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A Inbev anunciou a oficia-
lização da compra da norte-
americana Anheuser-Busch 
após a aprovação de acionistas 
das duas empresas, que con-
cordaram com o valor de US$ 
70 por ação, em um total de 
US$ 52 bilhões. A companhia 
já havia recebido também todas 
as aprovações necessárias de 
entidades regulatórias. Com 
isso, surge a nova líder global 
em cervejas, que afirma ser 
também uma das cinco maiores 
empresas de bens de consumo 
do mundo.

“Estamos extremamen-
te felizes em anunciar o fe-
chamento dessa transação 
histórica. Ao unir essas duas 
grandes empresas, acabamos 
criando uma companhia mais 
competitiva globalmente, com 
um portfólio de marcas líderes 
e amplo potencial para cres-
cimento em todo o mundo”, 
destacou em comunicado o 
presidente Carlos Brito, que 
disse esperar acertar a união 

Anheuser-Busch Inbev surge 
com mais de 200 marcas
Budweiser, Stella Artois e Beck’s serão os nomes globais da maior cervejaria do mundo
Felipe Turlão

operacional e cultural das duas 
nos próximos meses.

A companhia terá mais de 
200 marcas, das quais três são 
consideradas referências glo-
bais. “Nós temos um portfólio 
incrível. A Budweiser é a nossa 
marca mundial emblemáti-
ca, ao lado de 
Stella Artois e 
Beck’s. Além 
disso, temos 
marcas muito 
fortes local-
mente, como 
B u d  L i g h t , 
Skol, Brahma, 
Quilmes, Har-
bin (China), 
Sedrin (Chi-
na), Cass (Coréia do Sul), 
Klinskoye (Rússia), Sibirskaya 
Korona (Rússia), Chernigivske 
(Ucrânia) e Jupiler (Bélgica)”, 
lembrou Brito.

Apesar de ter negócios em 
alguns dos maiores mercados 
do planeta, a Inbev precisou 
de muito cuidado para tratar 

a aquisição de uma empresa 
ícone dos norte-americanos. 
A Advertising Age disse que a 
confirmação da transação “en-
cerra a independência de uma 
das mais icônicas máquinas de 
marketing jamais construídas 
nos Estados Unidos”, e isso é só 

a ponta de um sentimento que é 
muito mais profundo. Afinal, a 
Budweiser é a cerveja padrão do 
cidadão daquele país, parceira 
em bons e maus momentos, que 
sempre foram bem aproveitados 
nas campanhas publicitárias. 

Para afagar os parceiros a 
Inbev tomou uma série de ini-

ciativas, como deixar o nome 
da Anheuser-Busch à frente na 
nomenclatura da nova compa-
nhia; adotar a águia, tradicional 
mascote da empresa norte-ame-
ricana desde 1870, no logotipo; 
e garantir investimentos em 
eventos esportivos, uma mar-

ca registrada 
da Anheuser-
Busch .  I s so 
tudo,  c laro , 
sem contar o 
compromisso 
com a comuni-
dade de Saint 
Louis, a terra 
da Anheuser-
Busch, de que 
nenhuma cer-

vejaria será fechada nos EUA. 
“Gostamos da Budweiser como 
marca, da posição que ela tem 
no mercado, da ampla rede de 
distribuição no país, que conti-
nua sendo o número 1 em re-
sultados para o nosso negócio”, 
elogia Brito.

A companhia se chamará 

oficialmente Anheuser-Busch 
Inbev, um nome que não reflete 
a pouca influência decisória da 
norte-americana na empresa, 
já que seu presidente, August 
A. Busch IV, ocupará somente 
uma cadeira no board mundial. 
A Anheuser-Busch continua 
existindo como subsidiária 
da Anheuser-Busch Inbev e 
permanece com a sede em 
Saint Louis, que será também o 
quartel-general da companhia 
para a América do Norte. 

A corporação, que é belga, 
terá uma diretoria bem brasi-
leira. Luiz Fernando Edmond, 
ex-presidente da Inbev para 
a América Latina, assume a 
presidência para a América do 
Norte; João Castro Neves é o 
novo presidente da América 
Latina parte norte e presidente 
da Ambev; e Bernardo Pinto é 
o presidente da América Latina 
parte sul. O único “intruso” é o 
norte-americano Dave Peacock, 
presidente da Anheuser-Busch 
(a subsidiária para América do 
Norte). O quadro de diretores 
será composto pelos atuais 
membros do board da Inbev, 
com acréscimo de apenas uma 
vaga, para o ex-presidente da 
A-B August A. Busch IV.

Para a AdAge, os fatores que 
levaram à venda da empresa 
foram a falta de aquisição de 
cervejarias em mercados em 
desenvolvimento no passado, 
especialmente nos anos 80 e 90, 
e a desvalorização do dólar nos 
últimos anos.

Chega ao fim uma parceria 
publicitária que durou exatos 48 
anos e que passou por concei-
tos famosos, como “Generation 
next”, e por garotos-propaganda 
como Michael Jackson, em ple-
no auge artístico nos anos 80. A 
PepsiCo anunciou que vai trocar 
a agência para o mercado norte-
americano de seu principal 
produto, a Pepsi Cola, que sai da 
BBDO e vai para a TBWA\Chiat\
Day, de Los Angeles. Ambas fa-
zem parte do grupo Omnicom. 
O anunciante terá também uma 
agência de design — no caso, a 
Arnell. As marcas Pepsi Max, 
Mountain Dew, AMP Energy e 
North American Coffee Part-
nership seguem com a BBDO. 
A versão Diet da Pepsi Cola é 

Pepsi troca BBDO por TBWA\Chiat\Day nos EUA
a única outra que também vai 
seguir a mudança de casa.

Por aqui, a conta pertence à 
AlmapBBDO, por alinhamento. 
Apesar disso, um porta-voz da 
rede BBDO garantiu que a deci-
são vale somente para o mercado 
dos Estados Unidos. “A movi-
mentação envolve Pepsi e Diet 
Pepsi somente aqui. A Almap 
continua a gerenciar o negócio 
no Brasil”, afirmou a fonte, que 
disse também que os produtos 
que seguem com a BBDO na-
quele país, como Mountain Dew, 
AMP, Aquafina e Pepsi Max, são 
“marcas em crescimento”. A 
Pepsi dos EUA, por meio de um 
porta-voz, enviou comunicado ao 
Meio & Mensagem reafirman-
do que a decisão afeta somente 

Agência e anunciante garantem que a decisão não afeta o relacionamento com a Almap BBDO no Brasil

aquele país e que não haverá 
mudança de agências no Brasil. 
A Lew’Lara\TBWA, que seria 
automaticamente beneficiada 
no caso de realinhamento, não 
comentou o assunto.

S e g u n d o  o  d i r e t o r  d e 
marketing da divisão Bebidas 

na América do Norte, Dave 
Burwick, apesar da mudança 
de agência, a marca deve con-
tinuar calcada na idéia de ser 
uma referência para a cultura 
pop. “Decidimos apontar a 
TBWA\Chiat\Day para renovar 
a comunicação da Pepsi em 

diversos pontos de ligação com 
os consumidores e revigorar o 
legado da marca. E essa estra-
tégia é complementar a nossa 
relação com a Arnell, que criou 
a nova identidade e embalagem 
da Pepsi”, afirmou o executivo  
em comunicado.         (FT)
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