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UMA PALAVRA DO NOSSO CEO
Na Anheuser-Busch InBev, produzimos as nossas cervejas para que sejam desfrutadas de forma 
responsável por pessoas com idade legal para consumir bebidas alcoólicas. Temos grande orgulho de 
nossas marcas globais e locais. As nossas cervejas são cuidadosamente produzida com ingredientes 
da mais alta qualidade que proporcionam grande prazer aos 
nossos consumidores.

Como uma empresa líder mundial de produtos de consumo com um sonho de “Unir as Pessoas 
por um Mundo Melhor”, comercializamos e promovemos sempre as nossas cervejas de forma 
responsável. A nossa visão é promover uma cultura de consumo inteligente em nível global. Como tal, 
estamos empenhados em promover o consumo inteligente e reduzir o consumo nocivo de álcool, o 
que se conjuga com o modo como comercializamos e comunicamos os nossos produtos.

O objetivo do Código de Marketing e Comunicação Responsável da Anheuser-Busch InBev é ajudar 
a assegurar que todos os nossos colegas e parceiros de negócio demonstrem a sua liderança nas 
melhores práticas nesta área.

Reconhecemos que, na qualidade de maior fabricante de cerveja do mundo, temos a enorme 
responsabilidade de assegurar que as nossas comunicações sejam honestas e verdadeiras, em 
consonância com os padrões modernos do bom gosto, e que sejam sensíveis às diversidades 
culturais entre os mercados. O cumprimento do Código é, portanto, obrigatório para todas 
as nossas atividades de marketing, venda, promoção e comunicação, incluindo os meios de 
comunicação tradicionais e digitais.

Por em prática este Código de Marketing e Comunicação 
Responsável todos os dias faz parte da nossa forte tradição de 
responsabilidade corporativa, que data de mais de um século. 
Porque nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, a 
reputação da nossa empresa e das nossas marcas, estamos 
empenhados na comercialização e promoção de todos os produtos 
de forma responsável.

Saudações,

Carlos Brito
CEO
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INTRODUÇÃO
Ao longo de séculos  a cerveja é apreciada regularmente em todo o mundo e tem feito parte da 
sociedade em muitas culturas em nível mundial.

Quando consumida de forma responsável, a cerveja pode fazer parte de um estilo de vida equilibrado 
e saudável para a maioria das pessoas.

As comunicações comerciais desempenham um papel fundamental no sucesso de uma economia 
de mercado livre. Facilitam a concorrência e permitem a apresentação de novos produtos aos 
consumidores. 

Como ëmpresa responsável que somos, o nosso objetivo é garantir que as nossas comunicações 
comerciais sejam dirigidas apenas às pessoas com idade legal para consumir álcool e transmitidas 
de uma maneira socialmente responsável. A idade legal de consumo refere-se à idade em que 
as pessoas podem legalmente consumir ou adquirir bebidas alcoólicas. Nos países que não 
estabelecem uma idade legal mínima de consumo, a política da AB InBev é não dirigir as suas 
atividades de marketing a pessoas menores de 18 anos. 

Ao aplicarmos o Código, seremos sensíveis às diferenças locais e culturais entre os mercados.

O Código deve ser utilizado como uma referência da empresa para todas as suas comunicações 
comerciais älém de ser considerado como a norma mínima.
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ÂMBITO DO CÓDIGO
O Código de Marketing e Comunicação Responsável (CMCR) aplica-se a todas as formas de 
marketing de marcas e à comunicação comercial de todos os produtos AB InBev que contenham 
álcool, utilizem uma designação comercial de álcool ou sejam um produto sem álcool ou de baixo 
teor alcoólico.

Isto inclui, mas não se limita: 
• publicidade tradicional (incluindo TV, rádio, imprensa, publicidade exterior, cinema);

• marketing direto e de relacionamento, incluindo mensagens de texto e de correio 
eletrónico;

• meios de comunicação digitais, incluindo websites e redes sociais;

• marcas, embalagens e rotulagens;

• promoções de marcas;  

• atividades de relações públicas ligadas ao consumo, comércio e marcas; 

• programas de marketing experimental, tais como concertos musicais, eventos 
desportivos, gastronômicos etc., e atividades promocionais;

• patrocínios, inclusive através de esportes, grupos, eventos, colocação de produtos, 
celebridades ou personalidades influentes;

• marketing de categorias;  

• colocação de produtos; e

• materiais de pontos de conexão.   

