
Colecionador paga até R$ 3,5 mil por latinha 
 
Os lançamentos da indústria cervejeira nem chegaram ao mercado, mas um público especial já 
discute o tema e, muitas vezes, tenta comprar no "câmbio negro", vangloriando-se de 
conseguir antes dos outros. Estamos falando dos colecionadores de latinhas de cerveja. No 
País, são 37 mil associados ao Brasil Chapter (Clube dos Colecionadores).  
 
Depois de colecionar selos e moedas, Carlos Gurgel passou a guardar latas de cerveja. O ano 
era 1971 e a Skol lançava a primeira lata no Brasil - na época, de ferro, que pararam de ser 
produzidas em 1991. Gurgel tinha 14 anos. Hoje, aos 51, tem uma coleção de 4 mil latas - já 
foram 17 mil, mas ele não tinha mais onde guardá-las. Então, mudou o critério da coleção: ter 
apenas latas de ferro e, no caso de produtos estrageiros, ter apenas um item por país.  
 
Na casa de Gurgel, em São Paulo, existem algumas raridades: como a primeira lata do mundo, 
lançada em 1935 pela cerveja Kueger. Gurgel tem também aquela que é considerada a mais 
cara do Brasil: da "Alterosa" - cerveja mineira que não existe mais - avaliada em R$ 3,5 mil.  
 
"No início, experimentada a cerveja e guardava. Depois passei a trocar ou comprar as latas 
diretamente", diz. Gurgel conta que, com a chegada da internet, a troca e a compra foram 
facilitadas. Antes, o processo demorava até seis meses, entre o envio da carta com a foto e 
depois do material. Hoje, são até 8 dias.  
 
A coleção de Dante Oliveira, de 27 anos, também começou na adolescência. "Tinha um primo 
que colecionava e gostei", afirma. Atualmente ele tem cerca de 3 mil latas - além das de 
cerveja brasileira, guarda também Coca-Cola e copos. "Para mim, as mais bacanas são as de 
eventos regionais, que a gente nem sabe que existe", diz. Entre os itens raros -e caros, pois 
está avaliada em US$ 2,5 mil - está uma lata de Coca-Cola comemorativa do 
"tetracampeonato" de futebol da seleção brasileira, feita para a Copa de 1982. Como o Brasil 
foi desclassificado, o produto não foi para as gôndolas.. "Acho que esta nem a Coca-Cola tem, 
pois não foi para o mercado".  
 
Raridades assim são disputadas "à tapa" pelos colecionadores, de acordo com Gurgel. "Os 
associados brigam pelos lançamentos", afirma.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 


