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Sempre muito conserva-
dor, o mercado brasileiro de 
cervejas vem, há poucos anos, 
investindo em novas emba-
lagens para se destacar da 
concorrência e acompanhar 
tendências do setor. Quem 
caminha entre as gôndolas de 
supermercados voltadas ao 
produto se depara com uma 
gama de “novas” variedades, 
que vão desde latas e garrafas 
em tamanho reduzido até os 
formatos de um litro.

De acordo com pesquisa da 
Nielsen, as embalagens cha-
madas de litrão, por exemplo, 
foram as grandes responsáveis 
pelo crescimento do mercado 
nacional no último ano. Calcula-
se que o produto responda por 
cerca de 2% do total da vendas, 
algo em torno de 200 milhões 
de litros, diante dos estimados 
10 bilhões consumidos pelos 
brasileiros anualmente. 

Sucesso em outros países la-

Tamanho família
Cervejas adotam embalagens diferenciadas para conquistar consumidores
Mariana Ditolvo

“Neste caso, focaremos nos-
sos consumidores que apreciam 
cervejas diferenciadas e de sabor 
mais acentuado. A embalagem, 
além de poder ser utilizada 
em confraternizações, deverá 
funcionar como uma opção de 
presente para quem deseja ino-
var”, diz Douglas Costa, gerente 
de marketing da empresa.

Conhecido por keg, o mini-
barril também integra o portfó-
lio de produtos da Femsa, que 
hoje detém 6,8% do mercado 
nacional. Segundo Riccardo 
Morici, diretor de marketing da 
companhia no Brasil, a embala-
gem — disponível para Heineken 
— retratou uma mudança de 
comportamento do próprio con-
sumidor da marca, que passou a 
estimular o compartilhamento 
da cerveja com os amigos. 

“Apesar de não ser um produ-
to barato, registramos crescimen-
to de cerca de 50% todos os anos 
nas vendas do keg da Heineken”, 
conta Morici. Na opinião do exe-
cutivo, como o brasileiro ainda não 
é um consumidor muito exigente 
no que diz respeito à diferenciação 
de sabor, a inovação em embala-
gens tem se mostrado crucial na 
conquista de mercado. 

A Skol busca uma identidade 
única na web e, para alcançar todos 
os seus públicos, lança nova pla-
taforma de internet, interligando 
quase todos os seus hotsites em 
apenas um discurso. “Pretende-
mos transformar o consumidor em 
um amante da marca, ampliando 
os pontos de contato e tornando 
essa relação permanente”, explica 
Sergio Eleutério, gerente da plata-
forma jovem de Skol.

Para tanto, porém, o trabalho 
conceitual, realizado em conjunto 
com a F/Nazca, durou cerca de um 
ano. Agora o site estreia reunindo 
todos os assuntos referentes à mar-
ca, dividido em Som na Caixa, Tá 
na Roda? e Nas Areias. O primeiro 
ambiente aborda as plataformas de 
música e eventos — Beats, Folia, 

Skol amplia atuação em redes sociais
Spirit e Sensation. O segundo fala 
de amizade, envolvendo ações 
como República Redonda, Dia do 
Amigo, campanhas da marca e o 
patrocínio à série Descolados, da 
MTV. O último trata do verão e das 
ações de apoio ao surfe. Assinam 
a direção de criação Fabio Fernan-
des e Fabio Simões.

“Dos sites anteriores já temos 
cerca de 700 mil cadastrados, que 
poderão interagir de diferentes 
formas com a marca”, diz Eleuté-
rio. A utilização de redes sociais 
também ganha destaque nessa 
nova fase. YouTube, Orkut, Fa-
cebook e Twitter, além de BlipFM 
e LastFM, terão perfis oficiais da 
Skol. A Bold será responsável por 
todo o conteúdo dessas redes.