O Código não se aplica äos seguintes:  
• comunicações que visem apoiar o consumo responsável ou esforços com vistas a 

prevenir o consumo irresponsável de álcool;

• comunicações corporativas e comunicados de imprensa, e declarações à 
comunicação social ou ao governo;

• utilização de produtos da AB InBev sem a autorização expressa da empresa;

• comunicações nas quais a AB InBev não foi envolvida na criação nem na distribuição 
de conteúdos, e não confirmou oficialmente os conteúdos; e

• campanhas de sensibilização educacional e social e promoção de atividades culturais 
e turísticas, como por exemplo atrações para visitantes centradas em informações 
factuais, e na história ou processo técnico de fabrico de cerveja.   

Embora este Código não se aplique às comunicações corporativas (por ex., compromisso de 
colaboradores, comunicação de recrutamentos etc.) e atividades de venda transacionais (por ex., 
comércio eletrônico, mercados terceiros), os seus princípios relativos ao marketing responsável 
devem informar a forma como devemos interpretar e aplicar as outras políticas da empresa (por 
ex., Código de Conduta Empresarial, Código de Consumo Inteligente, Código de Eventos Empresariais, 
Política de Informação dos Consumidores).
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O cumprimento do Código é obrigatório para todas as nossas operações e estabelece as normas 
mínimas de marketing e comunicação comercial da AB InBev em todo o mundo. Alguns países têm 
normas mais rigorosas e, quando tal acontece, também as cumpriremos. Deste modo, sempre que 
se aplicarem leis nacionais, regulamentos ou códigos de autorregulação às nossas comunicações 
comerciais, estes devem ser seguidos em complemento aos critérios estabelecidos no CMCR.  

Cada colaborador da AB InBev é obrigado a cumprir este CMCR e as leis nacionais, regulamentos ou 
códigos de autorregulação relativos ao marketing e comunicação. Compete aos VPs de Marketing da 
Zona a responsabilidade final por esse cumprimento.

REQUISITOS DO CÓDIGO

1.  PRINCÍPIOS BÁSICOS
 1.1. O marketing da marca e a comunicação comercial devem:    

• ser éticos, legais, honestos e verdadeiros;   

  •  ser elaborados com um sentido fundamental de responsabilidade social e baseados em 
princípios de lealdade e boa-fé;

  •  refletir os atuais padrões de decência e bom gosto geralmente aceitos;    

  • ser sensíveis às diferenças culturais entre os mercados; e

  • ser claramente diferenciáveis na sua natureza comercial.

 1.2. Na aplicação destes requisitos, os elementos criativos devem ser considerados 
sob o ponto de vista de adultos com idade legal de consumo e no contexto geral 
da comunicação comercial.

 1.3. Na medida aplicável, a comunicação comercial reger-se-á pela legislação em vigor no 
mercado onde os materiais são utilizados. Ao criar materiais de comunicação globais, 
consideraremos sempre a aplicação das normas mais rigorosas, segundo o nosso critério.    

 1.4. Podemos decidir, se assim o entendermos, não divulgar qualquer peça de comunicação 
comercial, adiar a sua divulgação e/ou retirar materiais de comunicação por qualquer 
motivo relevante, incluindo, entre outros, o descumprimento deste Código, as alterações da 
cultura ou práticas locais, ou uma modificação das circunstâncias da nossa empresa 
ou marcas. 
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2.  EVITAR O APELO A MENORES

INFORMAÇÃO GERAL 

 2.1. Para fins deste Código, o termo «idade legal de consumo» refere-se à idade em que as pessoas 
podem consumir ou adquirir bebidas alcoólicas legalmente. Nos países que não estabelecem 
uma idade legal mínima de consumo, a política da AB InBev é não dirigir a sua comunicação 
comercial direta a menores de 18 anos. 

 2.2. A nossa comunicação comercial não será dirigida a pessoas com idade inferior à idade legal 
de consumo.

APELO

 2.3. Não utilizaremos nenhum símbolo, imagem, objeto, personagem de cartoon, celebridade, 
música, linguagem ou outros conteúdos que constituam um atrativo para pessoas com 
idade inferior à idade legal de consumo. Para fins deste Código, «apelo básico» a menores 
significa um atrativo especial para além do atrativo geral a pessoas com idade legal 
de consumo.

