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úmidas dos supermercados há
alguns anos, as cervejas comercia-
lizadas em garrafas de vidro retor-
náveis de 600 mililitros estão de

volta com força total ao grande varejo. Esse
tipo de embalagem - responsável por 70% das
vendas de cerveja no país, feitas basicamente

em bares, restaurantes e padarias - retorna com
tudo às gôndolas. Assim como os vasilhames de
vidro retornáveis de refrigerante, praticamente
banidos dos supermercados no início dos anos
1990 pela invasão das latas de alumínio e pelas
garrafas de PET, as garrafas que iam e voltavam
perderam espaço devido, sem trocadilho, à falta



de espaço para seu armazenamento nas lojas
quando vazias e à necessidade de mão-de-obra
só para administrar seu recebimento.

A certa altura, as cervejarias perceberam
que estavam marcando passo: a embalagem
preferida dos consumidores de cerveja, princi-
palmente para consumo social, não era disponi-
bilizada em um dos melhores canais de vendas,
os supermercados. Para solucionar o problema,
três grandes cervejarias colocaram nas gôndolas
produtos premium acondicionados nas garrafas
retornáveis, porém comercializando-os como se
estivessem em embalagens descartáveis.

A iniciativa foi da AmBev, com a Antarctica
Original. "A Original foi a primeira cerveja em
garrafa não retornável de 600 mililitros vendida
em supermercados", conta Maria Fernanda da
Silva Vilarinho, gerente de produto da marca.
Logo a Cervejaria Petrópolis começou a dispo-
nibilizar a Itaipava Premium naquelas garrafas,
decisão tomada pouco depois pela Femsa, com
a holandesa Hemeken. "O consumidor costuma
comprar sua cerveja premium nos supermerca-
dos com mais freqüência que o consumidor de
cerveja mainstream, que prefere o produto em
bares" afirma Herbert Gris, gerente de marca da
Femsa Cerveja Brasil. "Esse consumidor busca
sempre novidades e embalagens diferenciadas e
convenientes", ele observa. "A garrafa não retor-
nável de 600 mililitros supre essa necessidade."

Apesar de serem os mesmos vasilhames ven-
didos nos bares, as cervejarias não os recolhem
no pós-consumo quando vendidos no grande
varejo, até por que as redes não estão dispostas
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a arcar com os custos de recolha e armazena-
mento. Assim, nas caixas com 12 unidades há o
aviso de que as garrafas são descartáveis. Como
as cervejas escolhidas para alavancar as vendas
em garrafas de 600 mililitros são produtos pre-
mium, destinados ao público das classes A e B,
o problema de custo final parece não ser funda-
mental, pois os consumidores, para desfrutar da
bebida de sua preferência no volume que lhes
apraz, não se importariam em pagar pelo preço
do vasilhame. "A principal diferença é que nos
supermercados são utilizadas apenas garrafas
novas", destaca o coordenador de marketing da
Itaipava, Douglas Costa.

As cervejarias item a expectativa de que as tra-
dicionais garrafas conquistem mais espaço. "Na
medida em que os players do mercado apostam
nesse tipo de embalagem, entendemos que ela
acaba ganhando maior relevância, sobretudo
nos supermercados, onde a lata e a long neck
hoje são predominantes", diz Costa.

A apresentação no varejo também é outro
ponto relevante: as cervejarias apostam nas cai-
xas-display de papelão ondulado. "A caixa de
papelão tem uma impressão de ótima qualidade,
o que valoriza o produto", considera Costa, da
Itaipava. Para facilitar o transporte, a caixa-dis-
play da cervejaria fluminense, produzida pela
Porto Feliz S/A, tem um vão de cada lado para
o encaixe das mãos. Já a Antarctica Original é
vendida, além da embalagem secundária com
12 garrafas, fornecida pela Ibéria, num "four
pack" de papel cartão que tem a forma de um
pequeno engradado com alça. A caixa-display
da Heineken é fabricada pela Orsa.



Como no Brasil o parque de vasilhames é
comum - a entrega da garrafa de uma marca
não implica que a compra seguinte seja da
mesma cerveja - nada impede que as embala-
gens ditas "descartáveis" retornem ao mercado,
em trocas realizadas em padarias e bares. A
Heineken é a cerveja que foge do padrão, pois
não utiliza as tradicionais garrafas âmbar, for-
necidas pela Owens-Illinois, pela Saint-Gobain,
pela CIV - Companhia Industrial de Vidros e
pela Vidroporto. Seguindo o padrão mundial da
marca, a cerveja da Femsa tem garrafas exclu-
sivas verdes, com detalhes em baixo relevo,
produzidas pela Owens-Illinois. A decoração
também é diferente das demais marcas: em vez
de rótulos de papel com cola, que dominam a
categoria, é utilizado o sistema ACL (Applied
Ceramic Label), ou seja, o rótulo é serigrafado
diretamente na garrafa.

As cervejas em garrafas de 600 mililitros,
aliás, já estavam presentes no grande varejo,
mas apenas em versões descartáveis e em mar-
cas vendidas a preços bem mais altos, como
Baden-Baden e Therezópolis. Outra embala-
gem que ganha seu espaço nas gôndolas é a
garrafa de l litro, em marcas importadas da
Argentina e do Uruguai. E, na esteira do cres-
cente consumo dessas cervejas do Cone Sul,
uma marca brasileira deverá em breve lançar
um produto no mesmo volume. O sistema de
distribuição será o mesmo - isto é, retornável,
para consumo em bares e restaurantes -, mas

boa parte já teria destino direcionado para
funcionar no sistema de one-way

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Embalagem Marca, ano 8, n. 98, p. 14-17, out. 2007.




