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Selo na lata que provocou polêmica entre cervejarias agora será usado em toda a linha de 
produção da Schincariol  
 
A disputa em torno do uso de lacres de alumínio nas latas de cerveja ganha força com o 
anúncio de que o Grupo Schincariol vai utilizar o recurso em toda a sua linha de produção. As 
latas seladas em todas as marcas da empresa começam a chegar ao mercado nas próximas 
semanas.  
 
Até aqui, a oferta praticamente se restringia aos rótulos Itaipava e Crystal, da Cervejaria 
Petrópolis, que, ao lançar o recurso fez disso um argumento de marketing. O lacre foi criado 
pela cervejaria de Walter Faria e ajudou a empresa a atingir 8,6% de participação de mercado. 
 
O argumento de marketing da Petrópolis se viu enfraquecido, porém, com a entrada de uma 
campanha publicitária - assinada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja e Associação 
Brasileira da Indústria de Refrigerantes (Abir) - contestando o benefício proporcionado pelo 
lacre. 
 
Por ordem judicial, a campanha de alerta à população, que alerta para o fato de o lacre de 
alumínio não ser garantia de higiene e recomendar que o consumidor limpe a lata antes de 
beber, está fora do ar desde o começo do ano. Aguarda julgamento do mérito. “Os juízes estão 
avaliando o conteúdo das pesquisas apresentadas nas defesas”, informa Marco Mesquita, 
superintendente do Sindicerv. 
 
Há pesquisas para todos os gostos. Os advogados da Petrópolis, que entraram com o recurso 
na Justiça solicitando a retirada da peça de propaganda e ganharam a liminar favorável, se 
apóia em um estudo do laboratório de Biologia da Universidade de São Paulo (USP) que aponta 
vantagens de limpeza no uso do lacre. 
 
Já o Sindicerv e a Abir recorreram a estudos elaborados pelo Centro de Tecnologia da 
Embalagem (Cetea), uma entidade sem fins lucrativos e mantida por empresas privadas, que 
questiona a eficiência do lacre para uso em determinadas situações. 
 
AUMENTO DE CUSTO 
 
Um dos estudos foi feito a pedido da gigante do setor, a Companhia de Bebidas AmBev, que é 
contrária ao uso do selo. Os executivos da empresa não encontram vantagens para o 
consumidor e para a empresa, apontam a desvantagem do aumento de custos na linha de 
produção. 
 
Para usar o lacre de alumínio, as cervejarias têm de comprar máquinas seladoras, que têm um 
ritmo de produção inferior ao das engarrafadoras. Enquanto as primeiras selam entre 50 e 60 
mil latas por hora, as outras engarrafam 140 mil latas.  
 
Esse desencontro é um entrave, particularmente, para a líder do setor, que detém 67% de 
participação de mercado e tem de adquirir mais máquinas que as concorrentes. 
 
O diretor de marketing da Schincariol, Marcel Sacco, não se assusta com a celeuma. 
“Resolvemos encampar a proposta porque o consumidor aprova o lacre e isso estimulou as 
vendas de quem já aderiu.” 
 
A respeito dos estudos em discussão na Justiça, Sacco diz que foram devidamente avaliados 
pela Schincariol. No último deles, realizado pelo Cetea em 2007 a pedido da AmBev, a análise 
é de uma situação muito específica.  
 
“O laudo foi realizado após duas latas, uma com lacre e outra sem, terem sido mergulhadas 
em água suja e depois expostas ao calor do sol por mais de quatro horas”, explica ele. “Num 



cenário desses, é lógico que a lata com o selo está mais sujeita a formação de ambiente 
propício à proliferação de bactérias. Mas trata-se de uma situação hipotética.” 
 
Independentemente do desfecho para a campanha de esclarecimento à população - se será 
liberada pela Justiça para voltar a ser veiculada -, a Schincariol vai esquentar a briga ao se 
posicionar ao lado da Petrópolis. Algumas cervejarias pequenas, como a Colônia, do Paraná, 
também aderiram ao lacre.  
 
Outros capítulos devem ocorrer nos próximos meses. Como informa o Sindicerv, que monitora 
o tema, existem mais de 50 projetos de lei nas Assembléias Legislativas de vários Estados, 
propondo a obrigatoriedade do uso do selo.  
 
NÚMEROS 
 
50 projetos  
de lei estão nas Assembléias Legislativas de vários Estados, propondo a obrigatoriedade do uso 
do lacre nas latas de cerveja, segundo o Sindicerv 
 
8,6% é participação  
da Cervejaria Petrópolis no mercado brasileiro da bebida, alcançada após o uso do lacre nas 
latinhas da Itaipava e da Crystal 
 

 
Leia mais: 
 
InBev analisa opções para a fusão das cervejarias  
 
A cervejaria InBev, formada com a união da brasileira AmBev com a belga Interbrew, tem dois 
planos alternativos caso a direção da empresa americana Anheuser-Busch não aceite sua 
oferta de compra. 
 
Segundo o jornal britânico Financial Times, a InBev prepara uma oferta de US$ 46 bilhões pela 
fabricante da Budweiser e da Bud Light, as duas marcas mais vendidas do mundo. 
 
A InBev deve fazer a oferta diretamente a August Busch IV, presidente da Anheuser Busch e 
herdeiro dos fundadores da empresa. Ele já havia sido sondado em outubro passado e não 
quis negociar. Caso se mantenha irredutível, a InBev pode procurar outros sócios, como o 
investidor Warren Buffett, segundo maior acionista da cervejaria. Ainda não é certo, porém, 
que a oferta será concretizada, segundo o FT. 
 
A outra opção estudada pela InBev é fechar um acordo com a cervejaria sul-africana 
SABMiller, numa tentativa de aumentar sua participação no mercado global de bebidas. InBev 
e SABMiller têm conversado informalmente sobre uma associação. As conversas, porém, 
podem esbarrar em um processo que está sendo conduzido pelo Departamento de Justiça dos 
EUA, sobre a fusão das operações da SAB Miller nos Estados Unidos com a cervejaria 
americana Molson Coors. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2008, Economia, p. B12. 