 2.4. Não permitiremos que os nossos logotipos ou marcas registadas sejam licenciados para 
utilização em materiais ou merchandises, que se destinem a ser usados principalmente 
por pessoas com idade inferior à idade legal de consumo, tais como brinquedos ou 
vestuário infantil.

PROTAGONISTAS

 2.5. Os atores ou modelos remunerados que participem 
em comunicações comerciais devem ter pelo menos 
25 anos.

 2.6. Num ambiente controlado no qual é utilizado um 
dispositivo de confirmação da idade, para garantir 
que o utilizador/espectador tenha a idade legal de 
consumo, todas as pessoas, celebridades e porta-
vozes que aparecerem na comunicação comercial 
podem ter menos de 25 anos, mas devem ter e 
razoavelmente aparentar ter idade superior à idade 
legal de consumo, caso sejam remuneradas; além 
disso, as pessoas não remuneradas devem ter pelo menos a idade legal de consumo.

 2.7. Todos os membros das equipes de promoção de marcas devem ter e razoavelmente 
aparentar pelo menos 21 anos.

 2.8. Todas as pessoas que aparecerem em conteúdos gerados pelo utilizador devem ter e 
razoavelmente aparentar pelo menos a idade legal de consumo. Se esses conteúdos forem 
reutilizados por nós ou em nosso nome, nesse caso, aplicar-se-ão as cláusulas 2.5 e 2.6 
acima mencionadas.   
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PÚBLICO E AUDIÊNCIA 

 2.9. A nossa comunicação comercial será colocada apenas na imprensa, rádio, televisão ou 
outros meios de comunicação digitais nos quais razoavelmente se possa prever que, pelo 
menos, 70% do público tenha idade legal de consumo ou mais.  

 2.10. Uma comunicação será considerada conforme se os dados de composição do público que 
foram analisados antes da comunicação representarem a margem de 70% de público e 
outros critérios de colocação.  

 2.11. Solicitaremos aos nossos parceiros da comunicação social que forneçam - sempre que 
possível -, relatórios anuais de monitoramento relativos à composição do público, para 
verificar a conformidade ao mais alto nível possível.

 2.12. Não dirigiremos a nossa comunicação comercial nem patrocinaremos eventos nos quais 
se prevê razoavelmente que uma parte da maioria do público não tenha a idade legal de 
consumo. Este requisito não impede a empresa de ter materiais de comunicação em locais 
que são utilizados sobretudo para eventos destinados a 
maiores de idade, mas que, ocasionalmente, podem ser 
utilizados para eventos em que a idade da maioria dos 
participantes seja inferior à idade legal de consumo.

 2.13. No que diz respeito a campanhas outdoor, tomaremos 
todas as medidas razoáveis para assegurar que a 
nossa comunicação comercial não seja colocada 
próximo de escolas primárias ou secundárias, locais de 
culto ou parques infantis públicos.

CONFIRMAÇÃO DA IDADE

 2.14. Todos os websites e plataformas pertencentes ou 
geridos pela AB InBev incluirão um dispositivo de confirmação da idade (por ex., classificação 
etária, assinatura, inscrição única em perfis de redes sociais, etc.) que, sempre que possível, 
exijam a inclusão de informações exatas e completas sobre a data de nascimento e o 
país, para assegurar que só os visitantes que declarem ter pelo menos a idade legal de 
consumo, podem aceder ao website. Se a confirmação da idade não estiver disponível para 
websites geridos, nesse caso, aplica-se a cláusula 2.9 supracitada e a nossa comunicação 
comercial restringe-se a comunicações não diretas, e deve apresentar uma mensagem de 
responsabilidade, tal como «Apenas pessoas com idade legal de consumo».

 2.15. Os conteúdos partilháveis devem incluir uma menção clara ou um aviso prévio indicando que 
os destinatários também devem ter pelo menos a idade legal de consumo. 
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3.  CONSUMO RESPONSÁVEL  
 3.1. A nossa comunicação comercial não apresentará pessoas que não tenham controle sobre o 

seu comportamento, movimento, visão ou discurso ou que, de alguma forma, sugiram que a 
embriaguez é aceitável.  

