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}}} cervejas

Tudo para festejar
Com previsão de alta de 10% para este ano, 
cervejarias lançam e relançam embalagens

nquanto em 2009, ano da crise mun-
dial, a produção industrial registrou 
queda de 7,4%, nunca antes neste 
país, como virou mote dizer, o mer-
cado de cerveja teve um cenário tão 

promissor quanto o que se prenuncia para 2010. O 
Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindi-
cerv) tem expectativa de crescimento de 10% para 
este ano no setor, quase o dobro do ano passado 
(5,4%), quando atingiu 10,91 bilhões de litros.

Segundo Enio Rodrigues, presidente da enti-
dade, cada 1% de expansão da renda da população 
eleva em 0,6% o volume de cerveja vendido, e 
cada grau de elevação na temperatura gera um 
aumento de consumo de 0,28%. O setor tem tudo 
para festejar: a renda média da população brasilei-
ra vem registrando seguidos aumentos, o último 
verão bateu recordes de calor e a aproximação do 
inverno é contrabalançada pelo clima de Copa, 
momento de consumo disparado da bebida. Com 

E
Por Flávio Palhares

esse pano de fundo, para ganhar fatias de mercado 
as cervejarias multiplicam lançamentos, procu-
rando diferenciá-los não só em sabores, mas com 
ênfase nas embalagens.

A Skol, por exemplo, que na década de 1990 
teve um barril de 5 litros, depois descontinuado, 
está relançando o formato, agora batizado de Skol 
Cincão. Vem com uma torneira embutida na base, 
para servir. A embalagem descartável, de aço, é 
produzida pela alemã Huber Packaging Group, 
representada no Brasil pela Brasilata. Apesar de 
ter boa receptividade de público, tão cedo não 
deverá ser produzida no País, pois a escala míni-
ma de volume compensadora seria de 20 milhões 
de unidades/ano. Não há números disponíveis, 
mas seguramente o consumo está muito distante 
disso. Numa comparação, nos Estados Unidos, 
considerados um grande mercado para esse tipo 
de apresentação, o uso gira em torno de 10 
milhões de barris por ano.

Outro lançamento (na verdade, relançamento) 
da AmBev é a cerveja Original na clássica meia-
garrafa descartável. A chamada “meinha”, de 300 
mililitros de capacidade de conteúdo é produzida 
pela Saint-Gobain e fornecida pela cervejaria uni-

Cincão: barril de 
5 litros é mais 
uma opção no 

vasto portfólio de 
embalagens da  Skol

Retorno da 
“meinha” é a 

aposta da AmBev 
na tradição da 
marca Original
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Brasilata
(11) 3871-8500
www.brasilata.com.br

Gráfica Rami
(11) 4587-1100
www.ramiprint.com.br

Graphic Packaging 
International
(11) 4589-4500
www.graphicpkg.com.br

Owens-Illinois
(11) 2542-8084
www.oidobrasil.com.br

Saint-Gobain
(11) 2246-7482
www.sgembalagens.com.br

SPO+Pantani
(11) 3168-9166
www.spodesign.com.br

camente a supermercados, que as comercializam 
no sistema one-way.

Considerada um clássico entre os aprecia-
dores da bebida, a marca, criada em 1906 pela 
antiga Antarctica, foi (re)colocada nessa versão 
a fim de “atender o público que deseja vivenciar 
a experiência da marca em ocasiões de consumo 
individual”, segundo material de divulgação da 
cervejaria. O produto está disponível desde abril 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. “A Original de 
vidro âmbar de 300ml resgata a história da cerveja 
no Brasil”, diz Mariana Miné, gerente de produto 
da marca. A explicação é que, lançada na década 
de 1960, a embalagem “permitiu o consumo indi-
vidual da bebida numa época em que ainda não 
era comercializada em latas”. A garrafinha tem o 
mesmo rótulo de papel monolúcido da versão de 
600 mililitros.

As garrafas são vendidas em carriers de papel 
cartão no formato de cestinhas (com alça), com 
seis unidadas, produzidas pela Graphic Packaging 
International, de Jundiaí (SP). Em 2008, a Origi-
nal havia lançado um kit com quatro garrafas de 
300 mililitros e dois copos americanos, em um 
estojo de papel cartão, mas a edição era especial e 
limitada, e ficou pouco tempo no mercado.

O “shot” da Petrópolis
Também na seara do consumo individual, o Grupo 
Petrópolis adotou o conceito “shot”. A cervejaria 
fluminense lançou garrafinhas de 250 mililitros, 
produzidas pela Owens-Illinois, com as marcas 
Itaipava e Crystal. As embalagens têm o mesmo 
formato das garrafas de 355 mililitros, exclusivas 
da Petrópolis, mas em tamanho reduzido. “É uma 
nova tendência de mercado: embalagens com 
formato e volume diferenciados adequadas a 

Ainda apostando no crescimento das 

vendas durante a Copa do Mundo, a 

AmBev apresentou aos mercados do 

Distrito Federal e de Goiás a Skol 360º. 

A nova cerveja foi desenvolvida após 

três anos de pesquisas e traz para o 

consumidor um líquido elaborado com 

fórmula que atende a um apelo antigo de 

parcela do público cervejeiro: um líquido 

que não estufa, característica definida 

pela empresa como “bebabilidade”. 

Skol 360° tem as versões lata de 350 

mililitros, latão de 473 mililitros, garrafa de 

vidro de 600 mililitros e garrafa de 1 litro.

Beber sem inchar
Nova cerveja Skol 360º promete não empanturrar

diferentes situações de consumo”, afirma Douglas 
Costa, gerente de marketing do Grupo Petrópolis. 
A decoração é feita com rótulos de papel com 
cola, fornecidos pela Gráfica Rami, com design da 
SPO+Pantani. Estão disponíveis em embalagens 
de transporte tipo six-pack, de papel cartão, cujo 
fornecedor a cervejaria não revelou.

As cervejarias não antecipam outros lança-
mentos, mas sabe-se que existe forte movimenta-
ção nesse sentido, ante a quase estagnação (e em 
vários casos retrocesso) de mercados maduros e as 
boas perspectivas de vendas no País. Esse quadro, 
complementado pela melhora da eficiência ope-
racional das indústrias e estimulado por grande 
número de lançamentos de variedades de maior 
valor agregado, permitiu o bom desempenho do 
setor em 2009. Naquele ano, o Brasil se colocou à 
frente da Alemanha e atrás apenas da China, dos 
Estados Unidos e da Rússia no ranking mundial 
de consumo de cerveja.
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Com 
minigarrafas, 

Cervejaria 
Petrópolis quer 

aumentar share 
de suas marcas

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 129, p. 12-14, maio 2010.




