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A ambição 
global da Budweiser 
L a n ç a m e n t o na U c r â n i a dá p r o s s e g u i m e n t o à e s t r a t é g i a 
da AB Inbev em t o r n a r a m a r c a a C o c a - C o l a das c e r v e j a s 

Por E.J. SCHULTZ, DO ADVERTISING AGE 

Ao fincar a bandeira da Budweiser na 
Ucrânia, a AB Inbev dá prosseguimen-

to ao esforço de tornar a clássica marca 
americana numa potência mundial do 
mesmo porte da Coca-Cola. A cerveja 
chega este mês às prateleiras do país do 
Leste Europeu, escolhido, conforme de-
clarou a fabricante ao Advertising Age, 
como um dos oito mercados nos quais a 
bebida, atualmente comercializada em 
86 nações, concentrará esforços. O lan-
çamento ocorre na seqüência de outros 
mercados prioritários, como o Brasil, no 
final de 2010, e a Rússia, no mesmo ano. 

Vale notar o avanço da "Bud" em to-
do o mundo porque o produto é uma das 
poucas categorias por cujo domínio as 
grandes marcas internacionais vêm se 
digladiando. De acordo com a Euromo-
nitor International, em termos de parti-
cipação de mercado, a Snow é a maior 
marca de cerveja do mundo, com 5% do 
share global. No entanto, o rótulo, pro-
duzido pela joint-venture entre a China 
Resources Breweries e inglesa SAB Mil-
ler, só é vendida na China. Já em relação 
aos refrigerantes, a Coca-Cola, presente 
em 206 países, detém 25%. 

"A experiência demonstra que é bem difí-
cil criar uma marca de cerveja com uma atu-
ação realmente global" explica Mark Swart-
zberg, analista financeiro da Stifel Nicolaus 
com bom conhecimento da AB Inbev. 

Mesmo assim, a AB Inbev, formada 
em 2008 com a aquisição da americana 
Anheuser Busch pela belga Inbev, resol-
veu encarar esse desafio como prioridade. 
A empresa, a 44a anunciante do mundo 

de acordo com dados do Ad Age, inves-
te pesado na comercialização da marca 
nos quatro cantos do mundo. Nessa em-
preitada, a Budweiser está basicamente 
lançando mão da mesma mensagem de 
marketing, baseada na tagline "Grab So-
me Buds" (Pegue umas Buds), desenvol-

vida pela agência Anomaly, de Nova York. 
A abordagem uniforme da empresa é 

bem diferente da adotada por seu maior 
concorrente, a SABMiller, que favoriza 
marcas regionais com publicidade cen-
trada nos costumes, na cultura local e cujo 
Diretor de Marketing, Nick Fell, declarou, 
durante uma entrevista ao Ad Age em 
2010, que, "com relação a cerveja, quan-
do se busca liderança de mercado e ren-
tabilidade, não dá para atingir o objetivo 
com o foco em um portfólio muito restri-
to de grandes marcas mundiais" 

Marca chinesa é a mais vendida 
Contudo, os primeiros indícios pare-

cem promissores para a Budweiser, que 
registrou uma expansão mundial de 3,1% 
em volume em 2011, em seguida a um au-
mento de 1,7% em 2010, que, segundo a 
AB Inbev, representou o primeiro cresci-
mento global da marca em muitos anos. 
No ano passado, a marca detinha uma par-
ticipação de 1,9% do mercado global, sen-
do a 5a mais vendida atrás de Snow, Bud 
Light, Tsingtao e Skol. Porém, segundo a 
Euromonitor International, a maior par-
te do volume dessas marcas é comercia-
lizada no país de origem. A Heineken, co-
mercializada em 172 nações, ocupa a oi-
tava posição, com participação de 1,4%. 