 3.2. Não apresentaremos a recusa, a abstinência ou o consumo moderado de bebidas alcoólicas 
de uma forma negativa; respeitaremos sempre a opção de uma pessoa beber ou não.

 3.3. A nossa comunicação comercial não apresentará ou incluirá mulheres grávidas ou sugerirá 
que o consumo de álcool durante a gravidez é aceitável.

 3.4. As marcas comerciais e as respectivas embalagens, rótulos, nomes de domínio na internet 
e redes sociais para os nossos produtos não farão quaisquer alusões sexuais ou utilizarão 
termos geralmente associados à embriaguez ou ao consumo irresponsável de álcool.

4.  ATIVIDADES PERIGOSAS, DESEMPENHO E SUCESSO
 4.1. A nossa comunicação comercial não sugerirá força física, poder ou resistência como 

resultado do consumo de bebidas alcoólicas. 

 4.2. A nossa comunicação comercial não exibirá ou sugerirá o consumo de álcool antes ou 
durante quaisquer atividades ou em locais que sejam potencialmente perigosos ou exijam 
um elevado nível de atenção, avaliação, precisão ou coordenação por razões de segurança 
(por ex., condução, operação de máquinas, atividades desportivas).   

 4.3. Não retrataremos o êxito em eventos desportivos ou em outras atividades como resultado 
do consumo de álcool. Contudo, é aceitável mostrar um participante a apreciar uma das 
nossas marcas num momento de descontração, celebração ou reunião com a equipe após a 
realização da atividade.

 4.4. A nossa comunicação comercial não fará qualquer afirmação ou declaração de que o 
consumo de álcool é essencial para a convivência social ou para o êxito profissional, 
financeiro, académico, desportivo ou social.

 4.5. A nossa comunicação comercial não sugerirá que o consumo de álcool pode melhorar as 
capacidades sexuais, a atratividade ou contribuir para o sucesso sexual ou sedução.

 4.6. A comunicação comercial não deve retratar a nudez, e as pessoas que aparecerem 
na nossa comunicação comercial não serão colocadas numa posição ou postura que 
manifestamente tenha conotação sexual.

5.  VIOLÊNCIA E CONDUTA ANTI-SOCIAL
 5.1. A nossa comunicação comercial não exibirá condutas violentas ou anti-sociais, a menos que 

sejam claramente reconhecíveis como humor, paródia, sátira ou imitação.

 5.2. A nossa comunicação comercial evitará qualquer associação, aceitação ou alusão à cultura 
de drogas ou consumo de drogas ilícitas.



Código de Marketing e 
Comunicação Responsável 3.0

9

6.  ASPECTOS DE SAÚDE
 6.1. A nossa comunicação comercial não invocará que as bebidas alcoólicas devem ser 

consumidas pelos potenciais benefícios para a saúde ou para prevenir, tratar ou curar 
doenças.

 6.2. A nossa comunicação comercial pode incluir informações nutricionais, como por exemplo 
calorias ou teores decarboidratos, na medida em que não estejam ligadas a quaisquer 
afirmações sobre benefícios para a saúde.    

 6.3. Serão admissíveis outras informações nutricionais, desde que devidamente fundamentadas 
e aprovadas pelas equipes de Relações Corporativas, 
Jurídicas e de Fornecimento em nível global e regional.

7.  TEOR ALCOÓLICO
 7.1. Indicaremos claramente o teor alcoólico dos nossos 

produtos em conformidade com as variantes 
permitidas por lei, e tentaremos evitar confundir 
os consumidores acerca do teor alcoólico dos 
nossos produtos.

 7.2. Nas nossas atividades de marketing não 
promoveremos nenhuma cerveja com teor alcoólico 
elevado como razão para consumir o produto, mas 
podemos evidenciar teor de álcool mais baixo, para 
ajudar os consumidores a reduzir a sua ingestão de 
álcool e evitar o consumo irresponsável de 
bebidas alcoólicas.

8. MENSAGENS DE RESPONSABILIDADE
 8.1. Incluiremos as mensagens de responsabilidade exigidas por lei nos países onde vendemos 

produtos, e mesmo que não seja legalmente exigido, incluiremos uma mensagem de 
responsabilidade na nossa comunicação comercial, se aplicável.

