
Há quatro anos a 
participação latino-
americana no total de 
vendas para as Américas era 
de 5%. Atualmente, está em 
50%. 

A N N A P R 0 T S E N K 0 
ESPECIAL PARA GAZETA RUSSA 

"Quer uma cerveja russa?", 
perguntam meus amigos. Não 
pude esconder a surpresa. 
Onde poderíamos encontrar 
uma cerveja russa no Méxi-
co. Fomos ao "Soriana", um 
dos grandes supermercados 
da capital. Ali nos depara-
mos com uma caprichada fi-
leira de garrafas da russa Ar-
senalnoe, bem ao lado de um 
esplêndido car taz no qual 
uma loira de cabelos longos 
e olhos azuis nos estendia 
uma cerveja e convidativa-
mente dizia: "Baltika: conhe-
ça a cerveja russa." 
Na América Latina, os rus-
sos têm fama de serem for-
necedores de armas e vodca, 

e até pouco tempo atrás ne-
nhum latino poderia citar um 
produto concreto "made in 
Rússia". 
Uma das pioneiras na área é 
a Baltika, um complexo de 
fábricas cervejeiras de São 
Petersburgo, pertencente ao 
grupo Carlsberg. Na Rússia, 
a empresa tem recebido anu-
almente o título de Exporta-
dora do Ano, já que mais de 
60% de toda cerveja russa 
exportada sai de suas linhas 
de produção. 
Atualmente mais de 70 paí-
ses já comercializam a Bal-
tika e representantes expres-
sam interesse no mercado 
americano desde o início dos 
anos 2000. A conquista do 
con t inen te começou pelo 
norte, com a exportação das 
pr imeiras levas de cerveja 
russa para os EUA e para o 
Canadá. 

Hermanos russos 
Em maio de 2008, Anton Ar-

témiev, o presidente da em-
presa, notou que a produção 
da Baltika quase não t inha 
representação na América 
Latina. Naquele momento, de 
fato, só haviam sido realiza-
dos alguns testes de expor-
tação, com os primeiros 15 
mil l i tros da cerveja russa 

e n v i a d o s ao Méx ico em 
2007. 

Em 2009, o mercado russo de 
cerve ja demons t rou u m a 
inesperada queda de 8,3%, 
pela primeira vez desde 1998, 
após 11 anos de crescimento 
ininterrupto. Em condições 
nada fáceis em seu próprio 

país, a Baltika apostou na ex-
pansão das vendas em novos 
e promissores mercados. 
No outono de 2008, a empre-
sa anunciou o início da ex-
portação para Guatemala e 
Uruguai. Depois disso, os li-
mites continuaram a se ex-
pandir: Honduras, El Salva-
dor, Haiti , Cuba, Panamá, 
Costa Rica e Chile, entre ou-
tros. Em agosto, fez exata-
mente um ano que a Baltika 
foi oficialmente introduzida 
nos principais mercados da 
região, México e Brasil. 
O volume de vendas na re-
gião superou a marca dos dois 
milhões de litros de cerveja 
em 2010. Só no México foram 
40 mil litros em um ano. 
"Quatro anos atrás, a parti-
cipação da América Latina no 
volume geral de vendas do 
continente americano não su-
perava os 5%. Ele já ultrapas-
sou os 50%, levando em conta 
os resultados de 2010, o que 
nos permite avaliar esse mer-

cado como bastante promis-
sor", destaca a diretora de ven-
das para os países americanos, 
Elena Volgucheva. 
Apesar da distância em re-
lação à Rússia, a América La-
tina apresentou estabilidade 
e crescente demanda de con-
sumo. Por ser a primeira cer-
veja russa a desbravar esse 
mercado, a Baltika acabou 
levando uma vantagem adi-
c ional - sua procedênc ia 
"exótica". 

Loira é alma do negócio 
O aparecimento das cervejas 
russas Arsenal e Baltika-7 
nos mercados de Santiago, 
Brasília e Cidade do México 
recebeu um respaldo publi-
citário de peso, ao serem as-
sociadas a l indas loiras e 
o lhos azu i s , t i p i c a m e n t e 
russas. 
Entre os contratempos que a 
companhia enfrenta, Volgu-
cheva destaca a distância, o 
longo processo de certificação 

e as dificuldades burocráticas 
para obtenção de documen-
tos. Sobre as peculiaridades 
dos mercados locais, ela acres-
centa ainda o alto grau de mo-
nopolização. Como resultado, 
a produção de Baltika se en-
contra atualmente na catego-
ria Premium, o que pressupõe 
um valor bastante elevado 
para fabricação. 
No mercado mexicano uma 
gar ra fa de Baltika deveria 
c u s t a r cerca de 30 pesos 
novos mexicanos (aproxima-
damente R$ 4). Na prática, 
uma gar ra fa da l inha Pre-
mium sai para os consumi-
dores locais pelo dobro do 
preço. 
Em 21 anos de existência, a 
Baltika tornou-se uma das 
três maiores cervejarias da 
Rússia. "Um dos objetivos es-
tratégicos da companhia é 
t r a n s f o r m a r a Balt ika em 
líder mundial no segmento", 
resume o diretor de expor-
tação Dmítri Kistiev. 

Exportação Marca Baltika chega a diversos países da região, inclusive nos maiores mercados: Brasil e México 

Cervejaria russa descobre a América Latina 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2011, Gazeta Russa, p. 5.




