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A possibilidade de mais restrições à propaganda de cerveja e a constatação de que 
o consumidor está mais exigente vêm levando as principais marcas de cerveja do 
país a investir com maior peso no relacionamento com bares e restaurantes, para 
garantir a visibilidade do produto e volume de venda. O Rio, considerado 
estratégico quando o assunto é beber cerveja, tem sido palco da volta de uma 
batalha dentro da já tradicional guerra de marcas: a disputa pelos bares. 
 
O embate mais recente envolveu o tradicional Bar Luiz, no Centro do Rio. A Femsa 
garante que tirou a Brahma, marca da AmBev, do bar — como publicou a coluna 
Gente Boa, citando o valor de R$ 1,5 milhão. O gerente do bar, Othon Santos, diz 
que negociações ainda estão em curso. A Itaipava, marca da Cervejaria Petrópolis, 
corre por fora, também de olho no consumidor de marcas da AmBev. Já a 
Schincariol apenas observa, sem confrontos diretos. 
 
Segundo fontes do setor, as marcas mais novas e que disputam o consumidor de 
massa, precisam ganhar mais espaço, e o investimento em publicidade tradicional 
não é o único meio. 
 
Para ser diferente, é preciso ser demandado. Nessa hora, olhar o ponto de venda e 
o retorno que poderá dar ao um produto, pelo volume de vendas e visibilidade da 
marca, vale a pena e vale um bom investimento — diz a fonte. 
 
Jorge Kowalski, diretor nacional de Vendas da Femsa — das marcas Sol, Kaiser e 
Hei-neken —, concorda que há uma preocupação com o risco de mais restrições à 
propaganda de massa pelo setor. Ele afirma que investir nos pontos de venda é 
fundamental para crescer mais. Por isso, a empresa está em busca de novos 
estabelecimentos no Rio. 
 
Sempre investimos no trabalho junto aos pontos de venda e estamos trabalhando 
na captura de novos canais. O Bar Luiz foi um deles. Tudo já foi negociado, e 
estamos fechando os detalhes para um grande evento na próxima semana, para 
marcar a entrada de Femsa—afirma o executivo da cervejaria. 
 
Kowalski não confirma que a negociação tenha envolvido a quantia de R$ 1,5 
milhão: 
 
A negociação com o Bar Luiz foi pôr muito menos que R$ 1,5 milhão, mas não 
posso citar números. Pagamos o que determina o mercado. 
 
Ricardo Melo, diretor regional da AmBev para o Rio, diz que o nível de aproximação 
das empresas com os estabelecimentos comerciais no Rio só vem aumentando. 
 
Acredito que, mais do que a restrição à propaganda, essa aproximação vem acon-
tecendo pela demanda do consumidor, que é mais exigente e quer qualidade no 
produto e no atendimento — diz Melo. 
 
Sobre a entrada de Femsa no mercado carioca e a perda do Bar Luiz, Melo diz que 
o valor da marca ajuda um estabelecimento a ter boas vendas: 
 
A Sol entrou no mercado, investiu muito, por enquanto, sem sucesso. Apoiamos 
financeiramente os bares, mas dentro do que é proporcional ao mercado. 
 
Segundo Ricardo Alves, supervisor comercial da Cervejaria Petrópolis, a empresa 
vem investindo fortemente em ações de marketing e todos os eventos que tenham 



ligação com o público jovem. O objetivo, diz ele, é aumentar as vendas e a 
visibilidade da marca, além de conquistar o público que costuma beber a Skol, 
marca da concorrente AmBev: 
 
Hoje, temos contratos de exclusividade com vários bares do Rio. Temos uma briga 
diária com a AmBev, mas conseguimos deixar de perder vários pontos, para eles. 
Estamos negociando com bares e boates. Nosso foco é o público que bebe Skol, na 
faixa etária mais jovem. Desde o início, há seis anos, buscamos essa linha de 
atuação.  
 
 
 
Leia mais: 
 
Relação de amor e ódio com botequins cariocas  
Paulo Thiago de Mello 
 
Dona da maior fatia do mercado brasileiro de cerveja e chope, a AmBev mantém 
uma relação de amor e ódio com os donos de botequins do Rio e uma guerra 
acirrada com a concorrência. Até mesmo bares tradicionais, com alto giro de venda, 
reclamam dos contratos de exclusividade que a empresa impõe, restringindo a 
venda de marcas concorrentes. 
 
Segundo o dono de vários bares na Zona Sul e no Centro, que falou na condição de 
anonimato, os contratos duram cerca de três ou quatro anos e normalmente há um 
acerto financeiro, que varia segundo o volume de venda do estabelecimento:  
 
A AmBev também detém o poder de estabelecer a política de preço. Com isso, o 
comerciante fica duplamente preso, pois não pode oferecer variedade nem tem 
controle sobre o preço do produto. 
 
Já o dono de um dos botequins mais conhecidos da Zona Sul, que também não quis 
se identificar, defendeu a cervejaria: 
 
Dono de bar reclama o tempo todo. Só busca a AmBev para pedir. 
 
Referindo-se à mudança de bandeira do tradicional Bar Luiz, de chope Brahma para 
Sol, ele diz que experimentou o chope da Femsa e achou "pesado". Embora tenha 
optado por manter o chope da Brahma, não descarta nova experiências: —  Tenho 
esperança na Schincariol, que está inovando e pode vir com um chope bom. 
Também já bebi chope Itaipava e achei excelente. 
 
Marcelo Carneiro da Rocha, dono da microcervejaria Colorado, em Ribeirão Preto, é 
taxativo: —   Os microcervejeiros do Brasil só temem a AmBev. Ela tem 70% do 
mercado e quer ser dona de 100%. Representamos apenas 2% do mercado e ela 
quer acabar com a gente — acusa. — Isso é ruim para o consumidor, pois fazemos 
uma cerveja melhor, e também criamos mais empregos por litro produzido. 
 
Ricardo Melo, diretor regional da "AmBev para o Rio, defende a empresa: 
 
O principal aliado de uma grande marca é o consumidor. Há espaço para todas, e 
esse espaço será ocupado por quem for muito competente e se colocar sempre 
respeitando o consumidor. (Colaborou Erica Ribeiro).  
 
                     Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2008. Economia, p. 50. 