 8.2. Uma mensagem de responsabilidade incluirá pelo menos uma das seguintes declaracões ou 
um ícone associado, ou o seu equivalente, conforme determinado pelos regramentos locais:

   8.2.1. Se dirigir não beba;

   8.2.2. Apenas pessoas com mais de ... anos (idade legal de consumo);

   8.2.3. As mulheres grávidas não devem beber álcool; e

   8.2.4. Desfrute de forma responsável.
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 8.3. Esforçar-nos-emos por incluir uma mensagem de responsabilidade ou ícone em todas as 
nossas comunicações comerciais, nomeadamente itens descarregáveis e partilháveis (por 
ex., vídeos, fotografias, aplicações ou conteúdos gerados pelo utilizador reutilizados por nós 
ou em nosso nome), exceto em materiais de ponto de conexão permanente (por ex., louças, 
sinais de néon, mesas, cadeiras, refrigeradores, etc.), artigos de consumo (por ex., canetas 
ou t-shirts), e nas comunicações em que a dimensão da unidade torne ilegível a mensagem 
de responsabilidade (por ex., em publicidade digital cuja imagem seja igual ou inferior a 80 
pixeis nas duas dimensões).  

 8.4. Todos os websites e plataformas pertencentes ou geridas pela AB InBev devem incluir 
uma ligação a TapIntoYourBeer.com ou a um website de consumo responsável de bebidas 
alcoólicas local (por ex., DrinkAware.co.uk).

 8.5. A inclusão de uma mensagem de responsabilidade ou ícone mencionado no parágrafo 8.2 
e a referência a TapIntoYourBeer.com ou a um site de consumo responsável de bebidas 
alcoólicas local, é obrigatória relativamente a todas as novas embalagens principais 
ou secundárias.

9.  COMUNICAÇÃO DIRETA E PRIVACIDADE
 9.1. Qualquer tipo de comunicação direta aos consumidores, tal como cartas, esquemas 

de fidelização, ofertas, e-mails e outras mensagens instantâneas, aplicações digitais e 
de marketing de relacionamento, está sujeito a autorização. Devemos procurar obter a 
autorização específica do consumidor, incluindo a data exata de nascimento e o país (para 
comunicações regionais ou globais) e a respetiva confirmação, antes do envio de qualquer 
comunicação direta aos consumidores, exceto a comunicação para obter a autorização do 
próprio consumidor.

 9.2. Não dirigiremos as nossas comunicações comerciais a pessoas com idade inferior à idade 
legal de consumo, e envidaremos todos os esforços possíveis para evitar que lhes sejam 
enviadas comunicações diretas.   

 9.3. Forneceremos aos consumidores um dispositivo claro e transparente para poderem optar 
por não receber comunicações diretas ou pelo não tratamento de dados.

 9.4. Respeitaremos os interesses dos nossos consumidores na utilização comercial das suas 
informações pessoais, e cumpriremos todas as leis aplicáveis sobre a utilização de dados 
dos consumidores para fins de marketing. 

 9.5. Facultaremos aos consumidores declarações de privacidade de dados em todos os websites 
e plataformas de marcas e corporativos, que recolham ou utilizem dados de consumidores.

 9.6. Nos diferentes pontos em que a AB InBev pode recolher dados para fins de marketing de 
relacionamento, informaremos os utilizadores a respeito daforma como esses dados são 
recolhidos e utilizados.

 9.7. Forneceremos uma segurança razoável relativamente aos dados recolhidos em 
conformidade com todas as leis e regulamentos em vigor.

 9.8. Se nós ou terceiros que trabalhem em nosso nome, recolhermos dados «clickstream» para 
fins de publicidade comportamental dirigida aos visitantes do nosso website, informaremos 
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devidamente os utilizadores e dar-lhes-emos a oportunidade de recusarem essas práticas.

 9.9. De todos os terceiros que forneçam publicidade comportamental on-line (PCO) em nome 
da AB InBev, exigiremos o cumprimento dos programas de autorregulação existentes que 
ofereçam transparência e controle aos consumidores - por exemplo, www.edaa.eu, na 
Europa, www.youradchoices.ca, no Canadá, www.youronlinechoices.com.au,na Austrália e 
www.aboutads.info, nos EUA.