Atualmente, o mercado internacional 
(excluindo os EUA) r epresenta 44% das 

vendas da Bud, em comparação com 28% 
apenas a três anos atrás. Todavia, na pró-
pria casa, a marca vem, há muito, regis-
trando um recuo, tendo caído 4,6% em 
2011, com uma conseqüente queda de 
participação para 8,4% de acordo com a 
publicação Beer Marketer's Insights. Foi 
superada pela Coors Light, que passou a 
ser a número 2 no país, um vexame para 
a chamada "Rainha das cervejas" A AB 
Inbev salienta a tendência de melhoria do 
desempenho nos EUA, observando que 
a taxa de queda desacelerou em 50%, o 
que se atribui, em parte, ao foco nos con-
sumidores mais jovens. 

Em termos mundiais, a AB Inbev consi-
dera que a marca se destaca por ser mui-
to conhecida, até mesmo em países nos 
quais ainda nem é vendida. "É provável 
que a maioria das empresas precise de 
um ano de investimentos em mídia pa-
ra chegar ao nível de conhecimento es-
pontâneo que já temos para um produto 
que nunca foi lançado nesses mercados" 
observou Jason Warner, vice-presidente 
global da Budweiser, em uma entrevista 
na qual descreveu a estratégia global de 
marketing da marca. "Isso se deve à ico-
nografia e ao porte de uma marca como 
a Budweiser, além do fato de ela aparecer 
em filmes de Hollywood, na cultura po-
pular e, assim, rodar (o mundo)". 

Em resumo, a Bud vende o sonho ame-
ricano ou, pelo menos, uma versão de-
le: as comemorações e o otimismo. Daí 
a tagline "Great Times Are Waiting. Grab 
Some Buds." (Vem aí uma época incrível. 
Pegue umas Buds). Esse posic ionamento 

provém do que, segundo Warner, foi um 
estudo realizado em cerca de doze países 
em 2009. "O que, de certa forma, repre-

senta a força do sonho americano é que 
se trata de um anseio essencialmente hu-
mano, compartilhado por todos no mun-
do inteiro," explicou. "Porém, nos EUA, é 
possível realizá-lo. A Budweiser incorpo-
rá-lo e tomar as rédeas das comemora-
ções e do otimismo, levando essa mensa-
gem ao mundo todo, é algo muito forte." 

Seria uma aspiração sublime demais 
para uma simples marca de cerveja? Pode 
parecer que sim. No entanto, a Budwei-
ser busca baseá-la na verdade mais sim-
ples do ato de "pegar uma cerveja" (ou, no 
caso, "algumas Buds"), que, em u m a lin-

guagem universal, significa "vem cá, meu 
amigo" Segundo Warner, trata-se de uma 
promoção da igualdade social em qual-
quer idioma. "Se o seu chefe mandar você 
pegar uma cerveja, é fantástico... porque 
ele deixa de ser o patrão. Vocês só estão 
lá sentados bebendo." 

Ao escolher novos mercados estraté-
gicos, a AB Inbev procura locais em que 
já tenha uma atuação forte por meio de 
outras marcas, permitido que a empre-
sa se aproveite de uma rede de distribui-
ção já estabelecida. Ainda que alguns lo-
tes (por exemplo, da bebida em garrafas 
de alumínio) sejam enviados dos EUA, 
em alguns casos, a Budweiser também 
é fabricada no próprio país, inclusive a 
Ucrânia, na qual a controlada SUN Inbev 
tem três mil funcionários e detém a lide-
rança de mercado, com participação de 
36,7%, contando as vendas de Stella Artois 
e Beck's. A empresa também é proprietá-
ria da Chernigivske, a primeira do mer-
cado local com participação de 10,7%, 
de acordo com um relatório recente da 
Euromonitor, e veiculada como a marca 
nacional em função do apoio à seleção 
de futebol do país. Ainda assim, a publi-
cação observou que os ucranianos gos-
tam das marcas ocidentais, o que pode-
ria levar ao lançamento de novos produ-
tos, até mesmo dos mais refinados. Tudo 
isso pode favorecer a Bud, que tem uma 
imagem sofisticada fora dos EUA. 

Tradução Antonio Carlos da Silva 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1506, p. 28 , 23 abr. 2012.




