
Esta Bud é nossa
A compra da Anheuser-Busch pela InBev alerta novamente a
indústria de bens de consumo sobre as realidades do mercado global

(1) Em inglês, King
of Beers, ou o Rei das
Cervejas.

trono da Rainha das Cervejas (1)
foi transferido para a Europa,
onde a realeza é bem-recebida
há séculos. A Rainha foi com-
prada. Longa vida à Rainha. A

aquisição da Anheuser-Busch pela cervejaria
belgo-brasileira InBev cria a quarta (talvez
terceira) maior empresa de bens de consumo
do mundo. O negócio, visto em seu escopo,
é uma mina de ouro para análise e reflexão
que extrapolam as partes envolvidas. E, como
sempre que se fala de indústrias de bens de
consumo, a embalagem constitui uma rica
inspiração.

O que a InBev desejava era a marca
Budweiser. Independentemente de como se
queira definir o que é marca, não há um

componente seu que seja mais tangível que
a embalagem. Em muitas instâncias, as dife-
renças funcionais entre produtos concorrentes
não é grande, e a embalagem é o fator diferen-
ciador. A embalagem apresenta e representa,
fisicamente, aspectos que a marca cria na
mente dos consumidores.

A embalagem é uma construidora de mar-
cas e, por isso, deve ser um fator a ser consi-
derado pela parte interessada numa estratégia
de aquisição. Isso é igualmente verdadeiro
na estratégia pós-aquisição, considerando-se
que as aquisições são efetuadas para trans-
formar sinergias em crescimento e lucros.
Estratégias importantes para conseguir isso
incluem foco no mercado global, no mercado
local ou na criação de marca, cada um cons-
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tituindo uma reação a influências culturais,
políticas e econômicas.

Mercado global
Um produto com marca internacional é dis-
tribuído, sem alterações em sua essência, em
vários mercados ao redor do mundo. Isso sig-
nifica que um consumidor acostumado com
aquela determinada marca a reconhecerá por
sua aparência e função em qualquer parte do
globo. A Coca-Cola - aquela da fórmula uni-
versal e secreta - é o exemplo clássico.

Mas o fato de um produto não passar por
mudanças substantivas de lugar para lugar não
diminui a importância de todas as variáveis
específicas que impactam a embalagem em
mercados específicos. A infra-estrutura de
transporte, por exemplo, pode requerer que a
embalagem seja mais reforçada. Essa maior
proteção deve estar na embalagem primária,
na secundária, na terciária, ou distribuída
entre as três?

Fatores relacionados ao uso/consumo de
um produto com marca global podem variar
em cada mercado, afetando questões funda-
mentais como o tamanho das embalagens e
a viabilidade do uso de multipacks. Não são
necessários muitos exemplos para mostrar que
o conceito de produtos globais é relativo, e
que variações nas embalagens não podem ser
totalmente descartadas.

Uma discussão envolvendo estratégias
globais de marca e de embalagem precisa
obrigatoriamente ao menos aludir à questão
da sustentabilidade. E por um bom motivo.
Por mais diversos ou similares que sejam os
mercados ao redor do inundo, é o mesmo
mundo. Esse fato, bem como as suas impli-
cações, faz da embalagem sustentável um dos
maiores desafios/oportunidades de hoje.

As regulamentações sobre embalagens
sustentáveis variam de país para país. indo
das mais restritivas às inexistentes, assim
como mudam os focos relativos colocados
em redução, reciclagem e reutilização. Mas
a questão é mais complexa do que obedecer
às várias regulamentações e tentar minimizar

"O fato de
um produto
não passar

por mudanças
substantivas de
lugar para lugar
não diminui a

importância de
todas as variáveis

que impactam
a embalagem
em mercados
específicos"

seus efeitos fragmentadores sobre uma estra-
tégia global de marca. Além disso, o dono da
marca não deve se expor a desgastes exploran-
do mercados onde a legislação é frouxa. Ao
contrário, a estratégia global de marca deve
mostrar um compromisso forte e consistente
com a sustentabilidade das embalagens, ainda
que a implantação específica possa ter de
variar entre mercados.

Mercado local
Também ocorre, freqüentemente, de os donos
de marca precisarem modificar o produto,
mas não a embalagem; depois, a embalagem
precisa desempenhar todas as suas funções de
proteção, comunicação e utilidade. Todos os
McDonald's ao redor do mundo são instanta-
neamente reconhecíveis, apesar de a mesma
uniformidade não ser aplicável aos cardápios.

No que se refere às embalagens, a tarefa é
como manter certos componentes constantes,
mais notadamente o nome da marca e o logoti-
po, enquanto se mexe em outros componentes
para atender as demandas do mercado. Um
em particular, a cor, pode ter conotações e
associações diferentes em função de normas
sociais.