10.  MEIOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAIS
 10.1. Aplicamos as mesmas normas mínimas a todas as 

nossas comunicações, nomeadamente as incluídas 
em meios de comunicação digitais. Os meios de 
comunicação digitais são o principal 
canal para as nossas comunicações que, entre 
outros, incluem:

  • websites sob o controle da AB InBev;
  • pesquisas pagas;
  •  exibição de publicidade (com ou sem movimento);
  • televisão interativa (“botão vermelho”);
  • e-mail;
  • mensagens SMS e MMS em dispositivos móveis;
  •  análises de produto escritas ou confirmadas;
  • publicidade em jogos;
  • conteúdos gerados pelo utilizador (CGU) sob o controle da AB InBev;
  • publicidade viral sob o controle da AB InBev;
  •  páginas ou canais da marca em redes sociais, incluindo, sem carácter exclusivo, o 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.;
  • aplicações descarregáveis (apps); e 
  • jogos de vídeo.

 10.2. Sempre que possível, consideraremos a utilização de outros controles de confirmação da 
idade, que incluam: 

  •  sistemas adequados para suporte de motores de busca e soluções de controle 
de conteúdos. 

  •   reencaminhamento para um website de consumo responsável adequado para visitantes 
com idade inferior à idade legal de consumo. 

 10.3. Nos países onde estiver disponível tecnologia para verificar os dados dos consumidores face 
aos bancos de dados governamentais, consideraremos a implementação dessa tecnologia, 
tendo em conta o seu impacto na experiência do utilizador. 

 10.4. Os conteúdos gerados pelo utilizador que sejam colocados em websites ou plataformas 
controlados pela AB InBev serão moderados de forma regular e frequente, e tentaremos 
remover qualquer conteúdo inapropriado no prazo de 48 horas após a sua publicação. Os 
websites ou plataformas que sejam controlados pela AB InBev incluirão orientações sobre 
os conteúdos gerados pelo utilizador, indicando qual o tipo de conteúdos que os utilizadores 
devem ou não publicar no website ou plataforma controlada pela AB InBev.
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 10.5. O presente Código não se aplica aos conteúdos gerados pelo utilizador que sejam colocados 
em websites ou plataformas sobre os quais a AB InBev não tem qualquer controle.   

 10.6. Os conteúdos gerados pelo utilizador que posteriormente sejam utilizados nas 
comunicações comerciais da AB InBev, devem ter a autorização do utilizador original ou 
do proprietário do conteúdo, devendo essa utilização 
cumprir todas as políticas da plataforma da rede social 
em questão e as disposições previstas neste Código.

11. COMUNICAÇÃO  DE PRODUTOS, 
PATROCÍNIO DE MARCAS 
E PROMOÇÕES

INFORMAÇÃO GERAL   

 11.1. Este Código aplica-se a todas as comunicações, patrocínios ou contratos de promoção, 
incluindo qualquer material da empresa ou logotipos de marcas durante a vigência do 
contrato.

 11.2. Para analisar e autorizar a natureza e os elementos relativos à comunicação, patrocínios ou 
propostas promocionais deverá ser consultado o processo de aprovação relevante.

 11.3. Nenhuma das nossas colocações, contratos de patrocínio, promoções de marcas, exibições 
ou eventos serão dirigidos a pessoas com idade inferior à idade legal de consumo. 

 11.4. Quaisquer materiais, merchandises, exibições ou patrocínios cumprirão todas as outras 
disposições relevantes previstas neste Código e não constituirão um apelo às pessoas com 
idade inferior à idade legal de consumo, tais como brinquedos.

COMUNICAÇÃO DE PRODUTOS 

 11.5. No que diz respeito a comunicações de produtos em que temos o controle criativo final, não 
daremos autorização para os nossos produtos ou outros bens serem utilizados de uma 
maneira que, em nossa opinião, daria uma ideia falsa da posição da empresa sobre o consumo 
responsável de bebidas alcoólicas. Em concreto, não daremos autorização para a utilização 
dos nossos produtos ou bens em cenas em que: 
•  uma personagem com idade inferior à idade legal de consumo parece adquirir ou a 

consumir bebidas alcoólicas ilegalmente;

  •  uma personagem associa os nossos produtos à embriaguez, condução sob o efeito de 
álcool, alcoolismo ou outros abusos ou consumo ilegal de álcool; ou

  •  uma personagem parece beber e que, em nossa opinião, não esteja  fazendo-o  de forma 
apropriada, legal ou responsável.  

