
esde 2003, os brasileiros batem 
recordes de consumo de cerveja 
ano após ano. Em 2010. cada 
brasileiro adulto ingeriu, em 

média. 64 litros da bebida — 10% a 
mais do que em 2009. Embora crescen-
te. comparado ao de outros países be-
berrões. o volume ainda é pequeno. Na 
Alemanha e na República Checa, por 
exemplo, os índices anuais por habitan-
te chegam a 108 litros e a 160 litros, 
respectivamente. Mas. assim como os 
europeus, os apreciadores de cerveja 
nacionais começam a exigir loiras — só 
que geladas — de maior qualidade. O 
sinal mais evidente dessa mudança está 
no aumento das vendas dos produtos 
super premium, como são classificadas 
as cervejas que custam, pelo menos, 
50% mais que as populares. Nessa faixa 
estão marcas importadas e, sobretudo, 
as fabricadas artesanalmente por cerve-
jarias brasileiras. Entre 2008 e o fim 
deste ano. as vendas subirão 79%. A ex-
pectativa é que. em 2011. o faturamento 
com os produtos super premium ultra-
passe, pela primeira vez, a marca de 
1 bilhão de reais. 

As super premium conquistaram 
uma clientela que. até então, era cativa 

das cervejas premium — que custam, 
no mínimo. 20% mais que as marcas de 
massa. As super premium ou artesanais 
atraíram o público das premium, ao 
oferecer bebida elaborada com insumos 
de ainda melhor proveniencia. "Não há 
uma regra para a produção das cervejas 
super premium", diz a presidente da 
Associação Brasileira dos Profissionais 
em Cerveja e Malte, Cilene Saorin. Se-
gundo ela. em geral, elas apresentam 
um grau de pureza maior, sabor mais 
acentuado e uma quantidade de álcool 
superior à da média do mercado. En-
quanto uma cerveja comum contém 
60% de malte, a maioria das super pre-
mium apresenta um teor de malte supe-
rior a 80%. É comum também que seu 
teor alcoólico ultrapasse os 5% conven-
cionais. Além disso, elas não costumam 
levar nem xarope de arroz nem aditivos 
químicos e conservantes usados para 
acelerar a produção e manter a validade 
das bebidas mais baratas. 

Fabricam-se cervejas nos padrões 
super premium no Brasil desde o século 
XIX. Mas, como costumam ser produzi-
das por empresas familiares, em peque-
na escala e sem acesso a uma boa rede 
de distribuição, elas não se convertiam 
em um negócio com grande margem de 
lucro. O aumento da renda verificado 
nos anos 2000 mudou esse panorama. 
As redes varejistas perceberam a mu-
dança de hábitos dos fregueses e abri-
ram suas góndolas para os produtos ar-





tesanais. Há dois anos. o Pão de Açúcar 
criou uma unidade para explorar esse ni-
cho. Desde então, noventa rótulos dife-
rentes já foram oferecidos à sua cliente-
la. Com o mercado sedento por produtos 
mais bem elaborados e as redes de vare-
jo dispostas a vendê-los. as oportunida-
des de negócio aumentaram. Repentina-
mente, jovens cujos conhecimentos so-

bre cerveja estavam restritos a abrir a 
garrafa e encher copos se converte-
ram em empreendedores. 

Em oito cidades do Vale do Ita-
jaí, em Santa Catarina, formou-se 

um polo com dez microcerveja-
rias. Para incentivar o negócio, o 
governo estadual promulgou, há 
um ano, uma lei reduzindo os 

impostos cobrados dos cervejei-
ros locais. O benefício seduziu 

gente como o executivo paulista 
João Gilberto Krepel. que pediu de-

missão do Bradesco para se tomar só-
cio da Schornstein, em Pomerode. Com 
uma fábrica em Santa Catarina e outra 
em Holambra, no interior de São Paulo, 
a Schornstein fatura 400000 reais men-
sais vendendo barris de chope para ba-
res, restaurantes e festeiros em geral. 
Na paulista Votorantim, os irmãos Ale-
xandre, Thiago e Lucas Bazzo se uni-
ram há seis anos para fundar a Bam-
berg. A empresa nasceu de forma pro-
saica. O primogênito Alexandre, hoje 
com 34 anos, voltou de um intercâmbio 
na Inglaterra encantado com a varieda-
de de cervejas produzidas naquele país. 

"Convenci meus irmãos de que podería-
mos fazer o mesmo", conta. Neste ano, 
a Bamberg deve faturar 2,4 milhões de 
reais. A Falke Bier, da cidade paulista 
de Ribeirão das Neves, é outro exem-
plo de negócio que decolou. "No fim 
dos anos 80, comecei a levar toda a fa-
mília para o meu sítio e fazia todo mun-
do tomar a cerveja que eu fabricava", 
lembra seu dono. Marco Falcone. Em 
2004, ele resolveu converter o hobby 
em profissão. Hoje, vende 1,4 milhão 
de reais por ano em pontos distribuídos 
por nove capitais. 

O sucesso das marcas artesanais fez 
com que os gigantes cervejeiros voltas-
sem a atenção para esse segmento. A 
partir de 2006, a Schincariol investiu 
100 milhões de reais na compra da pau-
lista Baden Baden. da catarinense Ei-
senbahn e da carioca Devassa. "Passa-
mos a explorar produtos mais refina-
dos. porque sua rentabilidade e' maior", 
diz Guilherme Morais, diretor da em-
presa. A Schincariol manteve as recei-
tas, as marcas originais e até os mestres 
cervejeiros. Há um ano, vem fazendo 
uma experiência com a Devassa: tenta 
aumentar seu consumo sem prejudicar 
seus atributos artesanais. Investiu 100 
milhões de reais em uma campanha pu-
blicitária estrelada pela americana Pa-
ris Hilton, uma loiraça super premium. 
As vendas subiram 10%, apesar de toda 
a confusão inicial causada pela propa-
ganda. O Conselho Nacional de Autor-
regulamentaçâo Publicitária retirou o 
comercial do ar por causa de "seu apelo 
sexual". Parece até brincandeira em se 
tratando de Brasil e comercial de cer-
veja. É uma tradição — machista, mas 
tradição — loiras tórridas anunciando 
loiras geladas. 
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