Os 11 produtos da marca 

também voltam a ter destaque 
no site. Uma página traz todas as 
variações, desde a tradicional lata 
de 350 ml até a nova garrafa de 
330 ml, à venda apenas no Para-
ná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os únicos hotsites que conti-
nuam independentes são o Skol 
Beats e o Skol Sensation. O pri-
meiro acaba de ser reformulado 
pela Garage e deve estrear cara 
nova ainda neste ano. Uma vez 
que o evento deixa de acontecer, 
o foco vai ser a cena musical, com 
conteúdo voltado ao comporta-
mento da música eletrônica no 
País. O Sensation continuará a 
divulgação do evento, que ocor-
rerá pela segunda vez no Brasil no 
primeiro semestre de 2010.

Renato Pezzotti

Latas menores também ganham espaço

Ainda ausente da 
produção do litrão, a 
Femsa tem apostado, 
desde 2007, na garrafa 
de 250 ml da Sol Shot. 
Com consumo caracte-
rizado principalmente 
pelo público jovem que 
frequenta baladas, o 
produto ganhou espaço 
em eventos universitá-
rios e confraternizações 
de amigos. Nos mesmos 
moldes, a Cervejaria Pe-
trópolis colocou no mer-
cado suas latinhas de 310 ml. 

A Ambev está lan-
çando a pequena garrafa 
de Skol com 300 ml e 
já tem, para a mesma 
marca, a lata de 269 ml, 
que atende aqueles que 
buscam preços menores 
ou bebem mais devagar 
(ver texto nesta pági-
na). “Esse é um produto 
que atende muito bem a 
diferentes necessidades, 
e as vendas constante-
mente superam as metas 
estabelecidas”, diz Ale-

xandre Loures, da Ambev. (MD)

Itaipava de 310 ml: 
preço menor

fala em embalagem. A primeira 
aponta para as diferentes formas 
de consumo — coletivas ou 
individuais, por exemplo —, de 
acordo com a ocasião. A segun-
da retrata a relação com o poder 
aquisitivo do consumidor. 

“No Brasil, notamos que 
o ‘mais por menos’ tem ge-
rado grandes resultados. O 
mercado vem crescendo de 
maneira geral, e é importante 
ter opções diferenciadas para 
atender todos os tipos de con-
sumidores e ocasiões de con-
sumo”, acredita o executivo. 
“A inovação tem se tornado 
cada vez mais um fator crítico 
para obter sucesso no merca-

do de bebidas. Nossa proposta é 
continuar apostando em novida-
des em 2010”, diz Loures.

Líder de mercado, com 70% 
de participação, a multinacional 
foi seguida por outras marcas, que 
também miraram a prática brasi-
leira de consumo compartilhado 
para ampliar vendas. Foi o caso da 
Schincariol, que lançou a versão 
litrão da Nova Schin e já prepara 
para o início de dezembro a da 
marca Cintra, o Cintrão. “As no-
vas embalagens configuram uma 
oportunidade maior de consumo, 
já que um produto não canibaliza 
o outro”, diz Guilherme Moraes, 
diretor de marketing para cerveja 
do Grupo Schincariol. 

Segundo o executivo, o fato 
de essas embalagens possuírem 
maior valor agregado remete a uma 
grande possibilidade de fidelização 
do cliente. “Também costumamos 

apostar em latas temáticas, com 
foco em consumidores colecio-
nadores ou como estratégia de 
regionalização”, conta Moraes, que 
desenvolve cerca de 20 embala-
gens temáticas por ano.

Minibarril
Com investimentos de R$ 

2 milhões para ampliação de 
portfólio, a Cervejaria Petrópolis 
também colocou no mercado os 
tais “garrafões” das marcas Itai-
pava e Crystal. Na expectativa 
de alcançar os dois dígitos de 
participação, saindo dos atuais 
9,8%, e ainda com foco no poten-
cial do consumo compartilhado, 
a Petrópolis anunciou na semana 
passada a chegada do minibarril 
de cinco litros para quatro dife-
rentes cervejas da companhia. 

Minibarril da Heineken: crescimento 
de 50% nas vendas

tino-americanos, as cervejas de 
litro começaram a ganhar versões 
brasileiras quando a Ambev lançou 
a Skol neste formato, em agosto 
de 2008. Para Alexandre Lou-
res, gerente de comunicação da 
companhia, duas tendências são 
facilmente percebidas quando se 
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