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Jorgen Buhl Rasmussen, presidente da fabricante de cerveja dinamarquesa Carlsberg, voou 
milhares de quilômetros da Dinamarca até a Rússia em um jatinho particular, no mês passado, 
para uma festa importante. 
 
A comemoração estava sendo realizada em Novosibirsk, a terceira maior cidade da Rússia, a 
várias horas de avião de Moscou. Rasmussen participava da abertura de uma nova cervejaria 
controlada pela Baltika, a fabricante de cerveja russa cujo sucesso ou fracasso será importante 
para determinar o futuro da Carlsberg, uma vez que ela contribui com metade dos lucros da 
companhia dinamarquesa. 
 
"Não é sempre que abrimos grandes cervejarias como esta", disse Rasmussen, ao se preparar 
para a noite. "Na Europa ocidental ninguém mais está abrindo cervejarias," A festa aconteceu 
depois de meses de negociações difíceis, durante as quais a Carlsberg arrancou o controle 
integral da Baltika de sua ex-sócia na joint venture, a Scottish & Newcastle. 
 
A Baltika, que custou cerca de 134 milhões (US$ 208 milhões), produzirá 4,5 milhões de 
hectolitros de cerveja por ano, sob diferentes marcas, incluindo a Tuborg da Carlsberg. 
 
Economias não parecem ter si-, do feitas na construção da cervejaria. O lado de fora é pintado 
de azul e branco as cores da marca Baltika. Do lado de dentro, dezenas de tanques de 
fermentação estão encapsulados em vidro, para suportarem invernos em que as temperaturas 
caem abaixo de 40°C. A maior parte do equipamento, prateado reluzente, foi importada da 
Alemanha e da Itália. 
 
A Rússia produz cerveja há séculos, mas fazer cervejas de qualidade não era uma prioridade 
na ex-União Soviética e os investimentos em infraestrutura cervejeira foram poucos. "Havia, 
no geral, uma falta de cerveja", diz Anton Artemiev, o presidente da Baltika, Tony Maher, o 
diretor-presidente irlandês da Wimm Bill Dann, a maior companhia do setor de alimentos da 
Rússia, afirma que a Baltika — que diz ser a primeira marca de cerveja privada da Rússia — 
fez um bom trabalho no desenvolvimento de uma cerveja nacional palatável. "Comprar uma 
cerveja na Rússia há 12 anos era uma experiência terrível. Era impossível beber uma cerveja 
russa", diz ele. 
 
Ao contrário da maioria dos países europeus, onde se bebe mais cerveja do que destilados, na 
Rússia os destilados continuam sendo a bebida alcoólica mais popular. O consumo per capita 
de cerveja pelos russos é menos da metade do registrado na República Tcheca. 
 
A Carlsberg não espera que os russos venham a desistir da vodca, especialmente no inverno, 
mas aposta que eles começarão a beber mais cerveja na medida em que forem ficando mais 
ricos (a cerveja é mais cara do que a vodca na Rússia) e associarem as marcas de cerveja a 
um estilo de vida mais abastado. "As pessoas gostam de marcas", afirma Rasmussen. 
"Estamos muito otimistas em relação ao futuro do consumo." 
 
As vendas totais de cerveja na Rússia vêm crescendo cerca de 10% em média nos últimos 
quatro anos. No primeiro trimestre, o mercado cresceu apenas 2%, mas reagiu em março, 
crescendo 8%. 
 
Algumas companhias estrangeiras que investem na Rússia vêm tendo seus planos de 
desenvolvimento atrasados pelo governo, especialmente em setores sensíveis como o de 
petróleo e gás, mas Rasmussen diz que as fabricantes de cerveja não estão sendo 
importunadas. "Acho que o governo não tem nenhum problema com o tipo de companhia que 
somos", afirma Rasmussen. Mas ele acrescenta: "Seguimos as regras." 
 
A Baltika também nasceu com a benção de Vladimir Putin, o primeiro-ministro e ex-presidente 
da Rússia. 



O fundador da Baltika, o cervejeiro Taimuraz Bolloev, conheceu Putin "muito bem", quando 
estava desenvolvendo a marca no começo dos anos 1990 e buscando a aprovação do governo 
para crescer, afirma Artemiev. 
 
De lá para cá, Bolloev deixou o cargo de presidente da Baltika, transferindo as 
responsabilidades administrativas para Artemiev. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2008, Serviços, p. B4. 


