
Na próxima quinta-feira,
o ex-governador

Paulo Maluf e o seu PP terão
10 minutos em horário nobre
e cadeia nacional para falar bem
de Dilma e pregar a renovação
na política. Faz sentido...

Márcio Pochmann revelou
à repórter Flavia Furlan,

do BRASIL ECONÔMICO, que conta
com uma 'carta na manga' para
vencer as eleições em Campinas:
“Lula declarou que seria
parceiro nesta caminhada,
já que não tenho experiência".

Pochmann também
afirmou que será preciso

muita paciência para detalhar
à população as novas regras
de rendimento da poupança.
“É preciso explicar para as
pessoas que essa medida vai
permitir a expansão do país.
Em outros países, juro
real a 2% é factível e não
somos nenhuma jabuticaba”.

A Comissão Executiva
Nacional do PT se

reúne na quinta-feira para
falar sobre eleições e limpar
terreno nas disputas internas
por cargos no partido.

Antes tarde do que
nunca. A Lei Geral da

Copa deve ser votada até
quarta-feira no Senado.

Mais sete computadores
foram para a sala de

acesso aos dados sigilosos
compartilhados pelo
Supremo Tribunal Federal
com a comissão.
Antes eram só três.

E ontem as bancadas
do PT que atuam em

estados governados pelo
PSDB participaram de uma
reunião em São Paulo.

●

Emdebate comex-presidentesdoCadeontem
alguémlembroude umadeclaraçãorecente
deDilma. “Nãopodehaverconcorrêncianonosso
espíritoentreduasempresascomoaPetrobráse
aOGX”.OlavoChinaglia, novopresidentedoCade,
orgãoquedefendeaconcorrência, apenassorriu.
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Não é de hoje que se observa um interessante movimento no
mercado brasileiro de cervejas. Com a chegada e a consolidação
das chamadas cervejas premium e o lançamento de diferentes ti-
pos de embalagens para o produto, percebe-se uma importante
alteração do padrão de consumo da bebida no país, guiada pela
mudança da percepção — e da renda — do consumidor brasilei-
ro. Enquanto em países desenvolvidos a participação das cerve-
jas premium representa entre 15% e 20% das vendas, no Brasil
representam apenas 5%, segundo dados fornecidos pelo setor.

Mesmo assim, o setor estima um crescimento de mais de 100%
nas cervejas premium nos próximos 10 anos. Só nos últimos cin-
co anos chegaram ao mercado nacional mais de 400 rótulos pre-
mium, o que representa quatro vezes mais do que existia há 10
anos. Entre as novas marcas do segmento, destacam-se as inter-
nacionalmente conhecidas Budweiser, Stella Artois e Heineken.

Também nas cervejas pilsen, responsáveis por mais de 95% do
mercado nacional, os consumidores têm recebido de braços aber-
tos as inovações de marca e de embalagem. Entre as pilsen, mais
de 20 novas marcas de cerveja de nove fabricantes diferentes fo-
ram lançadas no país nos últimos 10 anos. Além disso, pratica-
mente todas as marcas presentes no país registraram o lançamen-
to de novas embalagens nos últimos anos. Hoje em dia, caso o
consumidor prefira cervejas em lata, já pode contar com pelo me-
nos três diferentes opções de volume para o produto (269 ml, 350
ml e 473 ml). Caso prefira consumir cervejas em garrafas de vi-
dro, além da grande diversidade de embalagens descartáveis, ain-
da consegue proteger o meio ambiente e o próprio bolso com em-
balagens de vidro retornáveis de 300 ml, 600 ml e 1 litro.

O grande sucesso comercial em novas embalagens tem sido a
embalagem de 1 litro retornável. Inaugurado pela AmBev em
2008, o segmento ganhou força com a adesão de todos os gran-
des fabricantes presentes no mercado nacional, entre eles a Pe-
trópolis, a Schincariol e a Heineken.Tal sucesso deve-se a uma
combinação poderosa que vem beneficiando o consumidor: pre-
ços mais baixos em troca de um consumo unitário maior do líqui-
do. Em média, o litro da cerveja nesse tipo de embalagem é vendi-
do com um desconto superior a 30% em relação ao preço do litro
de cerveja em garrafas de 600 ml. A partir daí fica fácil entender
por que o litro retornável é o segmento que mais cresce no merca-
do, representando mais de 10% de todo o volume de cervejas
consumido no Brasil, segundo dados apurados pela Nielsen.

Para fontes do setor consultadas, contudo, o principal efeito
desse tipo de embalagem tem sido atrair para o mercado o con-
sumidor das classes D e E, que, por restrições econômicas, limi-
tava seu consumo do produto em favor de bebidas mais baratas.
Em algumas regiões do país, impulsionado também pelo cresci-
mento da renda, esses consumidores estariam consumindo até
50% mais cerveja do que há três anos. Pra quem aprecia cerve-
ja, mais opções de marcas e sabores. Pra quem gosta de cerveja
e ainda quer economizar, novas embalagens com melhores pre-
ços. Deve ser por isso que, além do futebol e do samba, já an-
dam dizendo que o Brasil se tornou também o país da cerveja. ■
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Aconcorrênciaestánoespírito
enaalmadonegócio?

Martelo batido na cúpula tucana. O PSDB marcou sua convenção na cidade de São Paulo para o dia
17 de junho. O local escolhido para lançar oficialmente a candidatura de José Serra foi a Expo Cen-
ter Norte. À coluna, o futuro coordenador da campanha tucana na capital paulista, Edson Apareci-
do, revelou que o PSDB quis fazer rápido sua convenção por um motivo estratégico. “Só depois da
convenção nós passamos a ter o direito de resposta”. O prazo estipulado pela Justiça Eleitoral é en-
tre os dias 10 e 30 de junho. Ainda segundo Edson Aparecido, ficou combinado que o PSD de Gilber-
to Kassab realizará sua convenção no mesmo dia e local do PSDB. Os demais partidos da coalizão
devem seguir o mesmo caminho. Para evitar o selo de que está de olho mesmo é na presidência em
2014, Serra não vai nacionalizar o palanque da festa. Tucanos de outros estados, como Aécio Neves,
não devem comparecer. ■

Depoisderevelar como incineroumilitantesde
esquerdaduranteaditadurano livro "Memóriasde
umaguerra suja", oex-delegadodoDops,Cláudio
GuerraquerseroprimeiroaserouvidonaComissão
daVerdade.O jornalistaRogérioMedeiros, autor
do livro, dissequesuafonte temmuitooquecontar.
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Vanessa Grazziotin,
Senadora sobre a situação
dos ribeirinhos atingidos
pelas chuvas no Amazonas

O consumo de cerveja no Brasil

Juliana Garçon

Serra marca convenção para o dia 17

“Precisamos
superara
burocracia
quandotratamos
dequestões
emergenciais”

PRONTO, FALEI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 3.




