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AmBev lança marca premium e não teme diferenças entre mercados carioca e paulistano. 
 
As diferenças entre os hábitos dos consumidores de cerveja de São Paulo e do Rio de Janeiro não 
serão empecilho para o lançamento da Stella Artois no mercado carioca. A partir de quinta-feira, 
dia 16, a AmBev lança a cerveja belga, uma das mais tradicionais do mundo, em 10 bares e 40 
pontos de venda em supermercados no Rio. Produzida no Brasil desde julho do ano passado, a 
cerveja foi lançada em caráter experimental em São Paulo e vem reforçar a linha de marcas 
premium da cervejaria. 
 
Hoje, o mercado de cervejas premium responde por 5,4% de todo o volume de cerveja vendido 
no País, segundo dados da consultora AC Nielsen. Em 2000, eram apenas 2,3%. Segundo Andréa 
Fernandes, gerente de Marketing de Portfólio da AmBev, responsável pelas marcas premium, a 
empresa investe no desenvolvimento deste segmento desde final de 2001.  
 
A oportunidade foi identificada diante do tamanho da fatia que as marcas premium ocupam em 
outros mercados - nos Estados Unidos, o segmento responde por 25% do volume vendido. O 
trabalho de desenvolvimento do segmento começou com marcas como Bohemia, que responde 
por 33,9% das vendas, e Antarctica Original. Na esteira da AmBev, concorrentes como Bavaria e 
Kaiser também lançaram seus produtos. 
 
No Brasil, São Paulo é o grande consumidor das marcas de primeira linha - lá a participação das 
premium no volume vendido é superior aos 5,4%, média nacional. A fatia, no Rio, é inferior à 
paulista. Apesar disso, Andréa não vê maiores dificuldades no mercado carioca. "As diferenças 
entre Rio e São Paulo estão mais ligadas à ocasião de consumo", garante a executiva, referindo-
se à maior presença do chope nos pontos de venda cariocas. A Stella Artois é vendida no mercado 
nacional em forma de chope ou long neck. 
 
Diferenças  
As diferenças na ocasião de consumo - cariocas bebem mais chope, enquanto os paulistanos 
deixam para tomar cerveja desta forma quando saem à noite - não demonstram restrições, no 
Rio, às cervejas mais elaboradas. "O consumidor de cerveja premium quer degustar sabores 
diferentes", define Andréa, lembrando que a degustação pode se dar em diferentes ocasiões de 
consumo. 
 
Desde que iniciou o trabalho de desenvolvimento do mercado, em 2001, a AmBev vem 
diversificando seu portfólio exatamente para oferecer diferentes sabores. A marca Bohemia 
ganhou uma versão à base de trigo (a Bohemia Weiss) e uma cerveja tipo abadia (a Bohemia 
Confraria, lançada como edição limitada). O lançamento da Stella Artois faz parte dessa 
diversificação.  
 
A cerveja belga é tipo pilsen, mas se diferencia pelo amargor e pelo maior teor alcoólico. 
Produzida na fábrica da AmBev em São Paulo, a mais recente marca do portfólio da cervejaria é 
feita com ingredientes importados. O mestre cervejeiro responsável por sua produção foi à Bélgica 
para garantir o padrão global da marca, incorporada à linha de produtos da AmBev após a fusão 
com a Interbrew. 
 
Nos pontos de venda, a divulgação do lançamento poderá contar com rituais no momento de 
servir. Segundo Andréa, todos os copos para servir a cerveja virão da Bélgica. Além disso, o 
chope tem um padrão para ser tirado - o primeiro jato deve ser descartado antes de encher o 
copo. "Os rituais, condição para que bares e restaurantes sejam pontos de venda, tampouco serão 
empecilho para o crescimento da Stella Artois no mercado carioca", completa Andréa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 fev. 2006, Gerência, p. B-8. 


