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O ringue'n'roll da Bud
A nova marca da Ambev no País aposta em MMA, evolução do vale-tudo, e em uma  
série de shows de rock para ganhar mercado entre os “jovens globalizados”

Por luiz antonio cintra lcintra@grupomm.com.br

Uma festa na noite de terça-feira, 23, em 
um hotel na zona Sul carioca, marcou 

a entrada oficial no mercado brasileiro da 
Budweiser, ícone norte-americano pre-
sente em 60 países, hoje parte do portfó-
lio internacional da Ambev. No mercado 
brasileiro, a Budweiser reforçará a presen-
ça da Ambev no segmento premium, em 
que despontam Bohemia e Stella Artois. 

O receio, dizem analistas, é que ha-
ja “fogo amigo” entre as marcas da Am-
bev, que concentrará a comunicação da 
Budweiser  em duas plataformas: uma es-
portiva, outra musical, ambas com foco 
nos jovens urbanos com predisposição 
para marcas de apelo global.

A vertente esportiva deixa o futebol em 
segundo plano, “área” coberta por mar-
cas do extenso portfólio de cervejas do 
grupo, incluindo aí a própria Bohemia. 
A ideia é destacar, em um primeiro mo-
mento, os “craques” do vale-tudo, os lu-
tadores Anderson Silva e Vitor Belfort. A 
Budweiser patrocina o campeonato mun-
dial da modalidade, pela primeira vez no 
Brasil. Os patrocínios musicais trarão 20 
músicos até o fim do ano, de Eric Clapton  
a Red Hot Chili Pepers.

Há seis meses vice-presidente de 
marketing  da Ambev, o argentino Jorge 
Mastroizi garante que não haverá sobre-
posição entre as marcas existentes e a Bu-
dweiser. “O lançamento vem complemen-
tar o nosso portfólio premium. Já temos 
Bohemia, que está indo muito bem. Te-
mos Stella Artois, que também vai bem, 
e agora também a Budweiser”, diz Mas-
troizi, que já atua na Ambev desde 1999, 
com passagens por Argentina, Bolívia, 
Peru e Chile.

Nos primeiros meses, o lançamento da 
Budweiser será concentrado nas regiões 
Sul e Sudeste, especialmente nos esta-
dos de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais 
adiante, a estratégia será ampliar a pre-
sença para as demais regiões do País , es-
pecialmente nas cidades de médio e gran-
de porte. A comunicação, por sua vez, 
começou pela internet — os internautas 
podiam concorrer a ingressos exclusi-
vos para acompanhar as lutas de Belfort 
e sua turma, por meio de uma página da 
Budweiser no Facebook.

Forte no mercado norte-americano, a 
marca novata no mercado brasileiro de-
verá mexer com a categoria de forma con-
siderável, dada a força e a capacidade ge-
rencial que a Ambev demonstra, do alto 
de seus 70% de market share em cerve-
jas no Brasil. Para o consultor Adalberto 
Viviani, da Concept, a tentativa de fisgar 
os mais jovens com um produto de ape-
lo global faz todo o sentido. “A Bud está 
presente no imaginário, promovida pela 
indústria cultural. Filmes americanos em 
que o produto aparece sendo consumi-
do por atores famosos, imagens, fotos de 

seus produtos e outros ícones inundam o 
mercado brasileiro e a mente dos consu-
midores há anos”, avalia Viviani.

Sua principal concorrente, a Heineken, 
certamente terá de se mexer para não per-
der participação. Na avaliação do consul-
tor, a briga será boa. “A Budweiser chega 
depois, mas tem a vantagem da pressão 
do gigante, e um investimento maior. Tem 
ainda uma equipe de distribuição e logís-
tica própria, que vai funcionar como ar-
tilharia no mercado, mirando cada pon-
to de venda. A Heineken terá de adotar 
duas  estratégias: defende seus territórios 
e ao mesmo tempo avançar em determi-
nados locais”, diz o consultor.

