
Apenas quatro empresas 
dominam quase completamente 
o mercado da cerveja, a 
bebida mais consumida pelos 
brasileiros 
por Rafael Hernandes 

QUANDO o repórter da Retrato do Brasil 
bate à porta da fábrica da Colorado, mi-
crocervejaria instalada há cerca de 15 anos 
em Ribeirão Preto, interior paulista, numa 
manhã de sábado, é recebido por ninguém 
menos que o mestre cervejeiro da empresa, 
Laércio Shnya. Ele explica e mostra ao vi
sitante todas as etapas da produção, desde 
a fase inicial—de mistura dos ingredientes 
em duas grandes tinas localizadas na entra
da do galpão, passando pela fermentação, 
maturação, decantação e pasteurização do 
produto — até a obtenção da cerveja pron
ta, ao fim do processo, quando o líquido 
é engarrafado, rotulado e armazenado em 
caixas para ser levado aos distribuidores. 
Segundo Shnya, cada garrafa de cerveja, 
que os beberrões mais vorazes são capazes 
de consumir em poucos minutos, leva de 
20 a 28 dias para ficar pronta. "Só a ma
turação e decantação levam 14,15, até 20 
dias para terminar", explica. 

A Colorado é um exemplo do perfil 
de boa parte das dezenas de pequenas 
cervejarias que ainda resistem no mercado 
nacional. Com produção mensal de apro
ximadamente 40 mil litros e faturamento 
anual girando na casa dos 2 milhões de 
reais, a marca é distribuída especialmente 
na região Sudeste e sua produção, assim 
como a de outras micro, destina-se a um 
público diferenciado que, em troca de um 
produto de qualidade superior e paladar 
mais apurado, se dispõe a pagar 10,20 ou 
até 80 reais por uma única garrafa. 

É um nicho de mercado que não repre
senta mais que 1% do setor, que no último 
ano movimentou mais de 31,5 bilhões de 
reais com a venda de 7,7 bilhões de litros, 
o que faz do País o quarto maior produtor 
mundial da bebida, atrás apenas de EUA, 
China e Alemanha. 

Os outros 99% do mercado brasileiro 
estão nas mãos de apenas quatro grandes 
empresas: Ambev, Schincariol, Petrópolis 
e Heineken. No final do ano passado, as 
quatro detinham, respectivamente, 69,9%, 
11,8%, 9,5% e 7,6% do mercado. Tamanho 
grau de concentração é um fenômeno re
lativamente novo no segmento: começou 



há pouco mais de 10 anos, quando ainda 
existiam várias grandes e médias cervejarias, 
nenhuma das quais detinha mais que 25% 
de market share. Em 1999, esse panorama 
começou a ser alterado quando Brahma e 
Antarctica anunciaram sua união, criando a 
Ambev. Cinco anos depois, esse processo se 
intensificou com a chegada das grandes cer
vejarias estrangeiras e o anúncio da incorpo
ração da Ambev pela belga Interbriew. No 
ano passado, a compra da norte-americana 
Anheuser-Busch tornou esse conglomerado 
o maior do mundo no ramo, ultrapassando 
o grupo britânico SAB Miller. 

PREJUÍZOS SÉRIOS 

Outro processo importante foi a trajetória 

das marcas Kaiser e Bavaria, originalmente 

nacionais, mas depois vendidas em sequên

cia para a canadense Molson, a mexicana 

Femsa e, recentemente, para a holandesa 

Heineken, terceira maior cervejaria do 

mundo. Simultaneamente, Schincariol e 

Petrópolis, que permaneceram sob con

trole de capital nacional, rapidamente se 

assenhorearam do que sobrou do mercado. 

Em 1998, a fatia da Schin era de apenas 

pouco mais de 7% e a Petrópolis era uma 

marca regional, de pequena distribuição. 

