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Na primeira metade do século XX, havia apenas uma bebida alcoólica que poderia ser chamada 

de bebida nacional dos brasileiros. Era a cachaça, produzida praticamente em todo o País 

desde os tempos coloniais, em inúmeros alambiques e engenhos de moagem de cana/A 

cachaça era parte das nossas tradições, incorporada aos hábitos e costumes brasileiros. No sul 

do Brasil havia um grande consumo de vinho barato, produzido no Rio Grande do Sul pelos 

colonos italianos, mas a qualidade não se comparava à dos vinhos importados da Europa ou 

dos nossos vizinhos do Sul. Finalmente, começava a despontar uma recém-chegada, a cerveja, 

produzida por pequenas cervejarias instaladas por imigrantes alemães no Sudeste e no Sul do 

País. 

 

Quem se animasse a fazer projeções certamente diria que a cachaça acabaria vencendo a 

disputa, firmando-se como a bebida nacional dos brasileiros. Muitos poderiam escolher o 

vinho, pela tradição latina de nossa gente. No entanto, quem acabou vencendo a guerra foi a 

cerveja, que rapidamente se transformou na bebida de todos, a toda hora. Se a 60 ou 70 anos 

a produção de cerveja mal igualava a de cachaça ou de vinho, hoje o brasileiro bebe 20 vezes 

mais cerveja do que cachaça e 40 vezes mais cerveja do que vinho. A cerveja, além da 

presença popular, começa agora a sofisticar-se, com fórmulas desenvolvidas para os nichos 

mais exigentes do mercado. 

 

Como sempre acontece, os fatos mais significativos são os que menos chamam a atenção, por 

parecerem naturais. Mas a ascensão da cerveja só tem uma explicação: a consciência 

empresarial das grandes cervejarias e a magnífica lição de marketing que elas nos deram, ao 

longo das últimas décadas. As cervejarias de hoje são herdeiras e continuadoras das que 

foram fundadas há mais de cem anos e sempre demonstraram ter três preocupações 

indispensáveis ao sucesso: persistência, permanência e perenidade. As marcas líderes nunca 

descuidaram daquela obrigação inerente à liderança que é o desenvolvimento do mercado, 

além da competição entre si. Principalmente a partir dos anos 60 assistimos a algumas das 

melhores campanhas publicitárias feitas entre nós e a um marketing especializado que poucos 

dominam. Por exemplo, a indústria cervejeira foi pioneira entre nós na introdução de técnicas 

de trade marketing que consolidaram as marcas e ajudaram o varejo a expandir o consumo. 

 

ORIGEM DAS CERVEJARIAS 

 

Tradicionalmente, quase todas as cervejarias brasileiras foram fundadas por imigrantes e 

empreendedores de origem alemã, mas há uma grande exceção: a Companhia Antarctica 

Paulista, que se tornou depois uma das duas maiores cervejarias brasileiras, fundada em 1885 

por um grupo de paulistas quatrocentões, a seguir nomeados: Dr. Joaquim Salles, Sr. Luiz de 

Toledo Pisa e Almeida, Luiz Campos Salles, Antonio Penteado, Dr. José Alves de Cerqueira 

Cesar, Dr. Ignácio Marcondes Romeiro, José Paulino Nogueira, José de Salles Leme, Dr. João 

Alberto de Salles e Diogo Leite Penteado. 

 

A firma então constituída adquiriu um grande terreno no bairro da Água Branca, em São Paulo, 

e lá construiu a sua primeira cervejaria. Mas a fase de maior desenvolvimento da Antarctica 

ocorreu mais tarde, depois de ter sido adquirida por Zerrenner e Bulow, uma grande 

exportadora de café. Mais recentemente, a Antarctica teve como presidente o lendário Dr. 

Walter Belian, um advogado socialista alemão que veio ao Brasil para fugir do nazismo. Walter 

Belian era um idealista e um de seus sonhos era ver a cerveja (que ele chamava de pão 

líquido) substituir a cachaça, por ele julgada nociva. Hoje, como vimos acima, o Brasil bebe 

muito mais cerveja que cachaça. 

 

Aliás, a história registra que o ex-presidente Lula também era da mesma opinião. Certa vez, 

em conversa com diretores de cervejarias, Lula lembrou o seu tempo de líder sindical no ABC e 

contou que no início, quando as finanças eram magras, os diretores do sindicato sempre 

tomavam umas "branquinhas", depois das reuniões. Como resultado, a noite acabava sempre 

em brigas. Mais tarde, as finanças do sindicato melhoraram e já era possível tomar cerveja em 
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vez de cachaça. Diz Lula que, desde então, ninguém mais brigou depois das reuniões. Pelo que 

vimos, a cerveja ajuda até mesmo a manter a paz política. Saúde! 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 29 ago. 2011. p. 2.  
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