
CERVEJAS

Para a família e para os amigos
Com garrafa de 1 litro retornável, Skol mira no consumo doméstico

e olho no crescimento do consu-
mo de cerveja em casa apresen-
tado em algumas regiões do país,
a Skol colocou no mercado, no
começo de agosto, a Skol Litrão,

cerveja em garrafa de vidro de l litro retornável
produzida pela Saint-Gobain e pela Owens-Illi-
nois. "Nada melhor do que uma cerveja grande
para ocasiões como churrascos e festas. Por isso
decidimos atender à essa demanda oferecendo
aos consumidores uma embalagem mais eco-
nômica de l litro retornável". diz a gerente de
inovações da Skol, Carolina Faria.

Fruto de quase um ano de pesquisas pela
cervejaria, a Skol Litrão chega para atender à
demanda de um mercado promissor. De acor-
do com a gerente da AmBev, observa-se uma
forte tendência de crescimento do consumo de
cervejas em embalagem de l litro na América
Latina. Segundo estudo da Nielsen, na Repúbli-
ca Dominicana, por exemplo, as garrafas de l
litro retornáveis representam 33% do mercado
de cerveja, e na Guatemala esse número chega
36%. Em países do Cone Sul, como Argenti-
na c Uruguai, é comum o envase de cerveja

A AinBev está proibida pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econômica

(Cadê) de estender para o restante do

país o uso de suas garrafas personali-

zadas retornáveis de 630 mililitros uti-

lizadas nos Estados do Rio de Janeiro,

com a Skol, e do Rio Grande do Sul,

com a Bohernia. A decisão impede

que a garrafa seja usada por outras

marcas da AmBev. Afém disso, o Cadê

determinou que a cervejaria adote um

sistema de troca de vasilhames com

seus concorrentes. Os concorrentes

da AmBev alegam que a nova garrafa

quebra o sistema de compartilhamento

de vasilhames. O descumprimérito da

decisão implica multa diária de 50 mil

reais.

O Cadê impôs as condições ao jul-

gar medida preventiva adotada pela

Secretaria de Direito Econômico (SDE)

em maio deste ano, que suspendia o

uso das novas garrafas e determinava

o recolhimento dos vasilhames em

circulação. A ArnBev não comentou a

decisão.
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em garrafas de 960 mililítros retornáveis. A
AmBev já vem testando desde o início de 2007
essas embalagens no mercado, com as marcas
uruguaias Patrícia, Nortena e Pielsen. "Temos
bastante confiança no imenso potencial do pro-
duto", afirma Carolina Faria.

O principal atrativo da Skol Litrão é a economia
feita pelo consumidor: o preço sugerido para
a garrafa é de 3,99 reais para a compra sem o
vasilhame, Na recompra, com a devolução da
garrafa, o consumidor pagará 2,99 reais, o que
representa um custo por litro bem inferior às
outras embalagens das outras marcas e até da
própria Skol.

A garrafa de l litro chega ao varejo dos
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, além do interior de São Paulo e do sul
de Minas Gerais. (FP) 933
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