
Um viva às diferentes
Mercado nacional recebe

crescentes lançamentos

de cervejas especiais,

com sabores, métodos

produtivos, preços

e visuais distintos das

hegemônicas pilsen

Por Maria Luisa Neves

ROYAL ALE
Nova Bohemia
"exótica" da
AmBev

ifícil saber em que medida o fenô-
meno pegou carona na onda do
"experimenta", deflagrada pela re-
cente campanha publicitária de

uma marca do produto, mas o brasileiro vem
abrindo a cabeça e o bolso para consumir ou-
tros tipos de cerveja que não o pilsen, respon-
sável por quase 99% da produção cervejeira na-
cional. Embora faltem índices de mercado para
balizar esse corolário, é lógico crer que os fa-
bricantes locais não estejam lançando cada vez
mais tipos diferentes de cervejas - com sabores
e métodos de produção comuns em outros país-
es, porém pouco populares por aqui (veja qua-
dro abaixo) - a esmo.

Trata-se de um movimento capitaneado por
dois extremos. De um lado, pelas grandes cer-
vejarias, que encontraram nessas cervejas espe-
ciais, vendidas sob apelo premium, formas de
recuperar margens fora da guerra de preços das
pilsen (como já observado em EMBALAGEM-
MARCA nº 53, janeiro de 2004). De outro, pelas
microcervejarias, um negócio em alta no país.
Segundo o presidente da Associação Brasileira
de Microcervejarias (ABMIC) e proprietário da
Cervejaria Colorado, Marcelo Carneiro da Ro-
cha, o segmento já fatura 15 milhões de reais
por ano no Brasil. Essa desperta pluralização
do mercado de cervejas, escorada num público-
alvo de considerável poder aquisitivo, vem se
valendo de apresentações diferenciadas de pro-
duto. E com sucesso.

Já é famoso o caso da Bohemia Weiss,
edição limitada de cerveja de trigo da AmBev
lançada numa embalagem especial, no fim de
2003. A partida de quase 650 000 unidades,
prevista para se esgotar em um quadrimestre,



durou menos de um mês nas gôndolas. As ven-
das de outra extensão da marca Bohemia em
cervejas especiais, a Escura, acusaram deman-
da reprimida. Frente a tais resultados, a AmBev
resolveu fazer da Bohemia Weiss produto de li-
nha, e acaba de lançar uma nova especialidade,
a Bohemia Royal Ale, cerveja do tipo ale, com
tiragem de 700 000 unidades. A embalagem da
novidade segue o padrão esmerado das ações
anteriores: uma garrafa de 550ml com formato
similar às de vinho, da Saint-Gobain, leva a
mesma tampa basculante com trava (a clip
lock, da Tapon France) utilizada na versão
Weiss. O rótulo, auto-adesivo, foi criado pela
DM9DDB. Como chamariz extra, um copo es-
pecial para degustação acompanha a garrafa.

A Cervejaria Petrópolis, que nos últimos
anos vem se firmando como player de peso no
cenário nacional da indústria cervejeira, tam-

PRETA - Petra, da Petrópolis, ganhou cápsula higiênica

SOUVENIR - Um cartucho com alça envolve a garrafa
da Baden Baden Celebration, de Campos do Jordão
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bém acaba de estrear uma cerve-
ja especial, de maior valor perce-
bido. É a Petra, uma cerveja es-
cura. O nome (um jogo com as
palavras "preta" e "Petrópo-
lis") e a identidade visual do
lançamento levam a assina-
tura da agência Mediterrâ-
nea & Pantani. A Petra é
engarrafada numa long
neck de shape diferencia-
do, "adaptada de um mo-
delo europeu", detalha Sô-
nia Graci, gerente de de-

senvolvimento da Saint-
Gobain, com rótulos de
papel da Dixie Toga e
tampas da Tapon Corona.
O topo da garrafa é envol-
to por uma cápsula (foil)
de alumínio, nos moldes
dos selos higiênicos utilizados pela cervejaria

fluminense nas latas de suas cervejas Itaipava e
Cristal. Para conferir apelo de venda nos mais
diversos canais, a Petra ganhou uma também
versão em lata de alumínio, fornecida pela La-
tapack-Ball.

Ascensão das micros
Sinais de que a sofisticação é premissa na cria-
ção das apresentações das cervejas especiais
são igualmente dados pelas microcervejarias. A
Baden Baden, de Campos do Jordão (SP),
anunciou em julho uma edição limitada de
inverno da cerveja tipo double bock Celebra-
tion, cuja garrafa é envolvida por uma emba-
lagem secundária que faz as vezes de embrulho
para presente. O "estojo", criado pela M De-
sign (que, a propósito, também desenhou o ró-
tulo da Celebration) e produzido pela Print-
pack, possui uma alça para facilitar o transpor-
te da cerveja.

Outro recente lançamento da Baden Baden
foi a cerveja tipo lager Golden. Seu sabor, leve

e adocicado, busca atrair o público feminino. A
garrafa de vidro da Golden é uma âmbar de
600ml, da Saint-Gobain, com corpo mais ro-
busto e pescoço menos esguio que os das tradi-
cionais retornáveis de cerveja com igual volu-
me. Ela também veste as outras cervejas do
portfólio da microcervejaria: Pilsen Cristal,
Stout Dark, Premium Bock e Red Ale. Os rótu-

RETRÓS - As long necks
da carioca Devassa e da

cerveja tipo stout La
Brunette, da Schmittbier,
de Porto Alegre (abaixo,

à direita), exploram
figuras de pin-ups em
seus rótulos; apelo aos

"anos dourados"

los auto-adesivos dessas garrafas são
da Soft Color. Aliás, o uso de auto-
adesivos nas garrafas de cerveja, em
vez dos rótulos de papel do tipo

magazine, é um dos movimentos
puxados pela ascensão das "mi-
crocervejas".