Normas culturais podem também interferir
na forma com que o produto é mostrado na
embalagem, e também quando se vai retratar
pessoas, caso o gênero faça diferença. Textos
promocionais também podem ser afetados,
pois culturas diferentes podem interferir na
pertinência das mensagens. Além disso, um
fator como o nível médio de educação impacto
na compreensão de instruções, bem como no
equilíbrio entre palavras e símbolos.

Criação da marca
Às vezes, o melhor - se não o único - recurso
é criar uma nova marca para um mercado
específico. Apesar de, obviamente, tomar o
nome da marca como ponto de partida, a nova
marca pode ser parecida ou completamente
diferente da original, conforme as circunstân-
cias específicas indicarem. Qualquer que seja
o grau de semelhança, contudo, a embalagem
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precisa incorporá-la efetivamente.
Uma condição que pode justificar a estraté-

gia de criação de uma nova marca é o idioma.
O nome original pode ser de difícil pronúncia.
Ou o nome traduz uma idéia na melhor das
hipóteses cômica ou ridícula - basta lembrar
o desastre da Chevrolet com o Nova nos
mercados sul-americanos, onde "no vá", em
espanhol, significa "não anda". Ou, ainda, o
mercado local utiliza um alfabeto diferente.
Ou a marca não está disponível, pois foi regis-
trada por outra empresa. Qualquer que seja o
motivo, nenhuma transferência "no atacado"
deve ser feita para a embalagem, sem que
se considerem as circunstâncias de mercado
mencionadas acima.

Não aposte em ufanismos
A maior parte das aquisições de marcas
americanas por empresas estrangeiras rece-
beu bem menos atenção que a cobertura do
negócio entre a InBev e a A-B. A compra da
Miller Brewery Company pela South África
Brewery foi bem menos alardeada. Na ver-
dade, algumas marcas tradicionais nos lares
americanos são estrangeiras. Entre elas estão
Gerber, Woolite, Ben & Jerry's e Clearasil.

Apesar disso, é prudente que marcas
domésticas e estrangeiras considerem se, e
como, uma aquisição vai afetar o mercado
doméstico. A marca é tão intrincada no mer-
cado local que se pode mensurar o número
de consumidores que sentirão algum conflito
entre a lealdade à marca e patriotismo? AA-B,
definitivamente, é um caso desses, e possivel-
mente há outros.

Trazendo a discussão para embalagens,
como se deve proceder se, por exemplo, os
consumidores começarem a imaginar alte-
rações numa marca adquirida? Num cenário
desses, uma campanha de comunicação pode
ser necessária; porém aquisições geralmente
são acompanhadas por cortes para eliminar
custos. Portanto, se propaganda, relações-
públicas e outros componentes do mix de
comunicação ficarem espremidos, a obriga-
ção de comunicar percepções equivocadas

"Há uma ironia
no fato de que,

quanto mais
bem-sucedida for
uma marca, mais
atraente ela será
para aquisições,

e mais bem-
posicionada
estará para

adquirir outras
marcas"

um

pode recair desproporcionalmente sobre a
embalagem.

É um mundo pequeno, afinal
Aquisições, grandes ou pequenas, envolvendo
partes internacionais, são manifestações da
globalização: compras, produção, marketing
e distribuição de produtos feitos com base
nas vantagens comparativas de vários países.
Nenhuma companhia de capital aberto pode
se blindar a isso, seja como parte compradora
ou comprada. Há uma ironia intrínseca no fato
de que, quanto mais bem-sucedida for uma
marca, mais atraente ela será para aquisições,
e mais bem-posicionada estará para adquirir
outras marcas. E, como mencionado no início,
marca, produto e embalagem estão intima-
mente ligados.

Profissionais de embalagem precisam ter
conhecimento - pelo menos conceituai -
sobre mercados globais e globalização. Por
isso, visitar feiras internacionais, tais como
a Interpack (Düsseldorf, Alemanha) e a Pack
Expo (Chicago e Lãs Vegas, Estados Unidos),
é um investimento proveitoso.

A análise final é que uma aquisição é
como um casamento, com o sucesso estan-
do ligado ao tipo correto de pensamento e
julgamento durante o namoro, e, depois, à
combinação de personalidades individuais
e à fuga daquelas assustadoras diferenças
irreconciliáveis. Podem, então, duas gigantes
do mercado de cerveja encontrarem o amor
verdadeiro? Teremos de esperar para ver o que
está por vir.

* O americano Sterling Anthony é consultor
em embalagem, tendo trabalhado em grandes
empresas de alimentos, saúde e do mercado
automobilístico. Também lecionou packaging
em universidades nos Estados Unidos. Seu
e-mail é Sterlinganthonyl@sbcglobal.net, e
seu site é o www.pkgconsultanf.com.
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