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DETROIT —  No Salão do
Automóvel de Detroit, em janei-
ro, funcionários do setor de pla-
nejamento de produtos da
Acura, divisão da Honda Motor
Co., examinavam um novo utili-
tário esportivo da Lincoln. Mas
não estavam interessados nos
faróis que se movem com a dire-
ção, ou no teto solar panorâmi-
co. Eram as três letras do nome
do Lincoln, MKX, que chama-
ram a atenção da Honda pela
semelhança com MDX, nome de
um modelo da Acura. 

Logo depois da
mostra, a Acura
mandou uma
carta para a
Ford Motor
Co., a dona
da Lincoln,
exigindo que
ela retirasse o
nome MKX. A
Ford recusou e a Acura a proces-
sou, acusando a montadora ame-
ricana de violação de marca. 

Essa é só uma das mais
recentes quedas-de-braço em
que os fabricantes de veículos
estão envolvidos por causa de
um recurso importante e cada
vez mais escasso: o alfabeto.

Durante muitas décadas, as
montadoras preferiram dar
nomes completos e compreensí-
veis aos seus carros. Mas nos
últimos anos, os fabricantes de
carros, principalmente os de
luxo, têm dado preferência à
combinação de letras e núme-
ros, como o Lexus LS 450. A
idéia é que tais nomes for-
mam a imagem de uma
marca completa e
não apenas de
um modelo. 

Mas com um
número finito de
letras disponí-
veis, e algumas
delas bem mais sexy do que
outras, as montadoras enfren-
tam cada vez mais dificuldades
para arranjar uma combinação
de letras realmente original.

A letra M, por exemplo, é
usada pela Mercedes-Benz, da
DaimlerChrysler AG, no seu uti-
litário Classe ML. Os modelos de
alta performance da BMW AG
são o M3, o M5 e o M Roadster.
A Infiniti, unidade de luxo da
Nissan Motor Corp., chama o
seu sedã de luxo de M45. 

No começo deste ano, quando
a Infiniti publicou anúncios no
Canadá para divulgar o lança-
mento de um novo M, a BMW
abriu processo contra ela, dizen-
do que o uso do M nos comer-
ciais poderia causar confusão
com a série M da BMW. Uma
vara federal negou liminar pedi-
da pela BMW para suspender a
publicidade, mas ela ainda terá
chance de defender sua alega-
ção de violação de marca em
outubro. A divisão canadense da

Nissan disse que pretende “con-
tinuar a defender vigorosamen-
te o uso do M” para referir-se a
veículos como o M35 e o M45.

Desde 1998, a Infiniti tem um
sedã chamado Q45 e ficou sozi-
nha com o Q por um bom tempo.
“Nós gostávamos do formato da
letra”, diz Jack Collins, vice-
presidente de planejamento de
produto da Nissan na América
do Norte e membro de um comi-
tê nomeador mundial. “Acháva-
mos que ela era peculiar e tinha
mais presença que as outras.”

Mas daí a Audi, da
Volkswagen AG, batizou um

novo modelo de Q7, emprestan-
do a letra da “quattro” — sua
tecnologia de tração nas quatro
rodas. A Nissan entrou na
Justiça, e as duas acabaram
fazendo um acordo fora dos tri-
bunais que permitirá à Audi
continuar usando o nome Q7.

Entre as letras que têm gran-
de demanda estão o S e o Z, diz
Edward Saenz, da consultoria
para marcas Gravity Branding,
de São Francisco, que conta com
a Nissan entre seus clientes. Mas
nem o S nem o Z podem competir
com o X, que é usado em mais de
duas dúzias de veículos. 

As letras que quase ninguém
quer, observa Saenz, são O, P, U
e Y, porque não provocam ima-
gens convincentes e são conside-
radas muito simples para carros
de alta classe, diz ele. O P, apesar
de ser associado com perfeição e
precisão, também lembra pobre.
A letra O lembra um vazio e é
facilmente confundida com zero. 

O que o alfabeto pode fazer
por uma marca de carro

POR AARON O. PATRICK

E LAURA STEVENS
THE WALL STREET JOURNAL

Vender cerveja gelada aos
sedentos torcedores de futebol
no verão da Alemanha deveria
ser fácil. Mas não para a
Budweiser.

A Anheuser-Busch Cos., a
cervejaria americana dona da
Budweiser, tem direitos exclusi-
vos para vender e promover sua
marca na Copa do Mundo. Ser
patrocinadora de cerveja oficial
do evento esportivo mais assis-
tido do mundo deveria dar à
empresa uma chance ideal de
promover sua marca e associar-
se com a coisa que os alemães
amam quase tanto quanto a cer-
veja: o futebol.

