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Em um acordo histórico, os 
mega-anunciantes PepsiCo e 
Anheuser-Busch Inbev — que 
juntos investiram mais de US$ 
1,15 bilhão em mídia nos Estados 
Unidos no ano passado — deci-
diram aproveitar sua escala para 
economizar dinheiro investido 
em mídia e marketing.

A medida é uma evolução do 
acordo de “compra casada” que 
os dois haviam anunciado em ou-
tubro passado. O pacto, original-
mente, previa que os parceiros 
economizariam em itens como 
viagens, computadores e supri-
mentos de escritório. Na ocasião, 
uma porta-voz da PepsiCo havia 
garantido que o “consórcio não 
tem qualquer relação com custos 
de mídia ou marketing”.

Só que menos de três meses 
depois, a Anheuser-Busch Inbev 
e a PepsiCo foram além de bus-
car clipes de papel mais baratos, 
em uma medida que atingirá 
compras de mídia na televisão 
aberta e fechada, além de jor-
nais, revistas e outdoor. Fontes 
dizem que as empresas já estão 
fazendo propostas em conjunto 
para baluartes da mídia norte-
americana, como NBC Universal, 
Turner e Condé Nast.

Um exame mais próximo da 
verba de mídia das duas empre-
sas, de US$ 1,15 bi (medidos pela 
Kantar Media), mostra que boa 
parte desse montante é investida 
nas mídias em que irão cooperar. 
Foram investidos US$ 490 mi-
lhões na TV aberta, outros US$ 
182 milhões na TV paga, US$ 194 
milhões em revistas e outros US$ 
70 milhões em outdoor.

“Trata-se de um prosseguimen-
to da relação que começamos em 
outubro passado para compra de 
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PepsiCo e A-B Inbev unem forças
Elas negociarão em conjunto com emissoras de TV, revistas e empresas de outdoor para conseguir preços menores

bens nos Estados Unidos”, confir-
mou um porta-voz da PepsiCo. “É 
uma maneira de permitir às duas 
companhias que comprem mídia 
de maneira mais efetiva, para rein-
vestir o dinheiro no negócio.”

Richard Bellas, vice-presi-
dente global de compras em 
publicidade e marketing, é quem 
lidera o esforço pelo lado da Pep-
siCo, e Mark Wright, vice-presi-
dente de marketing esportivo e 
de entretenimento, faz o mesmo 

de valor superior a US$ 1 bilhão, 
como Pepsi, Gatorade, Mountain 
Dew, Tropicana, Lay’s, Doritos e 
Quaker. A Anheuser-Busch Inbev 
domina o mercado de cerveja nos 
Estados Unidos, com participa-
ção no mercado de quase 50%, 
representada por marcas líderes 
como Budweiser, Bud Light, 
Busch, Natural Light, Michelob 
e Stella Artois.

A parceria deverá causar 
impacto dramático no maior 

Já não é novidade dizer que 
os investimentos em publicidade 
na internet seguem crescendo a 
taxas bem acima da média das 
outras mídias. Mas o Zenith Opti-
media apontou que em 2009, pela 
primeira vez, o meio ultrapassou 
as revistas no ranking, atraindo in-
vestimentos de US$ 55 bilhões em 
todo o mundo. Com isso, a internet 
já é dona de 12,6% do bolo publi-
citário no planeta, ficando atrás 
apenas dos jornais, com 23,1%, e 
da televisão, com 39,4%.

Internet já é a terceira mídia com maior verba publicitária

A projeção aponta ainda que 
a mídia online deverá se aproxi-
mar dos jornais já em 2012, ano 
no qual deverá atingir o share de 
17,1% do bolo, contra 19,4% dos 
jornais. Neste ano, a internet de-
verá atrair investimentos de US$ 
83,9 bilhões, contra US$ 95,4 
bilhões dos jornais e US$ 199,7 
bilhões da televisão. Esta última 
continuará mostrando sua força, 
com participação de 40,6%, que 
é um pouco superior à atual.

De resto, a publicidade mun-

dial parece ter voltado aos tri-
lhos. As previsões da Zenith Op-
timedia indicam que o mercado 
como um todo deverá crescer 
2,2% em 2010 na comparação 
com 2009, ano que teve uma 
queda próxima a 10%. A expec-
tativa é que os investimentos 
cheguem à casa de US$ 456 
bilhões em todo o mundo neste 
ano e que, para os seguintes, o 
mercado cresça mais 4,1% em 
2011 e outros 5,3% em 2012.

