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Grandes cervejarias investem em inovação para criar mais oportunidades de consumo e aumentar 
vendas  
 
Experimenta. Desce redondo. A cerveja da boa, ou a do baixinho. A conquista de território com as 
armas da mensagem publicitária dá sinais de esgotamento. Os comerciais, segundo apontam as 
pesquisas das próprias cervejarias, estão muito parecidos. E, pior, o governo quer limitá-los. Com 
quase 11 bilhões de litros produzidos por ano, crescimento persistente e mais concorrentes na 
disputa, o negócio da cerveja ganha agora um componente adicional: as embalagens. 
 
Com novos formatos e novos materiais, as embalagens garantem às cervejarias a ampliação de 
seus portfólios e, por tabela, a exploração de novos nichos de mercado. Exatamente por isso, 
abrem um novo front na batalha. 
 
As inovações que entram no mercado não devem prejudicar as regras de funcionamento do 
parque cervejeiro. A AmBev, que detém 67% de participação em volume de vendas, lançou uma 
garrafa com 630 ml para a marca Skol, quando a padrão é de 600 ml. Isso, por si só, já causa 
inconveniente ao sistema de garrafas retornáveis compartilhado pelo setor. Uma garrafa é 
envasada 75 vezes. Mas, para piorar, a garrafa leva a assinatura do grupo chanfrada no alto da 
embalagem. As outras empresas resolveram recorrer contra a iniciativa. Foram à Secretaria de 
Direito Econômico (SDE) pedir medidas que impeçam o uso da nova garrafa.  
 
Enquanto os órgãos anticartéis não respondem a essas pressões, as embalagens diferentes 
ganham espaço nas gôndolas dos supermercados, nas prateleiras dos botecos e na preferência do 
consumidor - embora ainda não seja possível captar o desempenho de cada alternativa. No geral, 
o parque cervejeiro segue dominado pelos cascos de 600 ml, que somam 67,6% do total das 
embalagens disponíveis, seguido das latas, com suas variadas capacidades, com 29,4%.  
 
Garrafas maiores, de quase um litro, já comercializadas no mercado nacional, vêm de fora. São as 
de 960 ml, adotadas pelas marcas uruguaias Norteña e Patrícia. “O mercado nacional está no 
limiar de dar um salto, pois ficou muito tempo estagnado e agora vai oferecer variedade”, diz 
Riccardo Morici, diretor de marketing da Femsa. “Não demora para opções como as garrafas de l 
litro serem produzidas aqui”. Para a diretora de inovação da AmBev, Vivian Serebrinic, o 
movimento externo é o oposto do que ocorre aqui dentro. “Há excesso de oferta por lá e algumas 
embalagens sequer têm razão comercial para existir”, diz ela. 
 
As novidades que já estão presentes no mercado brasileiro são a lata maior, com 473 ml, para 
enfrentar a convencional, de 350 ml, e a garrafinha de 250 ml, para fazer frente à long neck de 
350 ml. “Somos conservadores do ponto de vista da diversidade, só agora estamos alterando os 
tamanhos”, diz Marcel Sacco, diretor de marketing do Grupo Schincariol. “Nos EUA, cresce o uso 
de garrafas de alumínio de até 700 ml pela Budweiser. São garrafas ecológicas, leves, fáceis de 
carregar e ainda gelam muito mais rápido.” 
 
LATÃO 
 
No Brasil, a inovação mais recente, com menos de um ano, é o formato maior da embalagem de 
alumínio, o já apelidado “latão”, que se adequou melhor aos megaeventos, como o carnaval de 
rua ou os festivais de música. 
 
Analistas de mercado que acompanham o setor concordam que, embora a distribuição seja o foco 
central desse negócio, já que os fabricantes têm de fazer o produto chegar a mais de 1 milhão de 
pontos-de-venda em todo o País, a inovação ganha destaque. O impulso está no aumento de 
renda da população que permite procurar novidades e experimentações .  



 
Morici, da Femsa, reconhece que foi surpreendido pela disposição de consumo. “Importamos o 
barril de alumínio de cinco litros de Heineken para atender à demanda de fim de ano”, conta ele. 
“Mas o volume que programamos para três vezes foi vendido em 15 dias. Decidimos pôr em 
linha.” A garrafinha de vidro de 250 ml da Sol também superou as expectativas da companhia. As 
vendas estão quatro vezes acima do planejado, o que obrigou a contratação de outros 
fornecedores para atender ao consumo  
 
O modelo que a indústria cervejeira persegue não é exclusivo. Foi a Coca-Cola que motivou os 
concorrentes a ir nessa direção, ao desenvolver mais de 28 diferentes embalagens para o seu 
refrigerante, e com isso recuperar vendas . “As nossas inovações aconteciam a cada cinco anos. 
Agora, introduzimos mais de uma por ano”, diz Vivian, da AmBev. Basta lembrar que a primeira 
lata de cerveja, ainda em folha de flandres, chegou ao mercado em 1971. A de alumínio só veio 
em 1989. 
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