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uma ruidosa campanha publicitá-
ria em cartaz na Holanda, barten-
ders protestam e insuflam boicotes
a uma das mais famosas cervejas
daquele país, a Grolsch. Jogada da

SABMiller, dona da marca, a "revolta" busca
promover, de forma criativa e bem-humorada, a
Grolsch Cheersch. Trata-se de uma versão que
propicia ao consumidor desfrutar, em casa, da
experiência de beber cerveja como o chope dos
bares, tirado de barris. Mas não com barris one
way de metal, como já fizeram ou fazem muitas
cervejas mundo afora. A Cheerscb inova ao se
basear numa chopeira doméstica abastecida por
garrafas de PET.

Contendo 2 litros de cerveja, as garrafas-refis
têm desenho especial para o acoplamento à válvu-
la caseira, reutilizável e fabricada com peças de
plástico e de alumínio pela empresa italiana Cos-
ter. O aparelho, vendido em supermercados, não
necessita de eletricidade. Funciona unicamente
com pressão, gerada por cartuchos de dióxido de
carbono (CO2) que acompanham as garrafas, tam-
bém comercializadas no varejo de auto-servico.

Para executar o ritual de extração, o consu-
midor resfria a bebida na temperatura que lhe
convier utilizando a geladeira, onde garrafas com
sobras podem ser novamente armazenadas, pre-
servando as propriedades ideais de consumo da
bebida por até duas semanas.

Barreiras
As garrafas são produzidas pela SABMiller numa
linha com equipamentos de sopro, rotulagem e
paletização fornecidos pela multinacional france-
sa Sidel. Como é mais ou menos sabido por todos,
engarrafar cerveja em PET exige o uso de emba-
lagens com barreira especial a gases. Procurada,
a cervejaria esquivou-se de dar detalhes sobre a
tecnologia incorporada pelas garrafas da Cheers-
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ch, limitando-se a informar que as preformas são
confeccionadas "com uma blenda especial", que
garante ao produto shelf life de seis meses, assim
como as versões da Grolsch em vidro c lata de
alumínio.

De acordo com a SABMiller, uma pesquisa
comprovou que os consumidores batavos têm
grande disposição de consumir cerveja em casa
à moda dos barzinhos, mas não se satisfazem
com os barris caseiros normalmente oferecidos,
apontados como difíceis de manusear. Cora efeito,
a Grolsch Cheerscb é propagandeada pela cer-
vejaria como opção mais flexível e conveniente.
Para estimular o público, a SABMiller criou um
hotsite para o produto (www.cheersch.nl). Nele,
são ensinadas técnicas para o consumidor encher
um copo da Cheersch com a precisão dos melho-
res tiradores.

O lançamento faz também sentido por outra
questão. Ocorre que, embora carregue o estigma
de país tolerante, a Holanda vem adotando medi-
das rigorosas para evitar conseqüências nocivas
do consumo irresponsável de álcool nos pontos-
de-dose. Trazer o bar para casa, portanto, pode ser
uma boa. (AES)
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Text Box
Para revolta dos garçons, Embalagemmarca, São Paulo, a. 10, n. 115, p. 40-42, mar. 2009.




