
CERVEJAS

Estação de lançamentos
Com a chegada do verão, cervejarias apostam em

proximidade do verão é sempre
época propícia para as cervejarias
colocarem novos produtos nas pra-
teleiras dos supermercados. Con-
firmando a escrita, neste final de

ano lançamentos pipocam no varejo. A AmBev,
líder absoluta de mercado, comemora os 120
anos da cerveja Brahma com uma edição de
latinhas comemorativas produzidas pela Rexam,
com vários rótulos históricos, que contam a
história da cervejaria. Entre eles se encontra o
primeiro da marca, de 1888, com o desenho de
uma mulher envolta em ramos floridos de lúpulo
e cevada, dois dos principais ingredientes da
bebida.

Outro destaque é o rótulo de 1901, que regis-
tra a criação da Cerveja Pilsen, um marco na
época, porque até então toda cerveja produzida
era escura. Também é destaque a latinha com
o rótulo de 1967, quando a cerveja mudou de
nome, de Brahma para Brahma Chopp, marca
que ostenta até hoje, e incorporou a cor preta
no rótulo. "Os rótulos abordam os 120 anos
de história e evolução da marca, que sempre
esteve muito presente na vida nos brasileiros",
diz Bruno Cosentino, gerente de marketing da
marca. "Por isso, comemorar este momento é
relevante e especial para a Brahma e para os con-
sumidores." No total, são onze latas com rótulos
históricos e mais um comemorativo, com o logo-
tipo dos 120 anos da cerveja, que também está

Para marcar os 120 anos,
Brahma lança rótulo

comemorativo (garrafa)
e latas alusivas a rótulos

históricos

sendo utilizado nas garrafas de 600 mililitros. O
selo também aparece no alto de todas as latas,
junto com a inscrição "edição histórica"

A AmBev aproveita para levar ao mercado
de São Paulo produtos que já são conhecidos
dos consumidores de outros Estados, como Rio
de Janeiro e Minas Gerais: a Skol de l litro (ver
EMBALAGEMMARCA 108) e o multipack de 24 latas
da Brahma e da Skol (EMBALAGEMMARCA 107).

Petra, mais e maior
Outra cervejaria que aposta nos dias quentes
do verão é a Petrópolis. A empresa ampliou a
família de uma de suas mais vendidas cervejas
premium, a Petra, originalmente elaborada ape-
nas na versão escura. Os três novos produtos
da cervejaria fluminense são Petra Schwar-
zbier, cerveja escura de baixa fermentação;
Petra Bock, do tipo bock avermelhada; e Petra
Aurum, uma pilsen.

Com os lançamentos, a Petrópolis diversi-
ficou também os tipos de embalagem adotadas
para suas marcas, que se restringiam a latas de
alumínio e garrafas long-neck de vidro de 355
mililitros e em latas de alumínio. As novas cerve-
jas chegam ao consumidor em garrafas de vidro
não retornáveis de 500 mililitros, produzidas
pela Saint-Gobain, que têm o shape das emba-
lagens de tradicionais cervejas alemãs, como a
Erdinger. Para dar um ar mais nobre, além dos
rótulos, produzidos pela Gráfica Rami e pela



Dixie Toga, as garrafas têm gargalheiras com
a inscrição do nome da cerveja e o logotipo da
Cervejaria Petrópolis e uma faixa exaltando a
receita utilizada em cada bebida, material for-
necido pelas mesmas empresas. O design é da
SPO+Pantani.

Acompanhando a lei seca
Impulsionado pela chamada lei seca, que pune os
motoristas apanhados dirigindo após consumir
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bebidas alcoólicas além de determinado limite,
ultimamente a abstenção cresceu no Brasil e o
consumo de cervejas sem álcool robusteceu-se.
Apesar de o mercado desse tipo de bebida ser
ainda incipiente no país, e até por isso, seu poten-
cial de crescimento é muito grande.

De acordo com instituto Nielsen, a venda de
cervejas sem álcool representa apenas 0,7% do
volume total no país, enquanto na França, na
Espanha e em Portugal, por exemplo, o consumo
chega a 9%. Em conseqüência, as empresas que
ainda não tinham em seu portfólio cervejas sem
álcool - ou com teor alcoólico inferior a 0,5%,
conforme determina a legislação - trataram de
acelerar a colocação de novos produtos nas pra-
teleiras.

Foi o caso da Cervejaria Petrópolis, que lan-
çou a Itaipava Sem Álcool em latinhas, forneci-
das pela Latapack-Ball, com os tradicionais selos
higiênicos de alumínio adotados pela marca,
produzidos pela Foilspack e pela Natermann, e
em garrafas de vidro long-neck, fabricadas pela
Saint-Gobain, com rótulos da Gráfica Rami e
tampas da Aro. A embalagem foi criada pela

agência de design SPO + Pantani, com rótulo em
que predomina a cor azul, tradicional nas cerve-
jas sem álcool.

O Grupo Schincariol engrossou a tendência,
ao apresentar, durante a realização do Grande
Prêmio do Brasil de Fórmula l, dia 2 de novem-
bro, em São Paulo, a Nova Schin Zero, cerveja
sem álcool. Comercializada em garrafas long
neck e latas de aço, fornecidas pela Metalic, e de
alumínio, produzidas pela Latapack-Ball e pela
Rexam, a bebida é a primeira cerveja nacional
sem álcool vendida em garrafas de vidro de 600
mililitros, fornecidas pela CIV, pela Owens-
Illinois e pela Saint-Gobain. Segundo o diretor
de marketing do Grupo Schincariol, Mareei
Sacco, a cervejaria aprovejta o crescimento do
mercado de cervejas sem álcool, impulsionado
pela lei seca, para "lançar uma nova opção ao
consumidor acostumado a beber sua cerveja em
embalagens de 600 mililitros". O design das
embalagens, que também tem o azul como cor
predominante, é da Young & Rubicam. (FP)
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