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As cervejas especiais fabricadas
por microcervejarias têm atraído
um número maior de consumido-
res e sua expansão é destaque no
mercado cervejeiro do país. Com
aroma, textura e sabor diferencia-
dos em relação às marcas padrão
do segmento, elas caíram no gosto
dos brasileiros e têm levado pe-
quenas empresas a investirem em
suas unidades para atender à
maior demanda do mercado.

A Cervejaria Colorado, locali-
zada em Ribeirão Preto (SP), pla-
neja construir uma nova unidade
no final do próximo ano para
produzir até quatro vezes mais
que o volume atual, que chega a
80 mil litros ao mês durante o
verão, mas cai pela metade no
inverno. O valor a ser investido
não foi revelado. “A partir de de-
zembro vamos trabalhar com a
produção de 1 milhão de litros
para o próximo ano”, afirma
Marcelo Carneiro da Rocha,
dono da Cervejaria Colorado.

Já a Bamberg, situada em Vo-
torantim (SP), investe anual-
mente R$ 300 mil na ampliação
de sua unidade para atender o
aumento de 30% das vendas e,
no fim do ano passado, aportou
mais R$ 1,5 milhão em máquinas
e em infraestrutura, com uma
nova linha de envase. “São in-
vestimentos em cascata pois
desde o início não paramos de
ampliar a nossa produção. Tudo
o que produzimos é vendido”,
diz Alexandre Bazzo, sócio e cer-
vejeiro da Bamberg.

Pelos quatro cantos
Tradicionalmente distribuídas
apenas regionalmente devido o
pequeno volume produzido, as
microcervejarias têm deixado o

hábito um pouco de lado e leva-
do seus produtos para novos
mercados. Atendendo pontos de
venda das regiões Sul e Sudeste,
com foco no eixo Rio-São Paulo,
a Colorado começa a levar sua
cerveja para estados do Nordeste
e a expectativa é atingir um
crescimento de 50% nas vendas
neste ano sobre as de 2009.

A ampliação também ocorre
com a Cervejaria Coruja, situa-
da em Teutônia (RS). A cerveja
distribuída em Porto Alegre e
cidades da Serra Gaúcha vai aos
estabelecimentos de Santa Ca-
tarina, de olho na alta das ven-
das do próximo verão.

“Temos trabalhado de forma
diferenciada para oferecer o que
os grandes não oferecem”, diz
Micael Eckert, sócio-proprietá-
rio da Coruja. “Há todo um cui-

dado e logística complexa para
levar um produto como esse ao
consumidor”, completa.

A Cervejaria Mistura Clássica,
de Volta Redonda (RJ), atende de
forma mais intensa a capital e re-
gião sul fluminense com a distri-
buição de chope, mas consegue
chegar a cidades do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo e Minas
Gerais, além do próprio Rio de Ja-
neiro. “Nossa idéia é fazer pouco
para manter o conceito e o padrão
do produto”, diz Severino Bap-
tista, dono da microcervejaria.

Atualmente são cerca de cem
microcervejarias localizadas
principalmente nas regiões Sul e
Sudeste do país e a maioria delas
foi fundada nos últimos dez anos.
De acordo com a Associação Bra-
sileira de Bebidas, o segmento re-
presenta atualmente 0,15% do

mercado cervejeiro nacional, um
montante de R$ 47,2 milhões de
acordo com base nos dados da
Nielsen para o segmento em
2009. A estimativa é que ocupe
fatia de 2% em dez anos.

Esse crescimento pode parecer
ínfimo dentro do consumo de cer-
veja no país, mas ganha importân-
cia pelas características de atuação
das empresas. A capacidade insta-
lada da maioria das microcerveja-
rias não ultrapassa 1 milhão de li-
tros ao ano enquanto a produção
da Ambev, que detém cerca de
70% do mercado, pode atingir 10,7
bilhões de litros ao ano.

Outra diferença está no preço
das cervejas especiais, que cus-
tam em média quatro vezes mais
que uma cerveja padrão do mer-
cado devido ao seu processo di-
ferenciado de produção. ■

● Produzem anualmente
até 5 milhões de litros.

● Produzem cerveja com teor
de malte acima de 80%.

● Fabricam produtos com
ingredientes especiais.

● Seguem receitas tradicionais,
como a alemã Reinheitsgebot
(Lei da Pureza da Cerveja).

● Têm distribuição regional.

● Em sua maioria, são
empresas familiares.

AS MICROCERVEJARIAS

“A alta nas vendas
deve-se ao maior
consumo de cervejas
especiais por todos os
públicos, não apenas
pela classe A, como
diziam há cinco anos

Alexandre Bazzo,
sócio-proprietáro da Bamberg

Butiques de
cerveja roubam
consumidores
das grandes
Colorado, Bamberg, Coruja e Mistura
Clássica aproveitam alta do consumo
investindo em produção e distribuição

VENTILADORES

Spirit investe R$ 2,6 milhões em novos
produtos de olho no próximo verão
A fabricante de ventiladores coloca a partir do próximo mês sete novos
produtos (4 modelos torre e 3 de teto) no mercado com a expectativa de
aumentar em 50% as vendas entre novembro e março em relação ao
mesmo período passado. “É uma projeção muito viável pelo maior poder
de consumo da população”, diz Paulo Sampaio, presidente da empresa,
que estuda ampliar a atuação para outros segmentos a partir de 2011.

SIDERURGIA

ThyssenKrupp e Vale podem começar
a produzir aço em duas semanas
As duas companhias podem começar a produzir placas de aço na fábrica
da joint venture que mantém, disse ontem um executivo da companhia
alemã. As empresas poderão começar a produzir numa segunda linha
nesta fábrica ainda neste ano, segundo o vice-presidente de Projetos da
joint venture, Friedrich-Wilhelm Schaefer. O início da produção na segunda
linha era esperado para o primeiro trimestre de 2011.

Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg
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