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FaltavaaentradadaFemsa,do-
na dasmarcas Kaiser e Sol, pa-
ra que as quatromaiores parti-
cipantesdomercadocervejeiro
oferecessem o produto na em-
balagemdeumlitro.Agoranão
faltamais. O diretor da compa-
nhia, Paulo Macedo, embora
não dê data, confirma a venda
doseu“litrão”natemporadade
verão. Aliás, entre os profissio-
nais que acompanham o movi-
mentodosetor, nãohádúvidas:
“o verão vai ser do litrão”.
Não é de espantar. Afinal, o
custo-benefício em relação à
tradicional embalagem de 600
ml – que fica, no mínimo, 10%
mais barata – fez a embalagem
cair no gosto do público e, lógi-
co, nobolsodoconsumidor.Em
São Paulo, onde a distribuição
do produto anda precária, con-
sumidores se queixam de falta
de abastecimento. “Tem arma-
çãopor causadaguerradepre-
çosentreascervejarias”,dizSil-
vio Rodrigues, sócio do Dona
Mathilde Snooker Bar, na zona

oeste de São Paulo, que serve o
litrão em balde de gelo para
agradar seus consumidores.
Quem trouxe a embalagem
para o mercado foi a gigante
AmBev, que, com isso, ganhou
participação de mercado. Há
um ano, em outubro de 2008, a
cervejaria tinha 67,9% do mer-
cado em volume. Em outubro
deste ano, pulou para 70,6%.
Uma conquista nada desprezí-
vel,considerandoquecadapon-
to ganho representa cerca de
R$120milhõesamaisnofatura-
mentoanual da empresa.De ja-
neiro a agosto de 2008, foram
vendidos 4 milhões de litros da
bebida no litrão. Nomesmo pe-
ríodo deste ano, as vendas na
mesma embalagem chegaram
aquase78milhõesdeunidades,
segundo o Instituto Nielsen.
Enquanto a AmBev espalha-
va seu litrão por mercados co-
mo o Nordeste, onde a concor-
renteSchincariolreinava,asou-
tras cervejarias perdiam ven-
das. A Schin, por exemplo caiu
de12,9%participaçãodemerca-
do em outubro de 2008 para
11,4% em outubro último. Para
estancar o avanço da gigante,
Schincariol e Petrópolis corre-
rampara lançar suas versões.

A Petrópolis reagiu primei-
ro e, desde o fim de setembro,
pôs a embalagem no portfólio.
DouglasCosta,gerentedemar-
keting da empresa, explica que
aindanão tem levantamentode
vendas, porque a distribuição
temsido progressiva, tendo co-
meçado pelo Rio e chegado a
São Paulo no início de outubro.
“A expectativa é que a Itaipava
deumlitro estejaemtodoEsta-
do de São Paulo até a primeira

semanadedezembro.JáaCrys-
tal litrocomeçouaserdistribuí-
da por São Paulo a partir deste
mês de novembro”, diz ele.
A expectativa da empresa é

atingir outros Estados do Su-
deste e Centro-Oeste, além de
Bahia, Alagoas, Rondônia e
Acre, em 30 dias. A empresa já
está engarrafando 4% do que
produz com o novo casco e, co-
movendeamarcaItaipavaaR$
2,19 – enquanto aAmBevvende

os litrões de Skol e Brahma en-
tre R 2,70 e R$ 3,99 –, a aceita-
çãodaPetrópolisémaior.Adifi-
culdade para os bares, a médio
prazo, será a logística de arma-
zenaros litrões, jáqueasgarra-
fas daAmBev têma logomarca
estampada no vidro, enquanto
as outras adotaram a garrafa
deusocomum,práticatradicio-
nal no mercado cervejeiro.
Aliás,esse temsidoumitempo-
lêmico, que está em discussão
naSecretariadeDireitoEconô-
mico (SDE), órgão do Ministé-
rio da Justiça que julga ques-
tões de concorrência desleal e
concentração demercado.
Ocuriosonoavançodo litrão
é–comodizoditopopular–que
o feitiço acabou se virando con-
tra o feiticeiro. A AmBev saiu
na frente porque viu nele uma
oportunidade de voltar a ga-
nhar participação de mercado,
estagnadaemtornode68%nos

últimosdoisanos.Acompanhia
resolveu investir no que bati-
zoude“inovação”, lançandoem-
balagens para diferentes situa-
ções de consumo. No embalo
dessa tática, lançou o litrão. Só
que, para segurar a concorrên-
cia, crioua logomarcanocasco.
Omercadodegarrafasretor-
náveis somaquase70%do total
de cerveja vendida no País. As
outras opções, long neck e la-
tas, disputam o mercado de
maior poder aquisitivo. É na
venda da garrafa de vidro que
estáareceitadascervejarias.A
estratégiadaAmBevnãoconta-
vaquea concorrência seunisse
para a briga nos órgãos anti-
truste. Agora a SDE instaurou
processo administrativo con-
tra a AmBev, com base na de-
núncia da Associação Brasilei-
radeBebidas(Abrabe)àSecre-
taria,emagostodesteano.Aen-
tidadequerqueaAmBevadote
olitrãocomumeretornável,co-
mo as outras cervejarias. ●

LITRÃO

Litrãode
cerveja
vaireinar
noverão
Grandes cervejarias entraram na
disputa pela venda da embalagem

Anova embalagem fez a AmBev
ganhar participação demercado

out/2009 out/2008
EM%

AmBev 70,6 67,9

Schincariol 11,4 12,9

Petrópolis 9,6 9,9

Femsa 6,8 7,4

BEBIDAS

Mais barato, o
litrão está tanto na
periferia quanto
nos bares chiques

TODOSPORUM–AFemsa,donadaKaiser, seráapróximada lista a lançaranovaembalagem
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