Hoje, as duas somadas possuem mais de 

21% do mercado cervejeiro. 
Para Marcos Pó, assessor técnico do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consu
midor (Idec), o estabelecimento de um 
setor com poucos concorrentes pode 
trazer sérios prejuízos aos consumidores, 
com aumento de preços e perda da qua
lidade dos produtos. "Em um setor em 
que existem apenas duas ou três empresas, 
estas definem o padrão do mercado. Se 
mudarem a qualidade do produto, o con
sumidor não tem muita alternativa e isso 
acaba forçando a concorrência a fazer o 
mesmo", explica. 

A discussão pública sobre a questão 
foi estimulada recentemente com a pu
blicação, pela Folha de S.Paulo, em meados 

de dezembro, de artigo do físico Rogério 
Cezar de Cerqueira Leite, professor da 
Unicamp. Cerqueira Leite questionou 
a qualidade da bebida produzida pelas 
cervejarias gigantes, apontando o uso de 
malte feito de milho (em vez do de cevada) 
em sua composição, além do emprego de 
lúpulo de baixa qualidade, que obrigaria 
à utilização de conservantes (o lúpulo, 
além de suas utilidades ao paladar, é um 
conservante natural). 

Segundo Pó, os males da concentração 
não se limitam à eventual baixa da qua
lidade e se estendem ao uso de práticas 
anticoncorrenciais. Foram exatamente 
esses os motivos que levaram o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) a acatar denúncia feita pelo grupo 
Schincariol e punir a Ambev, em julho do 
ano passado, com uma multa de 352,7 
milhões de reais, a maior já aplicada pela 
entidade. Por unanimidade, os conselhos 
julgaram como prática anticompetitiva o 
programa "Tô Contigo", que previa a dis
tribuição de brindes como refrigeradores, 
mesas, cadeiras e descontos em compras 
futuras em pontos de venda (bares e res
taurantes), medida que levou a empresa a 
obter exclusividade em diversos locais. A 
multa, equivalente a 2% do faturamento 
bruto da companhia em 2003, ano anterior 
à abertura da investigação, foi suspensa 
dois meses depois pelo Tribunal Regional 
Federal (TRF) de Brasília por meio de 
decisão liminar. 

Após a divisão do mercado entre as 
quatro grandes, as micro ganharam des
taque no noticiário. Entre 2007 e 2008, a 
Schincariol partiu com apetite para cima de 
várias delas, comprando a paulista Baden 
Baden, a fluminense Devassa, a catarinense 

Eisenbahn e a pernambucana Igarassu, 
todas por valores inferiores a 100 milhões 
de reais. Ao contrário do que se poderia 
imaginar, esse processo não parece ter 
prejudicado as pequenas cervejarias que 
se mantiveram independentes. Pelo menos 
é o que avalia o diretor de Marketing da 
Colorado, Rodrigo Nikima. 

NICHO E R R A D O 
De acordo com ele, após comprar aquelas 
marcas, a Schin passou a distribuí-las a 
outros nichos, como os grandes varejis
tas, mercado diferente daquele em que 
atuam as pequenas cervejarias. Isso teria 
feito muitos distribuidores desistirem das 
marcas comercializadas pela Schin. "Tenho 
clientes que eram distribuidores fiéis da 
Eisenbahn, mas que dizem não ser mais 
possível trabalhar com eles", diz. Para com
provar seu ponto de vista, Nikima diz que 
em 2009 a Colorado obteve aumento de 
25% em seu faturamento e espera crescer 
outros 25% a 30% neste ano. Panorama 
parecido com o vislumbrado por outras 
microcervejarias. 

Apesar do otimismo, Nikima reconhece 
que a configuração atual diminui muito a 
chance de uma nova empresa ingressar no 
mercado nacional para competir de igual 
para igual. "Nenhuma companhia criaria 
uma marca nova para concorrer. Elas só 
fazem compras, fusões, parcerias..." 

Sem concorrência, resta aos milhões 
de brasileiros apreciadores de cerveja 
submeterem-se à eventual baixa de quali
dade da bebida. Até porque, pelo volume 
de produção e pelo preço, a cerveja de 
melhor qualidade produzida pelo reduzido 
número de microcervejarias é coisa para o 
bico de poucos. 
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