de 1,5 l, com 27,5 g.  

 

Nos últimos 13 anos, a colaboração entre a Unicer e a Logoplaste já assegurou a 

redução em mais de 20% do peso das embalagens PET das águas lisas da empresa 

de bebidas, como resultado de três projectos complementares ao nível da 

gramagem, da tampa e do gargalo das várias referências.  

 

Para tal, tem sido fundamental a conciliação de factores que implicam o estudo e o 

desenvolvimento de novas geometrias, o ensaio para validação de diferentes 

combinações entre peso e geometria e a utilização da mais avançada tecnologia.  

 

 

 


