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Grandes fabricantes adotam a gastronomia para atrair o consumidor que aprendeu a refinar o 
paladar. 
 
Tradicional bebedor de cerveja, o brasileiro, nos últimos anos, descobriu o vinho. Aprendeu a 
degustar a bebida, sentir o aroma e apreciar o seu sabor. Rapidamente, a indústria cervejeira 
tratou de aproveitar esse toque de refinamento a seu favor. Quer fazer da cerveja premium o 
novo assunto do momento. De preferência na mesa de um restaurante sofisticado, acompanhando 
uma vitela recheada com queijo camembert a o molho de três pimentas. 
 
A união da cerveja com a gastronomia é uma das ações promovidas pelas empresas para 
disseminar o novo glamour da bebida. Workshops de harmonização do vinho com pratos especiais 
já não são novidade. Agora, começam a borbulhar receitas que combinam com cerveja. A AmBev 
criou a Sociedade da Cerveja - seminários que pretendem disseminar a cultura da bebida no 
Brasil. 
 
Chefs renomados, como Olivier Anquier, Sérgio Arno e Bel Coelho, elaboraram pratos que 
acompanham cervejas premium da AmBev, como Bohemia e a belga Stella Artois - agora 
produzida no Brasil. "Aprender a degustar qualquer tipo de bebida é válido", afirma Gianni Tartari, 
sommelier da Enoteca Fasano. "Acho que dá para combinar comida com cerveja", diz o 
especialista em vinhos. 
 
Para Tartari, o público que começa a ter prazer em apreciar uma cerveja mais elaborada é o 
mesmo que gosta de vinhos. "São pessoas que já têm um mínimo de conhecimento e entendem 
de aspectos como cor, aroma e sabor, o que ajuda a avaliar a cerveja." 
 
Embora não haja legislação específica, uma cerveja premium, em tese, tem procedimentos de 
produção diferenciados, além da matéria-prima selecionada - quase sempre importada. Uma 
pilsen (as tradicionais como Brahma, Antarctica, Kaiser e Nova Schin) leva cerca de 12 dias para 
ficar pronta. A premium requer um processo de fermentação mais longo e demora mais tempo - 
no mínimo 15 dias - para sair da fábrica. 
 
Fala-se muito no Brasil que a diferença de sabor entre as pilsen é pequena. Nesse contexto, o 
sabor diferenciado das premium acaba se destacando. A idéia é fazer um produto o mais próximo 
possível das cervejas artesanais - daí o desenvolvimento de uma premium ser o deleite de 
qualquer mestre cervejeiro - em grande escala. 
 
No Brasil, o mercado de cervejas premium vem crescendo nos últimos anos. Em 2000, 
representava apenas 2,3% do segmento em volume. Hoje, esse número mais que dobrou, para 
5,3%. Apesar do avanço, o potencial do mercado é enorme, se comparado com outros países. Na 
Argentina as premium abocanham 15% do total de cervejas consumidas, enquanto nos Estados 
Unidos essa fatia é de 25%. 
 
A líder de mercado AmBev, com 68,9% de participação em janeiro, tem um amplo portfólio de 
cervejas premium, entre elas Original, Líber, Muller e Bohemia. Segundo dados do terceiro 
trimestre de 2005, Bohemia cresceu 19,5% e Original, 37,1%. Um dos destaques é Bohemia, que 
tornou-se uma família de cervejas. A marca tem edições limitadas, como a Confraria - lançada no 
ano passado, que segue a receita das cervejas de abadia - e versões de linha, como a Bohemia 
Weiss. Com várias ações de marketing não apenas na mídia como no ponto-de-venda - como o 
Boteco Bohemia, uma disputa entre bares que desenvolvessem petiscos para acompanhar a 
cerveja - a marca é líder do segmento premium. 
 



Segundo dados da AC Nielsen, Bohemia tem 33,9% do segmento. Já no mercado total, sua 
participação é de apenas 2%. 
 
Outro produto premium da AmBev é a cerveja belga Stella Artois - que passou a integrar o 
portfólio após a fusão com a belga Interbrew. Lançada primeiro na versão chope em bares e 
restaurantes de São Paulo, a cerveja ganhou a versão long neck e chegou com sucesso aos 
supermercados. "As vendas ficaram 16% acima do esperado", afirma Andréa Fernandes, gerente 
de portfólio AmBev. A cerveja prepara, agora, sua aterrissagem no mercado carioca. A partir do 
dia 16, a cerveja chega a bares, restaurantes e casas noturnas selecionados na versão chopp e 
long neck. 
 
A Kaiser percebeu a movimentação da líder e tratou de seguir o mesmo caminho. Pioneira na 
criação da Bock, a cervejaria passou a apostar também nas suas marcas premium, como as 
importadas Heineken e Sol e as nacionais Xingu e Kaiser Summer Draft. O portfólio premium já 
representa cerca de 7,5% do faturamento da Cervejarias Kaiser. 
 
A empresa acaba de lançar a Kaiser Gold e centrou todas as suas forças na polêmica Bavária 
Premium, que pode ser encontrada por R$ 1 no varejo, o mesmo preço das pilsen da 
concorrência. A receita, segundo Marcelo Toledo, diretor da Kaiser, é produzir a cerveja em todas 
as oito fábricas e chegar mais perto dos centros consumidores economizando frete. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


