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A AmBev está investindo na estratégia de regionalização do marketing. A Antarctica 
será a patrocinadora oficial do Fortal, carnaval fora de época de Fortaleza. Já a Brahma 
assina o patrocínio dos principais rodeios brasileiros, enquanto Skol é a cerveja oficial 
de festivais de música eletrônica de São Paulo, Rio e Bahia. 
 
Aproveitando as áreas de melhor performance de cada marca, a AmBev foca suas 
ações em eventos regionais. "Cerveja se bebe regionalmente, cada praça tem as suas 
preferências", afirma Alexandre Loures, gerente de comunicação da AmBev. "Há duas 
variáveis importantes: o histórico da marca em cada lugar e a identificação da região 
com o posicionamento daquela marca." 
 
Nesse contexto, a empresa acaba de fechar o patrocínio do Fortal, maior carnaval fora 
de época do Brasil, que acontece entre 28 e 31 de julho e tem um público estimado de 
320 mil pessoas. A AmBev criou cerca de 2 milhões de latas decoradas - estratégia, 
aliás, que a empresa lança mão na maioria dos eventos especiais. 
 
A escolha do Fortal se explica: a cerveja Antarctica é líder no Ceará. Segundo dados 
ACNielsen de junho, a marca tem 38,9% de mercado no estado, contra uma média 
nacional de 12%. "Por conta dessa participação, a marca não pode deixar de 
patrocinar os principais eventos da região", afirma Loures. "É natural que os 
investimentos estejam focados ali", completa. 
 
A Brahma, por exemplo, tem a liderança no mercado paulista. A cerveja é dona de 
uma fatia de 33% na capital e, nacionalmente, tem 20% de mercado. A cerveja 
também tem uma participação forte no interior paulista. Daí a escolha da marca para 
ser a patrocinadora oficial dos principais rodeios - ao todo a parceria se estende a 30 
festas de peão - entre eles Barretos, Jaguariúna e Americana. Nesse caso, foram 
produzidas 4,7 milhões de latas decoradas. 
 
A Skol, que tem os jovens como público-alvo, é a principal cerveja consumida no Rio 
de Janeiro. Tem 41% do mercado no estado, segundo dados ACNielsen, contra uma 
média de 33% no Brasil. Embora o principal evento da marca - o Skol Beats (festival 
de música eletrônica) aconteça em São Paulo, a cerveja promove o Skol Rio, festa que 
acontece há dois anos durante o verão e reúne músicos de rock, samba e música 
eletrônica. 
 
Há ainda o Skol Stage - a edição de estréia aconteceu no ano passado - e o Giro Skol e 
Roda de Samba Skol, que promove shows de grupos locais em bares. 
 
As concorrentes da AmBev também têm lideranças regionais. É o caso da Schincariol 
em Pernambuco - a Nova Schin tem 31,8% no estado, contra 11,5% no Brasil e a 
Kaiser, líder em Curitiba, com 32,3% na cidade e 6,1% na média nacional. 
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