A Soft Color tem também
como cliente a microcervejaria
carioca Devassa, cujos carros-
chefe são a Tropical Ale, a Tro-
pical Lager e a Tropical Dark,
cervejas que ganharam, res-
pectivamente, as alcunhas de
"Devassa ruiva", "Devassa
loira" e "Devassa negra". As
garrafas long neck da Owens-
Illinois do Brasil, fechadas
com tampa twist-off da Mece-
sa, levam rótulos com "um
quê de nostalgia tropical", nas

palavras do sócio-diretor da cervejaria, Marce-
lo do Rio. Concebidos pela McCann-Erickson,
eles trazem impressas misturas de palmeiras
com pin-ups (modelos que estampavam folhi-
nhas e cartazes, em poses sensuais, nos anos
50). Uma pin-up também é figura de destaque
no rótulo de uma cerveja de outra microempre-
sa, a Schmittbier, de Porto Alegre. A La Brunet-
te ("a morena", numa tradução livre do fran-
cês), cerveja escura do tipo irlandês stout, é
vendida numa garrafa de vidro de 300ml que
igualmente apela a um estilo retro. Ela é simi-
lar à usada até os anos 90 pela centenária mar-



ca Caracu. Fornecida à Schmittbier pela Saint-
Gobain, a garrafa leva rótulo auto-adesivo da
Gráfica Dolika, criado pela Design For Fun.

Jarra da alegria
Vale também destacar, entre as iniciativas das
microcervejarias relacionadas às embalagens
de seus produtos, uma da Sudbrack, de Blume-
nau (SC), detentora da marca Eisenbahn. Para
facilitar o abastecimento dos bebedores locais
com seu chope - ao que vale lembrar da fama
da cidade catarinense pelo seu Oktoberfest -, a
empresa lhes disponibiliza suas Biersiphons,
"garrafas retornáveis" de vidro de 2 litros im-
portadas da alemã Wassmann. Elas funcionam
como jarras: podem ser enchidas na cervejaria
ou nos pontos-de-dose, e apresentam uma alça
para apoio dos dedos. Para preservar o frescor
da bebida, a Biersiphon possui uma tampa de
porcelana com trava metálica, similar à clip
lock. Para o varejo, a Sudbrack conta com cer-
vejas dunkel, pale ale, weiss e uma pilsen pre-
mium, todas em long necks. De acordo com
Juliano Mendes, diretor de marketing da cerve-
jaria, há planos para implementar, até o fim do
ano, uma linha de cervejas com garrafas envol-
tas em papel de seda - "um costume de certas
marcas belgas" - e uma edição especial numa
garrafa de 500ml similar às de champanhe,
com rolha de cortiça e gabieta (a "gaiola" de
arame que envolve o gargalo).

Há indícios de que essa febre de lançamen-
tos de cervejas especiais, tanto pelas gigantes
cervejeiras como pelas microcervejarias, irá
perdurar pelo menos num médio prazo. Sabe-
se que duas grandes marcas de cerveja plane-
jam lançar edições especiais para o próximo
verão, ainda mantidas sob sigilo. Entre as me-
nores, a Colorado, de Ribeirão Preto (SP), re-
centemente adquiriu uma envasadora que lhe
permitirá engarrafar suas cervejas de trigo,
pale ale e pilsen a partir de janeiro de 2005. Já
a Cervejaria Universitária, de Campinas, tam-
bém no interior paulista, iniciará o engarrafa-
mento de suas cervejas Amber, Porter Especial
e Pilsen até o final do ano. Na esteira desse au-
mento no sortimento de tipos de cerveja produ-
zidos por aqui, uma coisa é certa: frente à per-
gunta sobre qual o tipo de cerveja que mais lhe
apraz, o brasileiro encontra cada vez mais al-
ternativas para não ter que responder "o gela-
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REUTILIZÁVEIS
Catarinense Eisenbahn

importa as
garrafas alemãs

Biersiphon para facilitar
o consumo de

suas cervejas nos
pontos-de-dose

A pilsen orgânica
de Blumenau
Uma das últimas tacadas da micro-
cervejaria Sudbrack, de Blumenau
(SC), é uma cerveja orgânica. De
acordo com Juliana Mendes, diretor
da empresa, a Eisenbahn Orgânica,
loira do tipo pilsen, é totalmente pro-
duzida com ingredientes naturais cul-
tivados sem agrotóxicos. "A bebida é
certificada pelo Instituto Biodinâmico
(IBD), que fiscaliza e certifica produ-
tos orgânicos no Brasil
de acordo com normas
internacionais", ele diz.
O produto chega ao
mercado em long necks
da Owens-Illinois do
Brasil, fechadas por
rolhas metálicas da
Mecesa, podendo ser
compradas individual-
mente ou em multi-
packs de seis unida-
des da Editora e
Gráfica Odorizzi. "De-
veremos começar a
exportar o produto
em até seis meses",
adianta Mendes.do", como teve de fazer por muito tempo.