No estudo anterior, a Zenith 

havia apontado uma possibili-
dade de crescimento mundial 
de apenas 0,9%, o que marca o 
segundo relatório consecutivo 
com revisão para cima, após 18 
meses revisando para baixo as 
expectativas. 

Na divisão por regiões, a 
América Latina surge novamente 
como destaque, já que após um 
2009 com crescimento irrisório 
de 0,4%, 2010 promete uma alta 
de 9,3%, o que fará a região mo-
vimentar cerca de US$ 33 bilhões, 

com possibilidade de chegar a 
US$ 38 bilhões em 2012.

A região com mais dificulda-
des será a da América do Norte, e 
a publicidade dos Estados Unidos 
deverá fechar com receitas abai-
xo de 2009, cerca de 2% menos. 
O mercado europeu deverá cres-
cer 0,4%, enquanto a Ásia subirá 
na casa de 5,9%. Na verdade, 
se o Japão for retirado da lista 
asiática, o índice salta para 10%, 
o que colocaria a região como a 
melhor de 2010.

Colocando barreiras
Se o esforço para a mídia for 

na mesma medida dos outros 
segmentos em que as empresas já 
economizam, elas deverão poupar 
milhões, mas causarão uma grande 
dor de cabeça para grandes empre-
sas da mídia. A decisão abre poten-
cial para que outros anunciantes, 
na esteira desse acordo, decidam 
lançar seus próprios processos 
consolidados de compra, para eco-
nomizar. Não é difícil de imaginar 

pela Anheuser-Busch Inbev.
Embora o porta-voz tenha 

declinado de oferecer alguma 
estimativa sobre o quanto a em-
presa pode economizar, restam 
poucas dúvidas de que a combi-
nação com a empresa de cerveja, 
que já havia conseguido negociar 
outros acordos para investir 
menos em publicidade, trará 
economia para a PepsiCo.

A gigante da indústria de 
bebidas e snacks possui marcas 

palco da publicidade, o Super 
Bowl, já que as duas empresas 
são de longe, pelas últimas duas 
décadas, as maiores anunciantes 
do evento esportivo.

Neste ano, a Anheuser-Busch 
Inbev teve cinco minutos no 
evento. Já a PepsiCo não anunciou 
qualquer produto da divisão de 
bebidas pela primeira vez em 23 
anos, comprando apenas 30 se-
gundos para Doritos. No próximo 
ano, a transmissão será da Fox.

isso ocorrendo. E também não é 
difícil prever quem também poderá 
sofrer com os cortes: as agências.

Porta-vozes dos dois anun-
ciantes afirmam que a coopera-
ção é limitada somente ao inves-
timento em mídia e que ela não 
impactará a produção publicitária 
ou as agências. Tanto Anheuser-
Busch Inbev quanto PepsiCo 
são grandes clientes do Grupo 
Omnicom (o segundo maior da 
publicidade mundial, atrás do 

WPP). A principal agência da 
cervejaria é a DDB, enquanto a 
PepsiCo usa shops criativas como 
TBWA e Goodby, Silverstein & 
Partners, além da OMD para 
compra de mídia. A A-B tem sua 
compra de mídia e planejamento 
nas mãos de sua unidade interna 
Busch Media Group.

De acordo com um porta-voz 
da Anheuser-Busch Inbev, as duas 
empresas continuarão a fazer seus 
planos de mídia separadamente, 
mas após isso, “um time de exe-
cutivos de ambas fará uma revisão 
de planos e prioridades, focando 
em áreas comuns de investimento 
e negociando compras em nome 
delas”. Os pedidos e pagamentos 
serão gerenciados pelas empresas 
separadamente.

Em uma reunião recente da 
PepsiCo com analistas em Nova 
York, o vice-presidente executivo 
de operações Hugh Johnston afir-
mou que sua empresa e a Anheu-
ser-Busch Inbev já gerenciam jun-
tas investimentos próximos de US$ 
1 bilhão em áreas como logística, 
viagens, suprimentos de escritórios 
e envio de mensagens e correio. 
Ele não considerou investimentos 
em mídia nesta análise.

“Embora nossa produtividade 
tenha melhorado significativa-
mente, acreditamos que há mui-
tas outras oportunidades para 
economizar ainda mais”, afirmou 
sobre a decisão de união com 
a Anheuser-Busch Inbev. “Nós 
construímos um time integrado, 
os locamos no mesmo lugar e 
evitamos perdas. Até agora, eles 
entregaram resultados acima da 
expectativa, e estamos buscando 
adicionar novas categorias de 
custos de maneira mais rápida do 
que planejado inicialmente.”
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