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Após completar um ano de
atuação no mercado nacional, a
Heineken apresentou ontem seu
primeiro balanço anual com o
Brasil sendo um dos destaques
entre os resultados obtidos pela
cervejaria holandesa ao redor
do mundo. As vendas da com-
panhia no país tiveram alta de
14% em volume desde a aquisi-
ção, por US$ 7,6 bilhões (cerca
de R$ 13,3 bilhões na época), da
parte de cervejas da mexicana
Femsa, cujas principais marcas
são Kaiser e Bavaria.

Segundo a empresa, a alta ob-
tida no Brasil representa mais que
o dobro do desempenho médio
alcançado pela Heineken nos úl-
timos cinco anos. “Alcançamos
um crescimento expressivo em
todas as regiões do país. O desta-
que foram as marcas premium
que tiveram um crescimento
mais acelerado”, afirma Paulo
Macedo, diretor de relações cor-
porativas da Heineken Brasil.

Para este ano, a companhia
promete reforçar ainda mais sua
atuação no mercado brasileiro.
A estratégia envolve “uma me-
lhor eficácia do marketing e a
realização de sinergias de cus-
tos” para aumentar a lucrativi-
dade da operação. “Há uma de-
manda crescente para a marca
Heineken e estamos fazendo um
estudo para aproveitar essas
oportunidades”, afirma o dire-
tor de relações corporativas.

Foco nos emergentes
Além do Brasil, a Heineken refor-
çará, ao longo deste ano, sua
atuação em países da América
Latina, África e Ásia. Segundo a
companhia, o objetivo é aprovei-
tar “as atuais condições favorá-
veis da economia” dessas regiões.

Além de se beneficiar do
crescimento desses mercados
emergentes, a estratégia da em-
presa visa compensar os resul-
tados obtidos na Europa e nos
Estados Unidos, que ainda so-
frem com altas taxas de desem-
prego, por conta da crise eco-
nômica mundial que começou
no final de 2008.

Mas, apesar do desempenho
pior, a Heineken divulgou em
seu balanço que aumentará os
investimentos em marketing e
em inovação de seus produtos
na Europa para “fortalecer sua
posição de liderança na região”,
mesmo que essa iniciativa afete
os lucros da companhia na re-
gião no curto prazo. ■

Negociação com a Femsa coloca
o Brasil entre as maiores fontes
de lucro da cervejaria holandesa

CONCORRÊNCIA

Budweiser chega para conquistar os brasileiros
Presente em 175 países e
uma das cervejas mais vendidas
em todo o mundo, a Heineken
ganhará este ano uma adversária
de peso no mercado nacional.
Está previsto para o segundo
semestre o lançamento
da americana Budweiser no país
pela Ambev. Frente a frente,
as duas gigantes brigarão
pelo segmento de bebidas
que mais cresce no país, o de

cervejas premium, que
representa atualmente cerca de
5% do total das vendas, pelas
estimativas do mercado.
“Com o aumento da renda, os
consumidores ficaram mais
exigentes e o segmento premium
acompanha esse crescimento”,
afirma Paulo Macedo, da
Heineken Brasil.
Já a Ambev se baseia no
consumo de cervejas premium

de outros mercados para
falar das oportunidades de sua
marca no Brasil. “É uma inovação
que teremos este ano e que
chega para brigar por essa
fatia de mercado, que em
outros países representa mais
de 10% de todo o consumo de
cervejas”, diz Nelson Jamel,
vice-presidente de relações com
investidores da companhia.
Nesta área, a Ambev atua

desde 2004 com a marca
belga Stella Artois. Neste ano,
a companhia está reforçando
as estratégias para a marca
com ações em mídia e eventos
ligados a esportes, moda e
design. “Esse movimento
aconteceu com vinhos e agora
com cervejas do segmento
premium”, afirma Stella Brant,
gerente de marketing para as
marcas premium da Ambev. F.S.

Marcas premium
da companhia tiveram

melhor desempenho
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Heineken completa um ano no
país com alta de 14% em volume

BOM ANO

19,7%
foi o aumento orgânico que
a Heineken N.V. teve em seu
lucro líquido em 2010, resultado
influenciado pela alta do Ebit
e pela menor despesa com juros.

EM TODO O MUNDO

3,4%
foi o crescimento mundial
em volume alcançado
no ano passado pela marca
premium Heineken, que é
comercializada em 175 países.
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