A Ambev, por sua vez, avalia que a 
Budweiser  vive um bom momento, em 
termos mundiais, com crescimento con-
centrado nos países emergentes, desta-
que para China, Rússia e Reino Unido. “É 
uma marca que cresceu no ano passado 
2%, o que é muito bom para uma marca 
grande”, comenta Mastroizi, da Ambev, 
que minimiza os riscos de sobreposição 

das marcas premium do grupo. “São mar-
cas complementares. A Stella Artois tem 
conotação um pouco mais adulta, talvez 
mais gourmet, ligada mais à comida. E Bu-
dweiser é uma cultura mais jovem, mais 
similar a Skol, porém, é internacional.”

A Bud, como é tratada pelos fãs, tam-
bém traria a vantagem de duas vezes mais 
tempo para ficar pronta (30 dias para a 
Budweiser, 15 para as demais), devido 
ao maior período de fermentação e in-
gredientes “muito mais especiais”, nas 
palavras do vice-presidente da Ambev.

“A Bud vem para endereçar o interna-
cional, o lado cool, jovem, bacana. E a pla-
taforma de eventos é muito importante 
para o consumidor ter essa experiência”, 
diz Stella Brant, gerente de marketing das 
cervejas premium da Ambev. “O público 
jovem claramente procura ter uma expe-
riência envolvente com a marca, porque 
ele quer estar antenado com tudo de bom 
que está acontecendo.”

Gigante do setor de bebidas, a belgo-
-brasileira Inbev, controladora da Am-
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Campanhas em 
fase de teste

A primeira iniciativa para 
comunicar a marca Budweiser no 
Brasil foi o patrocínio a Anderson 
Silva, que defendeu o título de 
sua categoria no UFC, no sábado, 
27. Como forma de ativação, a 
Africa criou a websérie Champion 
Experience, que mostrou os 
preparativos do lutador para o 
evento. A ação teve como ponto 
de partida a fã page da marca no 
Facebook, permitindo interação dos 
internautas. 

Paralelamente, a Africa trabalha 
na campanha de lançamento, que 
deverá chegar ao mercado não antes 
de outubro. “Estamos testando a 
campanha de lançamento e não 
há nada definido”, afirma Sérgio 
Gordilho, presidente da agência. 
“Mas o patrocínio da Budweiser 
ao Anderson Silva veio à frente, 
e fizemos a ação online e um 
comercial, porque não poderíamos 
ficar calados. Estamos otimistas 
com os resultados, porque o evento 
gerou muita repercussão. Nunca 
recebemos tanta cobrança, na 
agência, de gente querendo saber 
sobre o UFC”, aponta.

Apesar de Gordilho não antecipar 
nada, sabe-se por outras fontes que 
a campanha terá uma linguagem 
sofisticada, com o slogan “Great 
times are coming”, em sua versão 
em inglês. A análise da marca é que 
o público-alvo entende a expressão 
em inglês. Os comerciais farão 
uma mistura entre elementos 
internacionais e brasileiros, mas 
com a balança pendendo mais para 
o nosso País. Desta forma, ícones 
bem norte-americanos da marca, 
como os cavalos da raça Clydesdale, 
estão descartados. 

Gordilho aponta ainda a 
importância da marca dentro do 
portfólio de clientes da Africa. 
“Trabalhamos com Brahma e 
Budweiser, que são símbolos de seus 
países — Brasil e Estados Unidos. O 
interessante é que, mesmo sendo de 
lugares tão diferentes, elas possuem 
valores parecidos e trabalham com 
as mesmas cores”, analisa.

Felipe turlão

bev, registrou, no segundo trimestre des-
te ano, vendas totais no valor de US$ 9,95 
bilhões — acima do registrado no mes-
mo período  do ano passado, que ficou 
em US$ 9,17 bilhões. O resultado, ain-
da assim, decepcionou os analistas, que 
apontam uma relativa perda de mercado 
das marcas do grupo nos EUA, de 0,5%, 
e também no mercado brasileiro, embo-
ra não haja dados empíricos disponíveis.

O mercado de cervejas como um to-
do, por sinal, enfrenta as consequências 
da crise que atinge os países ricos, com 
destaque para EUA, Itália, Portugal, Fran-
ça e Japão. Nos EUA, por exemplo, a que-
da registrada no volume vendido foi de 
2% no primeiro semestre deste ano, em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado. 

Jorge Mastroizi, VP da Ambev: “O lançamento vem complementar o nosso portfólio premium”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 38, 29 ago. 2011.




