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Nesta semana chega ao mercado brasileiro mais uma marca de cerveja. Não virá dos 
tradicionais fabricantes do Brasil, mas sim do Grupo Convenção, mais conhecido pela produção 
de refrigerantes, que está seguindo a onda das pequenas indústrias de lançarem suas próprias 
marcas de cerveja. Mesmo com a Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) continuar 
disparada na liderança neste segmento, a pulverização do consumo já começa a ser percebida. 
Em 1992, as pequenas marcas correspondiam a 0,9% do mercado. Agora, chegam a 2,8%.  
 
Com a recente mudança do mercado cervejeiro, uma das empresas que comemora os 
resultados é a Schincariol. Dados do mês de julho no Instituto Nielsen mostram que a 
companhia aumentou 0,5% sua participação no mercado e chegou a 13,6% de market share. 
Aqui, a baixa diferença pode enganar. Cada 0,1% de participação significa R$ 30 milhões por 
ano a mais em faturamento.  
 
O ganho de mercado da Schin veio diretamente da concorrente AmBev, que perdeu, no 
período, 0,7% de mercado, mas ainda é responsável por 66,7%. Os 0,2% restantes foram 
para a Petrópolis, que produz a Itaipava, e que agora configura com 9,2% de market share, e 
para a Femsa, fabricante da Kaiser e Sol, que mês passado chegou a 7,7%. A Schincariol não 
via esse crescimento desde 2003, ano em que a empresa lançou a Nova Schin.  
 
Uma das estratégias da empresa tem sido conquistar o mercado do Norte e Nordeste. Em 
maio, o grupo inaugurou a sua 14ª unidade de produção no País no Ceará. "A nova unidade 
permite que a empresa ganhe ainda mais força na indústria de bebidas, em especial nessas 
regiões. Pesquisas mostram que o consumo cresce de forma acelerada no Norte e Nordeste, 
por isso, ter mais uma unidade fabril voltada para o atendimento destas regiões é reflexo do 
nosso esforço de crescimento" afirma Gilberto Schincariol, membro do Conselho de 
Administração da empresa.  
 
Líder 
 
A líder continua sendo, de longe, a AmBev, detentora de dez marcas de cerveja. Em balanço 
do segundo trimestre do ano, divulgado na semana passada, a AmBev anunciou um lucro 
líquido consolidado 10,4% menor, de R$ 402,1 milhões, ante os R$ 448,7 milhões somados 
nos mesmos três meses do ano passado.  
 
"Nossas operações no Brasil retomaram o crescimento após um primeiro trimestre difícil, 
apesar de o ambiente econômico ainda apresentar desafios ao setor de bebidas. Apesar de 
2008 continuar sendo um ano difícil, acreditamos numa melhora do crescimento da indústria 
no segundo semestre, com desaceleração da inflação de alimentos", afirma Luiz Fernando 
Edmond, diretor-geral da companhia para a América Latina.  
 
Já a cervejaria Petrópolis, fundada em 1994, já conseguiu desbancar a Femsa, que também 
produz a Coca-Cola. Para isso, a empresa investiu, entre 2003 e 2006, cerca de R$ 260 
milhões. Em 2007, foram mais R$ 146 milhões Atualmente a capacidade de produção é de 750 
milhões de litros de cerveja por ano.  
 
Apesar de serem pequenas, perto da líder AmBev, elas estão vindo, em quantidade, querendo 
disputar o mercado. A Convenção, por exemplo, produzirá, no Brasil, a marca de cerveja 
alemã Bitburger. "Estamos em busca de uma importante fatia do segmento de cerveja 
premium. Esse mercado já chega a cerca de 3% e segue em expansão", declara Geraldo 
Guitti, presidente da Refrigerantes Convenção. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Brasil é o quarto produtor mundial do produto 



 
A luta por participação é intensa em um grande mercado consumidor de cerveja, como o 
Brasil. Em 2007, o consumo brasileiro de cerveja rompeu a barreira dos dez bilhões de litros. 
Em produção, o País está em quarto no ranking mundial, atrás dos Estados Unidos, China e 
Alemanha, segundo dados do Sindicerv.  
 
A retomada do crescimento iniciou-se há aproximadamente dois anos, depois de quase dez de 
estagnação no patamar de 8,5 milhões de litros consumidos. A expansão esquenta ainda mais 
a disputa pelas empresas do setor.  
 
Só no mês de julho, o País consumiu mais de 536 milhões de litros de cerveja, o que 
representou um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação 
ao valor movimentado, o crescimento foi de mais de 10%, e chegou a R$ 2,2 bilhões. 
 
"Por conta do aumento de renda da população brasileira, que agora tem maior acesso a esse 
segmento, e também pela entrada de novos players no mercado houve o crescimento desse 
setor", afirma Ana Carolina Franceschi, coordenadora de Pesquisas da Nielsen.  
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