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Em um comercial de W da cer-
veja Bud Select, o tataraneto do
fundador da Anheuser-Busch, Au-
gust Busch IV, manda um recado
para os consumidores: "Esperem
de tudo". Os acionistas da maior
cervejaria dos Estados Unidos em
participação de mercado devem

estar esperando uma mensagem
parecida quando a direção da em-
presa informar hoje a estratégia e o
desempenho de suas operações.

A Anheuser mostrou dois tri-
mestres de lucros decepcionantes
e recorreu a fortes descontos para
tentar defender sua participação
de mercado contra a vice-líder Mil-
ler Brewing e a terceira colocada
Molson Coors.

Por anos, a Anheuser dominou
metade do mercado de cerveja dos
EUA, com as marcas Budweiser e
Michelob. Uma Miller revigorada
com estratégia e dinheiro da nova
controladora, a South African
Breweries, começou a ganhar ter-
reno da Anheuser em 2004.

Em outubro, a Anheuser infor-
mou que o lucro anual seria entre
10% e 11% menor do que em

2004. Embora a tática de preços
tenha ajudado a aumentar a par-
ticipação de 48% para 49%, ela
trouxe um grande custo e não foi
apenas a queda nos lucros.

A cerveja vem perdendo consu-
midores entre a nova geração nos
EUA, cada vez mais atraída por vi-
nhos e destilados. Cervejas popu-
lares como Bud Light e Miller Lite
também perderam atratividade.

A Anheuser reconhece que a
cerveja enfrenta um problema de
imagem. Aumentou os gastos em
promoções. O vice-presidente de
desenvolvimento global, Bob La-
chky admite que o grupo precisa
"reforçar os benefícios da cerveja"
e que isso não pode mais ser feito
apenas com marketing de massas.
"Há um despertar aqui de que pre-
cisamos fazer as coisas diferente."
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