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Antes mesmo de inaugurar oficialmente a sua fábrica de vidros no Rio de Janeiro, prevista 
para 29 de março, a nova planta da AmBev já causa alvoroço no mercado. Circulam 
informações e até fotos de uma nova garrafa de 600 ml que estaria sendo vendida ainda em 
pequena escala pela cervejaria líder de mercado em algumas cidades do Rio e nos três Estados 
do Sul do país.  
 
O parque fabril de garrafas de vidro retornáveis de cerveja de 600 ml é comum no Brasil, o 
que significa dizer que todas as empresas utilizam um único modelo, de cor âmbar. A 
concorrência está preocupada com a adoção de uma nova embalagem pela AmBev e já estuda 
medidas jurídicas contra a empresa. Segundo o Valor apurou, as empresas ainda estão 
avaliando o caso para encontrar o melhor caminho legal a ser adotado. É provável que 
recorram primeiro ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), mas não 
descartam uma ação cível, alegando que a nova garrafa seria um limitante à concorrência e 
abuso do poder econômico.  
 
A nova garrafa tem alguns recortes diferenciados, corpo e gargalo mais afunilado com a 
palavra AmBev escrita em alto relevo, e desenho de um abridor de abridor de garrafas. Na 
parte inferior, também em alto relevo, está escrito qualidade AmBev. Já teriam sido 
encontradas no mercado garrafas com o rótulo de Bohemia - em maior volume - e Skol. 
Segundo fontes da indústria cervejeira, as garrafas foram produzidas pela Owens Illinois, uma 
das maiores do setor e que fornece para praticamente todas as empresas. Portanto, ainda não 
está sendo produzida na nova fábrica.  
 
A AmBev informou, através de sua assessoria de imprensa, que a nova fábrica terá produção 
apenas de garrafas long neck. A empresa confirma a produção de uma garrafa com o nome 
AmBev em alto relevo, mas diz que é vendida apenas em Porto Alegre e com o rótulo de 
Bohemia- sem previsão de extensão para as demais praças.  
 
Mas qual seria o problema de se produzir uma garrafa diferenciada? Os concorrentes alegam 
que teriam um grande prejuízo. A fatia da AmBev no mercado é superior a 68% e, dizem, aos 
poucos as garrafas próprias da AmBev dominariam. Estas não poderiam ser reutilizadas pela 
concorrência, que teria de usar garrafas virgens - mais caras. Hoje, as empresas recolhem os 
engradados, lavam e trocam o rótulo. A vida útil de uma garrafa retornável é de cerca de um 
ano ou de 15 a 25 lavagens.  
 
As garrafas de 600 ml de cerveja respondem por cerca de 70% do mercado total. Vendidas 
nos bares e restaurantes, são as mais rentáveis do setor. As embalagens long neck e lata são 
vendidas nos supermercados com margens muito menores. Se fizer em grande escala, a 
AmBev irá fechar o canal mais rentável para a concorrência, diz uma fonte.  
 
A AmBev investiu R$ 160 milhões (e recebeu US$ 5 milhões em incentivos) na fábrica de 
vidros do Rio de Janeiro, onde irá produzir 100 mil toneladas de vidro por ano - equivalente a 
450 milhões de garrafas ou 60% da demanda da AmBev no Sudeste do país.  
 
A adoção de um parque comum de embalagens de cervejas foi definida em maio de 2001, 
através da assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Sindicerv (que certifica 
as garrafas) e contou com participação do Ministério Público. A decisão foi tomada porque a 
indústria de cachaça começou a usar uma embalagem praticamente igual, mas mais fina.  
 
A Companhia Müller de Bebidas, líder de mercado com a Pinga 51, também fez uma 
embalagem especial e foi contestada na Justiça, mas conseguiu liminar que permite o uso das 
garrafas.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 fev. 2008, Tendências & Consumo, p. B4 
 
 


