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A AmBev vai distribuir 12 mil bafômetros descartáveis e 68 bafômetros digitais para as polícias 
militares de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A doação, no valor de R$ 500 mil, faz parte de 
um conjunto de ações para estimular o consumo responsável de cerveja, e integra a campanha da 
empresa para evitar que o governo proíba os comerciais de bebidas alcoólicas. Um grupo 
interministerial, liderado pelo Ministério da Saúde, está estudando a restrição dos anúncios de 
cerveja, além do aumento de impostos sobre as bebidas.  
 
"Não é cortando a publicidade que se vai reduzir o consumo exagerado de bebidas alcoólicas; 
campanhas de educação e fiscalização é que são medidas eficazes", diz Carlos Brito, diretor de 
Operações da AmBev, que deve assumir a diretoria-geral da empresa em janeiro, substituindo 
Magim Rodriguez. Este assumirá a vice-presidência do Conselho de Administração, afastando-se 
do dia-a-dia da empresa.  
 
Com a doação, a AmBev pretende reequipar as polícias, para que possam realizar blitze e pegar 
motoristas embriagados. A empresa também está veiculando anúncios da Skol para incentivar o 
uso de táxi por motoristas que beberam demais. Segundo Brito, essas ações baseiam-se em 
campanhas bem-sucedidas de outros países. "No Canadá, proibiram propaganda de bebidas 
alcoólicas e não adiantou nada."  
 
Segundo Victório de Marchi, co-presidente do Conselho de Administração da AmBev, a proibição 
da publicidade só favoreceria certas marcas, em vez de reduzir o consumo. "A restrição 
beneficiaria as marcas que sonegam impostos e são mais baratas", diz. De acordo com Marchi, 
sem propaganda não há fidelização da marca, e os consumidores passam a escolher somente 
segundo o preço.  
 
A AmBev, fabricante das marcas Skol, Brahma e Antarctica, detém 67,1% do mercado brasileiro 
de cerveja e 16% de refrigerantes (com Guaraná Antarctica e Pepsi).  
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