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A AmBev deve investir em marketing cerca de R$ 400 milhões em 2006. O orçamento ainda não 
está fechado, mas provavelmente fica estável em relação ao ano passado, de acordo com 
executivos da maior cervejaria do País. A empresa, aliás, apresentou ontem o novo símbolo para 
seu programa de consumo responsável de álcool. Trata-se de um bumerangue com a frase "É 
mais divertido ir e voltar", em uma tentativa de conscientizar os consumidores que bebida e 
volante de carro não combinam.  
 
O símbolo será usado em toda a plataforma de consumo responsável da empresa realizada em 
eventos, pontos-de-venda e peças publicitárias. "Passará a ser o ícone permanente em toda a 
estratégia (do programa de consumo responsável da AmBev)", afirma o diretor de relações 
corporativas, Milton Seligman. Segundo o executivo, parte da campanha com o novo símbolo será 
veiculada nos dias de carna-val nas principais regiões onde a festa é comemorada, como Rio de 
Janeiro, Salvador, Recife, Olinda e São Paulo.  
 
A iniciativa poderá ser vista nos camarotes, blocos, pontos- de-venda, entre outros locais, das 
principais marcas de cerveja da AmBev, que detém dois terços do mercado nacional da bebida e 
produz marcas como Brahma, Antarctica e Skol.  
 
A nova campanha da AmBev foi inspirada em um case utilizado na Bélgica, denominado Bob. Por 
meio desde programa, hoje, 97% da população belga sabe que a sigla trata de estado de alerta 
em relação à questão de beber e dirigir. O programa de consumo responsável da AmBev, criado 
em 2001, tem duas premissas: conscientizar a população sobre os riscos de beber e dirigir e 
estimular o comprimento da lei que proíbe a venda de bebida alcoólica a menores de idade.  
 
A empresa não divulga quanto do orçamento de marketing deste ano será destinado ao programa 
de consumo responsável, mas informa que os aportes nesta frente vêm ganhando relevância nos 
últimos anos. O processo de desenvolvimento do ícone - criado Novagência SNBB - teve a duração 
de dez meses. O símbolo foi escolhido por pesquisas, com aceitação positiva entre o público de 18 
e 35 anos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