 11.6. Faremos todos os esforços no sentido de assegurar que as comunicações de produtos 
corroboram as nossas convicções sobre o consumo responsável de álcool e os nossos 
objetivos de consumo inteligente. 
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CELEBRIDADES E PORTA-VOZES     

 11.7. As pessoas patrocinadas ou porta-vozes de marcas, tais como celebridades, atletas e 
cantores, devem razoavelmente aparentar uma idade superior à idade legal de consumo.    

 11.8. Deve razoavelmente prever-se que, no mínimo, 70% da base de fãs da pessoa patrocinada ou 
do porta-voz de marcas tenha pelo menos a idade legal de consumo.  

PATROCÍNIO    

 11.9. Entende-se por patrocínio de marcas um contrato comercial pelo qual a AB InBev disponibiliza 
contratualmente um financiamento ou outro apoio para estabelecer uma associação 
entre as marcas da empresa e um bem patrocinado (por ex., eventos esportivos, musicais, 
comunitários), para a concessão de determinados direitos diretos ou indiretos acordados 
ou benefícios.

 11.10. As nossas marcas de bebidas alcoólicas não participarão em contratos de patrocínio, exceto 
se pelo menos uma maioria do público para um evento (ou seja, as pessoas que assistem ao 
evento), ou se razoavelmente se prever que a base de fãs da pessoa, equipe ou entidade tenha 
pelo menos a idade legal de consumo.

 11.11. Os patrocínios esportivos ou musicais em geral que apresentem logotipos de marcas são 
aceitáveis, desde que não haja qualquer afirmação ou declaração de que as pessoas não 
podem obter sucesso social, profissional, educacional, desportivo, musical ou financeiro ou 
estatuto sem o consumo de álcool.

PROMOÇÕES DE MARCAS E EVENTOS   

 11.12. Na medida em que esteja no controle da AB InBev, o álcool não deve ser fornecido a pessoas 
visivelmente embriagadas ou às que não têm idade legal de consumo.   

 11.13. Os participantes do evento não devem ser desencorajados a optar por consumir bebidas não 
alcoólicas em vez de bebidas que contêm álcool, e aqueles que optarem por beber álcool serão 
encorajados a fazê-lo de forma responsável.

 11.14. Não exerceremos pressão sobre as pessoas para participarem nas nossas 
atividades promocionais.

 11.15. Todas as nossas promoções e materiais promocionais seguirão os padrões do bom gosto e 
não encorajarão o consumo irresponsável de álcool, quer em termos de volume, duração ou de 
qualquer outro modo.

 11.16. Não são permitidos jogos que exijam a ingestão de álcool como um elemento do jogo.  

 11.17. O consumidor deve ter sempre o controle sobre o álcool que consume, e as nossas atividades 
de promoção não devem utilizar dispositivos ou truques para retirar esse controle do 
consumidor.

 11.18. Durante a promoção devem estar disponíveis cervejas sem álcool, águas e/ou refrigerantes, 
sempre que possível. 

 11.19. Os garçons e vendedores em eventos promocionais receberão formação sobre o serviço e 
venda responsável de bebidas alcoólicas e requisitos legais locais, de preferência com um 
programa certificado, se disponível.
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 11.20. Para corroborar a nossa convicção no consumo responsável de álcool, restringiremos os 
patrocínios de ‘open bar’ a eventos conceituados em que a participação é estritamente 
limitada às pessoas com pelo menos a idade legal de consumo, ou em que todos os garçons 
tenham sido certificados e tenham recebido formação sobre o serviço responsável de álcool.

 11.21. 11.21. Todos os colaboradores da AB-InBev responsáveis pelos eventos promocionais 
patrocinados pela empresa, serão encorajados a promover a utilização de um condutor 
designado ou meios de transporte alternativos para que os participantes regressem para 
casa em segurança. Tal poderá ser implementado através da cooperação com empresas de 
transporte ou autoridades locais, para garantir um acesso fácil a transportes seguros.

