
O MAIS NOVO
A cervejaria Petrópolis começa a atrapalhar
concorrentes tradicionais com as mesmas
armas que a Schincariol usou no passado
Cristiane Mano

A S MARCAS DA CERVEJARIA PETRÓ-
polis — Crystal, Itaipava e Pe-
tra — não aparecem no horá-
rio nobre da TV. no qual as con-

correntes tradicionais costumam digla-
diar-se. As armas de marketing da empre-
sa, criada no final da década de 90. são
basicamente cartazes em bares e degus-
tação em supermercados. O preço é sem-
pre mais baixo do que o dos competido-
res. Assim, de maneira discreta, porém
agressiva, a Petrópolis, cujas vendas che-
garam a 169 milhões de reais em 2004,
ganha espaço rapidamente no disputado
mercado brasileiro de cervejas. A Itaipa-
va e a Crystal estrearam em dezembro de
2003 entre as dez marcas mais vendidas
no mapa de avaliação da ACNielsen, com
1.4% do volume total. Atualmente as duas
marcas possuem juntas 4,2%. Em algu-
mas regiões, como a de São José do Rio
Preto, no interior de São Paulo, a Crystal
ocupa a liderança nas vendas, com cerca
de 40% de participação. Numa das maio-
res redes de varejo de São Paulo, a Itai-
pava é a segunda marca mais vendida,
atrás apenas da Skol, da Ambev.

A Petrópolis exerce um papel seme-
lhante ao da Schincariol até alguns anos
atrás. Ambas surgiram de maneira aparen-
temente despretensiosa e logo incomoda-
ram as grandes, com uma tática de
guerrilha associada à distribuição

em Boituva no interior de São Paulo, e a
Petrópolis, baseada na cidade de mesmo
nome, no Rio de Janeiro. O alcance das
duas não ia além dos municípios vizinhos.
Hoje. aos 49 anos, Faria comanda 82 re-
vendedores, que levam sua cerveja para
quase l 300 cidades, principalmente nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro. Mi-
nas Gerais, Mato Grosso e Bahia.

O primeiro contato com Nelson Schin-
cariol, assassinado em 2003, aconteceu
nos anos 80, quando um dos sobrinhos de
Faria recebeu convite para distribuir a cer-
veja no Rio de Janeiro. Na época, Faria e
seus seis irmãos processavam café e algo-
dão em Fernandópolis, no interior de São
Paulo. No final dos anos 90, ele já contro-
lava a distribuição nas regiões Sudeste e

Nordeste e mais da metade do fatu-
ramento total da Schincariol.

eficiente. E, como no caso da
Schin nos primeiros anos de
vida, a Petrópolis é alvo de
acusações de sonegar im-
postos para sustentar pre-
ços até 30% mais baixos
que os da concorrência. "Ou
é sonegação, ou é um mila-
gre comercial", diz o dono de
uma distribuidora de uma das
marcas líderes. Em 2004, a Pe-

trópolis foi apontada pelo Ministério Pú-
blico em Minas Gerais como emissora de
notas fiscais falsas numa investigação ain-
da não concluída. A Petrópolis alega que
já instalou contadores de hectolitros nas
linhas de produção, o que tornaria inviá-
vel qualquer tipo de burla ao Fisco.

No mercado, já se fala que a Petrópo-
lis é uma espécie de Schin da Schincariol,
hoje dona de respeitável fatia do mercado
e que, por isso mesmo, se vê obrigada a
adotar os mesmos expedientes estratégi-
cos das líderes. Esse movimento
abre espaço para quem está em-
baixo. Enquanto a Petrópolis
ganhou participação no ano
passado, a Schin caiu de
13.8% para 10.7%. A Schin-
cariol, originalmente uma
fabricante de tubaína funda-
da nos anos 30 em Itu, no in-
terior paulista, lançou sua mar-
ca de cerveja em 1989. A Petrópo-
lis, sob o comando do empresário pau-
lista Walter Faria, um ex-distribui-
dor da Schincariol nasceu em 1998.
Naquele ano, Faria com-
prou duas micro-
cervejarias em di-
ficuldades —
a Crystal,
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INCÔMODO
O relacionamento entre os dois tornou-se
inconciliável quando Faria comprou a
Crystal e a Petrópolis. Três anos mais tar-
de, em 2001, eles desfizeram o contrato.

A experiência serviu para construir os
princípios do novo negócio. "Faria apren-
deu com alguns erros da Schincariol", diz
um distribuidor concorrente. Ele decidiu,
por exemplo, iniciar a operação com duas
marcas com posicionamentos diferentes,
ao contrário da Schincariol, que se mante-
ve até pouco tempo atrás com
apenas uma. "A Itaipava é
a pequena cervejaria que
desafia com mais
competência a Am-
bev no mercado pre-
mium, no qual está
a marca Bohemia",
diz um varejista de

São Paulo. A Crystal. por sua vez, compe-
te basicamente pelo preço. Ter marcas es-
tabelecidas com apelos distintos é um dos
maiores desafios para a Schincariol até ho-
je. Em abril de 2002. a empresa lançou a
Primus para concorrer na faixa premium,
e a Glacial, como marca de combate. Atual-
mente as duas juntas detêm a metade da
participação das marcas da Petrópolis. Pro-
curados, os executivos da Schincariol não
comentaram o assunto.

Assim que assumiu as duas cerveja-
rias, Faria tratou de melhorar os pro-

cessos de produção e espalhar
gente de confiança nos cargos
de chefia. "Não dava para to-
mar a Crystal", diz ele. "Re-
colhemos tudo o que estava
no mercado e jogamos no ra-

algumas cidades
interior de São

"Sefaço 100,
vendo 100.
Se faço 200,
vendo 200",

afirma Faria.
"Não dá para
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parar agora."

ou em Goiás.
Minas Gerais

rá erguida em
provavelmente se-

uma nova fábrica, que

tro-Oeste. Para isso, começou a
procurar o melhor lugar para

outros estados do Nordeste e do Cen-
ria agora quer levar suas marcas para

Faria: lições aprendidas na Schin

lo." No caso da Itaipava, uma marca com
prestígio no Rio de Janeiro, o problema
era a má distribuição. O sobrinho Cleber
Faria ficou com a diretoria comercial.
Agostinho Gomes da Silva, ex-gerente de
uma agência bancária em Fernandópolis.
é o diretor financeiro da cervejaria. "Al-
guns gerentes carregaram saco de algo-
dão para mim", diz Faria. "Dou valor a
gente fiel." O dia-a-dia ainda está em suas
mãos. O empresário adotou o título de
presidente do conselho de administração,
composto pela sobrinha Wanusa Faria e
por Ozires Silva, ex-presidente da Varig.

Faria também é o dono da maior re-
venda da Petrópolis, a Praiamar, respon-
sável por 40% das vendas. A Praiamar faz
todas as remessas para grandes varejistas,
como o grupo Pão de Açúcar e o Carre-
four. "As vendas das marcas da Petrópo-
lis crescem com a divulgação boca a bo-
ca", diz Sérgio Castro, diretor de compras
de bebidas do Pão de Açúcar. "Os pró-
prios consumidores espalham que a cer-
veja é boa e muito mais barata."

No ano passado, Faria lançou a cerve-
ja escura Petra. A Petra ainda não apare-
ce nas leituras feitas pela ACNielsen, mas
já está em grandes redes de varejo. Fa-


