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Iguaria com jóia
Cerveja de prestígio, a mais forte do mundo, é vendida nos Estados
Unidos em garrafa de cerâmica lustrada com ouro - e produzida no Brasil

ender com sucesso uma garrafa de

cerveja a 100 dólares poderia soar a

uma utopia das cervejarias. Mas não

é. Isso acaba de ocorrer nos Estados
Unidos. Colocada no mercado em meados de

julho, a cerveja de prestígio Samuel Adams

Utopias, da Boston Beer Company, que em

moeda nacional custaria cerca de 250 reais,

esgotou-se em poucos dias. Com teor alcoólico

de 25°, mais que o quíntuplo dos graus das

cervejas commodities - o que lhe vale o título

de cerveja mais forte do mundo no Guinness

Book, o livro dos recordes -, a Utopias é uma

loira singular. Aliás, nem loira é. Tem cor

escura, não faz espuma e recomenda-se

bebê-la depois das refeições, como

digestivo, à temperatura ambiente.
Ela envelhece por onze anos em

barris de carvalho usados para
maturar uísques. Seu sabor

revela notas de baunilha,
canela e maple (a árvore cuja

folha é o símbolo do Canadá

e da qual se extrai um melado

popular entre os americanos).

A Utopias é praticamente um

spirit, uma bebida alcoólica fina,

c o marketing da Boston Beer

não mede esforços para vendê-

la como uma pequena jóia. Tanto é

que, para apresentar a bebida, escolheu

uma seleta garrafa estrangeira de cerâmica, cujo
acabamento de lustre leva 3% de ouro puro. A

origem dessa embalagem? O Brasil.

Quem a produz é a Ceramarte, de Rio Ne-

grinho (SC). Conhecida entre os colecionadores

de canecos de chope e com negócios em utensílios

domésticos, a empresa coordena um trabalho de

prospecção de produtos no mercado americano

desde 1973. Mais recentemente, passou a apostar
no potencial das embalagens por lá. Deu certo.

A aproximação com a dona da marca Samuel

Adams ocorreu há cerca de três anos. Fornecedora

e cliente desenvolveram o formato da garrafa da

LUXO - Lustrada com
ouro, garrafa de

cerâmica da Samuel
Adams Utopias vai de

navio de Santa Catarina
para os Estados Unidos

Utopias, que alude a antigos toneis de cobre para

a torrefação de cevada, em conjunto. Um lote

inicial da cerveja foi vendido dois anos atrás,

exigindo 8 000 garrafas da Ceramarte. Já para a
edição de julho último, lançada para aproveitar

a celebração do Mês da Cerveja Americana,

o pedido subiu para 10 000 garrafas. "Nesse

período há uma grande procura por cervejas

exclusivas e de qualidade nos Estados Unidos",

explica Jim Koch, fundador c mestre cervejeiro
da Boston Beer.

de
"As embalagens são embarcadas vazias para a

Cliente americana em caixas máster de

doze peças, que partem em navios dos

portos catarinenses", conta Klaus

Schumacher Júnior, diretor geral

da Ceramarte. "Somos os únicos

no mundo a oferecer garrafas

de cerâmica que suportam

pressão de envase de até

120 libras e com fechamento

de rosca com dimensional

e desempenho iguais aos

das garrafas de vidro." Esse

detalhe, no entanto, ainda não

gerou entusiasmo nas cervejarias

e outras indústrias nacionais de

bebidas. "Gente de marketing adora os

projetos, mas eles param quando chegam ao

chão de fábrica", afirma Schumacher.

Para mostrar na prática ao empresariado

nacional algumas possibilidades de trabalho com

suas embalagens, a Ceramarte adquire licores e

cachaças nobres e os comercializa, sob marcas

próprias, em garrafas originárias de seus fornos.

Há a aposta de que cachaças podem ser um canal

para os recipientes de cerâmica. "Produtores de

rótulos nobres vêm sinalizando interesse", revela

o dirigente da Ceramarte. "Também queremos

mostrar que nossas garrafas têm em sua retaguarda

capacidade industrial e tecnologia para atender

bebidas de prestígio aqui no Brasil."  
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