12. CERVEJAS SEM ÁLCOOL E DE BAIXO TEOR ALCOÓLICO
 12.1. Para efeitos deste Código, por «Cervejas sem álcool» entende-se todas as cervejas da 

AB InBev com um teor alcoólico de 0,0% (Brahma 0,0%; Hoegaarden 0,0%; Budweiser 
Prohibition Brew). Por «Cervejas de baixo teor alcoólico» entende-se todas as cervejas da 
AB InBev com um teor alcoólico de 0,1% a 0,5% (por ex., Beck’s Non-Alcoholic, O’Doul’s Non-
Alcoholic Brew). As definições legais também são aplicáveis.

 12.2. Promoveremos apenas cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico junto de maiores de 
idade que possam legalmente consumir bebidas alcoólicas, e não promoveremos esses 
produtos para consumo por menores.

 12.3. Subscreveremos integralmente os requisitos deste Código em todas as formas de 
comunicação comercial sobre cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico, com as 
exceções a seguir mencionadas.

   12.3.1.  Podemos fazer afirmações, desde que devidamente fundamentadas, sobre os 
benefícios para a saúde e funcionais das cervejas sem álcool, e desde que o 
produto seja claramente reconhecível como sem álcool.

   12.3.2.  Podemos promover o consumo de cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico 
como forma de evitar o consumo durante uma determinada ocasião, por 
exemplo, num evento em que o consumidor é um condutor designado ou num 
almoço de negócios; e

   12.3.3.  Podemos promover o consumo de cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico 
como uma “estratégia de substituição”, para evitar o consumo excessivo 
durante um determinado evento, reduzindo assim a quantidade de bebidas 
alcoólicas consumidas.

 12.4. Os pedidos de colocação de cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico da AB InBev só 
serão aceitos se o produto for claramente reconhecível como um produto sem álcool ou de 
baixo teor alcoólico, e se qualquer pessoa associada ao produto tiver a idade legal 
de consumo.
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REQUISITOS DE CUMPRIMENTO
O cumprimento do CMCR é da responsabilidade de todos. Todas as equipes de Marketing e 
Vendas da All AB In (incluindo, entre outros, o Planeamento e Aquisição de Espaços em meios de 
comunicação, Inovações, Promoções, Eventos, Patrocínios, etc.), e as agências externas devem 
seguir o espírito e letra do CMCR ou outros códigos de autorregulação locais, se aplicável.

13.  IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO, 
RELATÓRIOS E EDUCAÇÃO  

CUMPRIMENTO 

 13.1. Os contratos e as descrições de projetos por escrito 
relativos a todos os fornecedores envolvidos no 
desenvolvimento ou divulgação das comunicações 
comerciais da AB InBev, incluirão uma cláusula que exige 
o cumprimento do CMCR e de outros códigos locais 
aplicáveis em qualquer momento. A todos esses contratos 
será anexada uma cópia do CMCR e uma cópia de outros 
códigos locais aplicáveis.

APROVAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

 13.2. Os diretores de marketing serão responsáveis pelo cumprimento do presente Código. Todas 
as comunicações comerciais serão analisadas no que respeita ao cumprimento deste 
Código através de um processo padrão de análise e aprovação, que inclui o departamento de 
Marketing, Jurídico e deRelações Corporativas . Nos casos em que surgir um desacordo sobre 
o cumprimento, a questão será devidamente encaminhada.

QUEIXAS 

 13.3. Cada zona e/ou mercado deverá estabelecer um processo de queixas transparente e fácil, 
que disponha de ligação a um processo independente de queixas externo, se possível.  

 13.4. O processo de queixas internas deverá estar acessível através dos canais habituais de 
comunicação do consumidor, tais como o website da empresa ou linha de apoio 
do consumidor.

EDUCAÇÃO 

 13.5. Todas as equipes de Marketing, Vendas, Relações Corporativas e Jurídicas, e as agências 
externas devem receber formação sobre o CMCR todos os anos.

 13.6. Compete aos VPs do Marketing da Zona a responsabilidade de assegurar a realização da 
formação e que todos os membros do pessoal e as agências recebem formação adequada.

 13.7. Os novos colaboradores receberão formação no prazo de 60 dias após a sua contratação.
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Para quaisquer questões sobre o Código de Marketing e Comunicação Responsável da AB InBev, contacte a sua equipe 
Jurídica e de Relações Corporativas local. 