Mas a gigante americana
tem um problema gigantesco:
os alemães odeiam sua cerveja,
e a Anheuser-Busch não pode
nem usar o nome Budweiser na
Alemanha. Num país onde a
cerveja tem produção artesanal
e sabores ricos, muitos consu-
midores desprezam a Bud como
leve, fraca e massificada.

“Não queremos a Bud em

nossa Copa do Mundo”, diz
Johannes Schnitter, um estudan-
te de 25 anos da Universidade
Freie em Berlim que criou um
website anti-Bud, BudOut.de.
“Não sou anti-americano. Esta é
simplesmente a pior cerveja que
você pode imaginar.”

Uma antiga disputa com uma
cervejaria checa impede a

Anheuser de
usar o nome
Budweiser na
Alemanha. A
A n h e u s e r -
Busch lançou a
Budweiser em
1876. Em 1895,
um grupo de
c e r v e j a r i a s
checas na cida-

de de Ceske Budejovice
(Budweis em alemão) lançou
uma cerveja chamada
Budweiser, também. A empresa
checa diz que está preservando a
tradição cervejeira da cidade
que remonta ao século 13. As
duas empresas brigam por causa
do uso do nome desde então.

Mesmo a abreviação Bud está
descartada porque uma das cer-

vejas mais populares da
Alemanha, a Bitburger, é cha-
mada Bit, e os tribunais alemães
julgaram que “Bud” soa muito
parecido com “Bit”. Em conse-
qüência, a empresa americana é
forçada a vender sua cerveja na
Alemanha com o desajeitado
nome Anheuser Busch Bud.

A Anheuser-Busch patrocina
a Copa do Mundo desde 1986. E
não esperava encontrar-se nessa
arapuca quando pagou um valor
estimado em US$ 80 milhões em
1998 pelos direitos exclusivos de
álcool para as copas de 2002 e
2006. A Alemanha só foi selecio-
nada como país-sede em 2000.

Executivos da Anheuser-
Busch em St. Louis, Missouri,
deram-se conta de que tinham
um problema no fim de 2004.
Jornais alemães noticiaram que
os fãs de cerveja estavam furio-
sos com a perspectiva de beber
a marca americana no torneio.

Se a Anheuser insistisse em
sua exclusividade, estava claro
que irritaria alguns alemães que
queriam beber cerveja alemã e
geraria publicidade negativa
para a empresa. Executivos

decidiram que era mais impor-
tante colocar a marca Bud na
frente dos torcedores do mundo
todo do que fazer os alemães
beber sua cerveja.

Embora apenas 6,4% da
receita da Anheuser seja obtida
fora dos EUA, é um negócio alta-
mente lucrativo, responsável por
quase 23% do resultado líquido
em 2005. A Budweiser não é tão
popular em outros países quanto
nos EUA, mas a Anheuser tem
cerca de 14% do mercado na
Irlanda e está tentando
aumentar as vendas na
Europa, América Latina e
Ásia. A companhia espera
atingir os consumidores
americanos porque os
jogos na Alemanha serão
em horário favorável para
o mercado americano e os
EUA têm um time consi-
derado mais forte que em
torneios anteriores.

Por isso os executivos
da Anheuser fizeram um
ato inédito de diplomacia
cervejeira. Tony Ponturo,
o diretor de mídia global e
marketing esportivo da

empresa e o executivo que assi-
nou o acordo de patrocínio da
Copa do Mundo, voou para os
escritórios da Bitburger na
pequena cidade de Bitburg para
discutir um acordo.

Ele propôs permitir que a
Bitburger vendesse sua cerveja
junto com a Bud nos estádios e
em alguns eventos promocio-
nais. Em troca, a Anheuser
ganharia o direito de usar o
nome Bud, em vez de apenas

Anheuser-Busch, nos carta-
zes de campo. A Bitburger
disse sim. “Para nós, é uma
maneira de tornar a marca
Bitburger mais popular”,
diz Dietmar Henle, um
porta-voz da cervejaria
Bitburger Brauerei Th.
Simon GmbH.

“Poderíamos forçar a
barra”, diz Ponturo.
“Mas isso provavelmente
não seria inteligente.”
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Engarrafamento
Carros com nomes que soam
parecido:

n Audi Q7/Q5 (acima),
Infiniti Q45 (abaixo)

n Infiniti M35/M45, BMW’s
M3/M5

n Mercedes Classe S, Audi
Série S, Jaguar S Type

n Lexus LS e Lincoln LS*

n Acura MDX, Lincoln MKX

n Lexus RX, Acura RSX
*A Lincoln está mudando esse nome
para MKS.
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A Bud americana na 
roupagem para a Copa (à
dir.) e a Budweiser checa
que detém o nome na 
Alemanha (à esq.).

Budweiser tem de driblar os alemães na Copa
Patrocinadora oficial, cervejaria americana enfrenta um grande problema: seu produto é detestado na Alemanha
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