
Geladas com novos sabores 
Fernando Murad 
 
Cervejas especiais caem no gosto dos consumidores e conquistam espaço no mercado 
 
A tradicional loira gelada está longe de perder seu espaço na preferência dos consumidores 
brasileiros. No entanto, entre um gole e outro, o público está se habituando a experimentar 
novos sabores. Embora ainda incipiente, o mercado de cervejas especiais ou premium e 
superpremium, como as cervejarias costumam dividi-lo, de acordo com a escala está em 
um movimento de expansão e sofisticação, assim como aconteceu com o vinho no final do 
século passado. 
 
“A cerveja tem seguido o mesmo caminho do vinho. As pessoas estão sabendo diferenciar 
uma cerveja normal de uma especial. Esse crescimento tem ocorrido devido ao trabalho 
feito pelas cervejarias artesanais brasileiras e pelas importadoras. O mercado cresce num 
volume de 5% ao ano”, aponta Christian Bonotto, diretor da ImportBeer, importadora das 
marcas Starobrno, Primator (República Tcheca) e Schneider (Argentina), e distribuidora da 
artesanal DadoBier, microcervejaria gaúcha. 
 
O setor não dispõe de números oficiais (a Nielsen não divide os números por categoria), 
mas estimativas das empresas apontam que a participação das cervejas especiais gira entre 
1% e 3% do mercado em volume e entre 2% e 5% em valor. Baseado nos dados de 2009 
da Nielsen, o segmento pode movimentar até R$ 1,578 bilhão e 231 milhões de litros. De 
acordo com o instituto, as cervejarias registraram vendas totais de R$ 31,576 bilhões no 
ano passado, um crescimento de 11,8%. O volume chegou a 7,729 bilhões de litros, o que 
representa alta de 5,9%. 
 
Segundo Riccardo Morici, diretor de marketing da Femsa (comprada recentemente pela 
Heineken), o mercado brasileiro ainda é pouco desenvolvido se comparado ao resto do 
mundo, mas é promissor. “Na Europa as cervejas especiais representam 40% do consumo 
total. Nos Estados Unidos, 25%. 
 
Na Ásia e Oceania, 22%. Até mesmo Argentina e Chile, com 10% e 8,5%, respectivamente, 
são mais desenvolvidos. Mas encaramos essa situação como uma tremenda oportunidade”, 
diz o executivo. 
 
Os bons olhos da empresa para o setor devem se reverter em novos produtos ainda neste 
ano. A primeira iniciativa, ainda não confirmada, seria o lançamento de uma cerveja de 
trigo austríaca. “A cervejaria está em 70 países, tem um portfólio gigante, grande parte 
dele líder em seu segmento. Com certeza, haverá lançamentos. A falta de desenvolvimento 
do setor também é culpa da indústria, que não se movimentou. Podemos alcançar um 
grande crescimento em cinco anos se a indústria quiser”, projeta Morici. 
 
Prioridade  
 
A Ambev, por sua vez, prepara o lançamento da norteamericana Budweiser. No entanto, a 
companhia ainda não sabe em qual segmento a bebida estará inserida. “Estamos no 
momento zero, fazendo estudos volumétricos. O martelo ainda não foi batido”, aponta o 
gerente da Stella Artois e de cervejas internacionais, André Limaverde. “Inauguramos o 
segmento com a Bohemia e tentamos capitanear o mercado introduzindo novas marcas 
como Stella Artois, em 2005, e outras internacionais a partir de 2007. A categoria continua 
uma prioridade, até para rentabilizar. As companhias sabem que a saída está nesta área”, 
salienta. 
 
Já o Grupo Schincariol aposta suas fichas nas marcas compradas a partir de 2006: Baden 
Baden, Devassa e Eisenbahn. 
 
“Procuramos ter mais produtos com performance regional e daí fazer um trabalho de 
distribuição. As marcas eram restritas. Aumentamos a oferta, e a demanda cresceu 



também”, pontua Guilherme Moraes, diretor de marketing de produto para a categoria de 
cerveja da companhia brasileira, destacando que o segmento superpremium tem registrado 
expansão de 15% ao ano.  
 

 
 

 
 
Cultura gastronômica impulsiona setor de bebidas 
Fernando Murad 
 
O crescimento do consumo de cervejas especiais também está ligado à disseminação da 
harmonização de bebidas e pratos (ação que deu muito impulso ao desenvolvimento do 
segmento de vinhos no País) e ao trabalho de educação cervejeira feito por cervejarias e 
importadoras com consumidores que se dispõem a ir além do ritual de servir a bebida 
estupidamente gelada em um copo americano e com os canais de venda, como bares, 
restaurantes e supermercados. 
 
“Nossas ações de marketing focam dois pontos: os estabelecimentos, com o treinamento da 
brigada de atendimento para que entendam o conceito e passem adiante, e os 
consumidores, com palestras e degustações. 
 
Apresentamos a teoria e a prática”, conta Tatiana Spogis, gerente de marketing e 
treinamentos da Bier & Wein Importadora, empresa que distribuiu 17 marcas com 96 
rótulos, além de uma cerveja própria, a Paulistânia, lançada em novembro de 2009. 
 
A Schincariol, por sua vez, emprega ações de marketing focadas em harmonização. Durante 
a alta temporada em Campos do Jordão (SP), promove atividades em bares e restaurantes 
com a local Baden Baden. Já com a Eisenbahn, originária do Sul, realiza ações em outubro, 
aproveitando a Oktoberfest. Além disso, investe no patrocínio de eventos de revistas 



especializadas. A Baden Baden, por exemplo, foi a marca oficial de sessões de degustação 
da Prazeres da Mesa, da Abril. 
 
Patrocínios também estão no plano de comunicação da Stella Artois. A marca é parceira do 
Brasil Open, principal torneio de tênis do País, que está sendo disputado neste mês na 
Costa do Sauípe, na Bahia. Também já fechou com o Rio Champions, competição de 
veteranos que ocorrerá em março. “Queremos abraçar essa plataforma. 
 
O esporte tem tudo a ver com a marca. Estamos negociando com outros eventos”, pontua 
André Limaverde, gerente da Stella Artois, destacando que a cerveja também fechou 
contrato com a edição deste ano da Casa Cor. 
 
Outra iniciativa que tem rendido frutos são embalagens e copos especiais. A Heineken 
colocou no mercado uma garrafa de alumínio e um barril com pressão, e a Femsa, há 
quatro meses, começou a distribuir uma linha de copos para todas as cervejas. 
 
“Queremos levar o máximo de experiência da bebida. Isso é muito comum na Europa; aqui 
não existe essa tradição. Faz parte do processo. Este será um ano de fortalecimento da 
linha”, diz o diretor de marketing da Femsa, Riccardo Morici.  
 
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1396, p. 26, 15 fev. 2010. 


