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CRIATIVIDADE

RUY BARATA NETO

A Ambev, subsidiária da gi-
gante Anheuser-Busch Inbev
(AB Inbev), planeja lançar a
cerveja Budweiser no Brasil nos
primeiros meses de 2011, se-
gundo Milton Seligman, vice-
presidente de relações corpo-
rativas da companhia. Ele diz
que a equipe de marketing da
empresa já definiu o projeto de
posicionamento para a marca
no mercado brasileiro e agora
trabalha na eleição da agência
de propaganda que fará o lan-
çamento do produto. “Temos o
hábito de primeiro fazer o de-
ver de casa e depois partir para
a contratação de nossos parcei-
ros”, afirma Seligman.

O processo de eleição do
prestador de serviço, no entan-
to, está conturbado. Nesta se-
mana, a Leo Burnett que estava

na etapa final da concorrência
pela conta anunciou a perda da
disputa dando a entender que a
DM9DDB, com quem competia,
havia vencido. A Ambev, por
outro lado não confirma a defi-
nição. E a Africa, outra agência
da holding ABC, de Nizan Gua-
naes, também passou a ser ava-
liada como candidata à conta —
a DM9 pertence ao mesmo gru-
po de Guanaes em sociedade
com a rede internacional DDB.
A Ambev ainda não definiu uma
data para divulgar a escolha de-
finitiva da sua agência.

Seligman afirma que, por
uma questão estratégica e con-
juntural do mercado cervejei-
ro, a companhia não pretende
lançar a bebida neste ano. É
comum, no último trimestre, a
pressão por preços menores

aumentar em função da con-
corrência nas vendas para o ve-
rão. “Estamos, efetivamente,
aguardando o momento certo
para o lançamento”, diz o exe-
cutivo. “Trata-se de uma mar-
ca que deu certo no mundo e
não podemos correr o risco de
errar no Brasil”.

Para Adalberto Viviani, con-
sultor especializado no mercado
de bebidas da consultoria
Comcept, a Ambev tem um ex-
tenso portfólio e não vale a pena
tanto esforço para chegar ao
mercado em uma temporada
que será muito boa, para a com-
panhia e também para todo o
mercado. “O aumento do poder
de consumo do brasileiro deve
fazer deste verão um dos me-
lhores para o mercado de cerve-
jas”, afirma Viviani. ■

Ambev ainda trabalha para definir a agência responsável por lançar a cerveja no país

Budweiser ficará para 2011

MPF acusa Rede
Globo de prática
anticoncorrencial
O Ministério Público Federal (MPF)
emitiu parecer em que classifica
como anticoncorrencial as
negociações mantidas entre
a Rede Globo e o Clube dos 13
em torno da venda dos direitos
de transmissão dos jogos
do campeonato brasileiro.
Segundo o MPF, a TV Globo teria
desrespeitado a Constituição
Federal ao exigir preferência
na renovação dos contratos de
exclusividade com a entidade. A
emissora e os clubes são acusados
de impedir o acesso de novas
empresas e criar barreiras ao
desenvolvimento de concorrentes.
A emissora transmite com
exclusividade todas partidas em
parceria com a TV Bandeirantes
e vem sendo questionada
desde 1997 por emissoras
como SBT e Record. O caso
está sendo julgado pela
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
e pode culminar na perda
da exclusividade pelos quais
a TV Globo paga cerca de
R$ 600 milhões anuais.
Em junho, o diretor de relações
institucionais e de marketing do
Clube dos 13, Ataíde Guerreiro,
revelou ao BRASIL ECONÔMICO que
pretende fazer contratos
individualizados contemplando
direitos para diferentes canais
de mídia, como internet e rádio.
Os contratos devem ser revistos
pela entidade em junho de 2011
e serão válidos para o triênio
2012-2015. A Secretaria de
Direito Econômico (SDE), órgão
dedicado a investigação de
práticas anticoncorrenciais, indica
que os direitos de transmissão
devem ser vendidos em três
pacotes separados, evitando
a venda conjunta e sugere
que seja proibida a cláusula
de direito de preferência
na renovação em todos os
contratos. A TV Globo foi
procurada e diz que não comenta
processos em andamento.
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Ao longo de sua
história, a cerveja
alçou o posto de
ícone do mercado
americano por meio
de suas campanhas
publicitárias.
O comercial
“Whassup?”(O que
está rolando?,
em livre tradução),
dos anos 90, chegou
a ser adaptado para
campanha de Barack
Obama em 2008

■ A Heineken Brasil contratou o técnico da seleção Mano Menezes
para ser o novo garoto-propaganda da sua marca Kaiser, adquirida
do portfólio da Femsa no Brasil no ano passado. O acordo foi
anunciado ontem pelo próprio treinador em sua página pessoal
no Twitter, meio pelo qual se comunica com mais de 1,6 milhão
de seguidores. O contrato prevê a participação de Menezes em
comerciais de TV e em ações promocionais. O valor e o tempo
de contrato foram mantidos em sigilo. A parceria com Menezes
é o segundo grande passo da Heineken na tentativa de reanimar
a imagem da Kaiser e acirrar a concorrência com a Ambev,
dona das marcas Brahma, Skol e Antarctica. Durante a Copa,
a companhia convocou Romário para estrelar comercial
questionando a capacidade de Dunga em avaliar uma boa cerveja.
O ex-treinador da seleção na época era patrocinado pela Brahma,
que também é parceira global da Federação Internacional
de Futebol (Fifa). O contrato com Mano aproxima a marca da
seleção brasileira, que tem contrato de patrocínio com a Ambev,
mas somente para divulgação do guaraná Antarctica.

Mano Menezes
assina contrato

para estrelar
propaganda
da Kaiser e

abre novo
capítulo na

concorrência
com Ambev
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 36.
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