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Marketing destoa das ações
agressivas das gigantes do mercado
Microcervejarias apostam em
eventos culturais e divulgação
boca a boca para ganhar mercado

Enquanto as grandes fabricantes
de cerveja investem milhões em
campanhas com celebridades in-
ternacionais e jogadores de fute-
bol, as empresas que atuam com
produção de cervejas especiais
buscam ações alternativas de
marketing para ganhar mercado,
devido ao faturamento pequeno
em relação às grandes compa-
nhias. Mas nem por isso elas têm
deixado de ocupar mais espaços
nas prateleiras e cardápios dos
estabelecimentos pelo país.

“Nosso marketing está ligado
a movimentos artísticos, como
apoio em exposições e lança-
mentos de livros”, aponta Mi-
cael Eckert, da Cervejaria Coru-
ja. Na página da empresa na in-
ternet, por exemplo, há dicas de
harmonização para a cerveja
feita por artistas.

Estratégia semelhante é ado-
tada pela Cervejaria Colorado,
que investiu R$ 30 mil em ações
realizadas durante o Festa Lite-
rária Internacional de Paraty
(Flip), que ocorreu no início do
mês. “Nossa divulgação é por
meio do marketing de guerrilha,
com participação em eventos e
algumas ações na internet”, diz
Marcelo Carneiro da Rocha, da
Colorado. “Contamos muito
com o boca a boca também, pois
não temos a mesma força das
grandes empresas”, diz.

Mesmo que não tenham gran-
des verbas para divulgar seus
produtos, as microcervejarias

contam com um aliado de peso
para atrair consumidores: o
processo diferenciado de pro-
dução das cervejas, que contam
com ingredientes bem distintos
dos utilizados para a fabricação
das grandes marcas.

Produtos importados
Nesse processo estão incluídos
desde a importação de malte,
lúpulo e fermento de regiões es-
pecíficas da Europa como a utili-
zação de produtos pouco usuais
para a produção de uma cerve-
ja, como mandioca, rapadura,

café e mel de laranjeira.
“Não adianta apenas impor-

tar os ingredientes e sim saber a
origem deles. A intenção é pro-
porcionar sempre uma novida-
de para o consumidor”, diz Ale-
xandre Bazzo, da Bamberg. A
marca refere-se a uma cidade
alemã com apenas 70 mil habi-
tantes e que concentra mais de
dez cervejarias. Para atrair os
consumidores nas diferentes
épocas do ano, a Bamberg conta
com três produtos sazonais em
seu portfólio, como é o caso da
Bamberg Altbier 2010. ■

Produção inclui a
importação de malte,
lúpulo e fermento de
regiões específicas
da Europa e incluem
produtos como
mandioca, rapadura
e mel de laranjeira

Celio Messias

Marcelo Carneiro da
Rocha, dono da Cervejaria
Colorado, capacidade para
1 milhão de litros por ano

a partir de dezembro

CREDIBILIDADE DE QUEM FAZ. CREDIBILIDADE PARA QUEM LÊ.

LEIA E ASSINE 
O BRASIL ECONÔMICO.

www.brasileconomico.com.br

Prezado Assinante, a Central de Atendimento e Venda de Assinaturas 
passa a atender nos telefones:

0800 021 0118 (São Paulo e demais localidades)
e (21) 3878-9100 (Capital do RJ)
assinatura@brasileconomico.com.br

De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 7h às 14h.

RAIO X DAS MICROCERVEJARIAS

Os números da Colorado, 
Bamberg, Mistura Clássica 
e Coruja

Fonte: Empresas        *Produz chope desde 1995 

a 

 COLORADO BAMBERG MISTURA CLÁSSICA CORUJA

 » DESDE QUANDO 2006* 2005 2003 2004

 » LOCAL Ribeirão Preto (SP) Votorantim (SP) Volta Redonda (RJ)  Teutônia (RS)

 » PRODUÇÃO (LITROS) 80 mil/mês 50 mil/mês 25 mil/mês 10 mil/mês

 » CAPACIDADE INSTALADA 120 mil/mês 50 mil/mês 60 mil/mês 36 mil/mês

 » DISTRIBUIÇÃO Sul e Sudeste SP RJ, SP, MG, PR e RS Rio Grande do Sul

 » Nº DE PRODUTOS 4 10 11 2

 » PREÇO SUGERIDO R$ 8 a R$ 12 R$ 6 a R$ 10 R$ 6,50 a R$ 8 —

Infografia: Monica Sobral

MÍDIA

Empresa do grupo Clarín perde
licença para serviços de internet
O governo argentino disse ontem que revogou a licença da Fibertel,
empresa do grupo de mídia Clarín, para prestação de serviços e dados na
Internet, e indicou que os usuários terão 90 dias para mudar de provedor.
“Não pode mais operar. Está desautorizada a prestar serviços”, disse o
ministro argentino do Planejamento, Julio De Vido, no que pode significar
um duro golpe ao Clarín, com quem o governo vem tendo atritos.

TECNOLOGIA

Índia testa formas de monitorar
e-mail do Blackberry
Agências de segurança indianas estão testando formas de acesso
corporativo a e-mail via Blackberry pela obtenção de dados
criptografados em formato legível. A RIM, fabricante do Blackberry, tem
prazo limite de 31 de agosto para fornecer às autoridades da Índia meios
de rastrear mensagens de correio eletrônico transmitidas pelo celular
inteligente e também enviadas pelo serviço Blackberry Messenger.

Mark Blinch/Reuters
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