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Além do sucesso nos Estados Unidos, marca registra resultados acima do esperado na Rússia e 
comemora festa de lançamento com 500 mil pessoas na Ucrânia  
 
A brasileira Brahma já colhe alguns frutos positivos de sua internacionalização. A marca de 
cerveja da Ambev aparece na última edição da Details, revista de variedades para o público 
masculino, como um dos 12 hits do outono que valem a atenção dos leitores. O texto 
publicado fala sobre a beleza das mulheres brasileiras e brinca ao explicar que apesar de não 
ser exatamente como circular com uma modelo brasileira, segurar a curvilínea garrafa é a 
segunda melhor coisa a se fazer na estação. Vale destacar que, para o mercado externo, a 
Brahma é distribuída no mesmo modelo de garrafa que no Brasil é utilizada pela cerveja Skol 
Beats - filhote da marca mãe Skol. 
 
A Brahma começou a ser distribuída em abril deste ano na América do Norte e Europa. Com 
isso, a marca ganhou espaço no mercado de 13 países: Estados Unidos, Canadá, Itália, 
Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Portugal, Holanda e Suécia, além de Rússia 
e Ucrânia. 
 
A empresa não revela os resultados de suas vendas totais fora do País, apenas aponta 
percepções em alguns destinos isolados. Como na Rússia, por exemplo, em que o volume de 
vendas no primeiro mês de distribuição foi o dobro do esperado, segundo a Ambev. E na 
Ucrânia, que teve em sua festa de lançamento a presença de cerca de 500 mil pessoas. Sobre 
os outros países a marca somente adianta ter tido uma boa receptividade. 
 
A agência de publicidade americana McGarry Bowan é a responsável pela divulgação da 
Brahma em todos os países fora da América Latina. Além dela, a norte-americana Future 
Brand foi responsável pela identidade visual do produto, que é comercializado em embalagem 
long-neck. O design escolhido, que foi citado na matéria da Details, é o mesmo da garrafa da 
cerveja Skol Beats: formato levemente curvilíneo e com a marca impressa diretamente no 
vidro incolor, apenas com um selo no entorno do gargalo.  
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