
cone do mercado cervejeiro norte-ame
ricano, Budweiser chegou ao Brasil há 

um ano, cercada de expectativa e com 
grandes desafios. Única cerveja tipo la
ger na lista das cinco mais vendidas dos 
Estados Unidos (as demais são Bud Li
ght, Coors Light, Miller Lite e Natural Li
ght), a marca da AB-InBev deixou o setor 
mainstream de lado ao se tropicalizar e 
abraçou a categoria premium para ala
vancar as vendas da companhia no seg
mento ao lado de Stella Artois. 

Depois de um ano, a missão parece 
estar sendo bem cumprida. De acordo 
com dados fornecidos pela companhia, 
Bud já detém 10,4% de participação do 
mercado premium — segmento que re
presenta 5% do mercado total de cerve
jas e movimenta R$ 300 milhões por ano 

no Brasil, segundo o Sindicato Nacional 
da Indústria da Cerveja (Sindcerv). O de
sempenho coloca a marca em disputa di
reta com a Heineken, que, em maio pas
sado, estava com 13,1% de market share 
no segmento premium (dado da cerve
jaria holandesa). 

"Desde o lançamento no Brasil, es
tamos apostando em ações e campa
nhas que traduzam o posicionamen
to da marca — 'celebração e otimis
mo (Great Times Are Corning)' —, re
forçando atributos como marca jovem, 
cool, moderna e antenada, visto que o 
consumidor brasileiro de marcas pre
mium procura diferenciar-se no mo
mento de escolher a marca de cerve
ja", conta Manuel Rangel, gerente de 
marketing de Budweiser (veja abaixo 
entrevista com o executivo). 

Na opinião de analistas, Budweiser con
tínua sendo uma cerveja tipo american la-
ger e não premium em termos de sabor, co
mo Stella Artois e a concorrente Heineken. 
No entanto, o investimento em marketing 
na marca foi capaz de posicionar Bud co
mo marca premium em um nível próxi
mo ao de Heineken e um pouco abaixo de 
Stella. "Isso não está aberto nos balanços, 
mas é uma percepção de mercado. Eles já 
possuíam Stella e trouxeram Bud para fa
zer frente à expansão da Heineken, e estão 

conseguindo" aponta Bruno Santos, ana
lista da corretora BES Securities. 

Efeito Bud? 
Não é apenas nas vendas que Budwei

ser vem ajudando no desempenho finan
ceiro da companhia. Desde o lançamen
to da marca no Brasil, os papéis da Am-
bev vivem processo de destaque na Bol
sa de Valores de São Paulo. Nos últimos 12 
meses, as ações da empresa valorizaram 
47,6%. Neste ano, a alta até o pregão de 10 
de outubro (data do fechamento desta re
portagem) ficava em torno de 23%— como 

comparação, a própria Bovespa acumula 
crescimento ínfimo pouco acima dos 3%. 

Analistas que seguem o desempenho 
da companhia na Bolsa afirmam que a 
subida não está relacionada, no entan
to, com a entrada de Bud no País. "Tem 
mais a ver com a expansão da marca em 
regiões como o Nordeste e o aumento da 
rentabilidade propiciado em partes pelas 
inovações que eles vêm realizando em 
embalagens nos últimos tempos. Isso é 
superatraente para o investidor" reinte-
ra Santos da BES Securities. 

Colaborou Jonas Furtado 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1531, p. 28, 15 out. 2012.




