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Marca mexicana se torna estrela da Heineken nos EUA
C e r ve j a r i a
Clementine Fletcher
Bloomberg Businessweek

A cerveja da Heineken foi a
primeira marca estrangeira a en-
trar nos Estados Unidos depois
do fim da proibição às bebidas
alcóolica em 1933, o que a aju-
dou a sustentar seu sucesso por
décadas. Mas a empresa holan-
desa cedeu a posição de líder em
importações à Corona, do Grupo
M o d e l o, nos anos 90, porque
mais jovens sentiram-se atraídos
pelo sabor mais suave e o estilo
de vida de diversão associado à
marca mexicana.

Agora, a Heineken conta com
sua própria campeã da fronteira
ao sul para melhorar sua posi-
ção nos EUA: a Dos Equis. A cer-
veja mexicana, que vem crescen-
do rápido, foi absorvida pela
Heineken como parte da com-

pra das marcas de cerveja da Fo -
mento Económico Mexicano por
€ 5,4 bilhões, em 2010, e é fun-
damental para os planos da em-
presa holandesa para reanimar
sua sorte na América do Norte.

A Dos Equis é “nossa estrela
que brilha” nos EUA, diz John
Nicolson, chefe da unidade da
empresa nas Américas. “Precisa -
mos ser jovens. Não queremos
ser parte do passado.”

As vendas da Dos Equis, que re-
cebe o nome “dois Xs” em seu rótu-
lo, subiram 17% no terceiro trimes-
tre, em comparação com o declí-
nio de 1% nas vendas da marca
Heineken e de cerca de 2% do mer-
cado em geral, de acordo com pes-
quisa realizada pelo analista Tre-
vor Stirling, do Sanford C. Berns-
tein. A base do sucesso da Dos
Equis é o marketing eficiente, afir-
ma. Isso inclui a campanha de
anúncios “O Homem mais Interes-
sante do Mundo”, com as incríveis

histórias de um homem que já vi-
veu de tudo — acompanhadas de
um lema fácil de ficar na memória:
“Nem sempre bebo cerveja, mas
quando bebo, prefiro Dos Equis”.

Os anúncios, premiados com o
Leão de Titânio no Festival de Pu-
blicidade de Cannes em 2009,
mostram o personagem fazendo
de tudo, desde saltar de um avião
estando dentro de um caiaque
até disputas de braço de ferro
com chefes de Estado como Mao,
Stalin e Churchill. Enquanto as
imagens são mostradas, a voz de
fundo proclama o grande prestí-
gio do personagem: “Se ele te
desse um tapinha nas costas, vo-
cê citaria em seu curriculum”,
destaca um dos comerciais.

Os anúncios, criados pela Euro
RSCG Worldwide, uma unidade
da Havas, ganharam uma legião
de seguidores no Yo u Tu b e e Fa -
cebook. Tal repercussão foi cru-
cial para colocar a marca nas te-

las de radar dos consumidores
de cerveja mais jovens. As vendas
subiram 21,5% logo depois do
início da campanha. “A Dos
Equis saiu-se bem por seus anún-
cios muito bons”, diz Andrew
Holland, analista do Société Gé-
nérale. “[A marca] Heineken cos-
tumava ser a mestre da publici-
dade boa e peculiar, mas eles pa-
recem não ter conseguido admi-
nistrar isso nos últimos anos”.

As Américas, incluindo EUA e
Brasil, são o segundo maior mer-
cado da Heineken, depois da Eu-
ropa Ocidental, com 23% das
vendas da empresa no primeiro
semestre, que foram de € 8,36
bilhões. Há limites para o impul-
so que a empresa pode receber
da Dos Equis, no entanto, já que
em 2011 a marca mexicana re-
presentou apenas 0,6% do mer-
cado de cerveja dos EUA, em vo-
lume. A marca Heineken teve
2,2% do mercado, em compara-

ção aos 2,6% observados em
2006. As estimativas são da em-
presa de pesquisas E u r o m o n i t o r.
A marca Heineken é vista cada
vez mais como uma bebida para
pessoas mais velhas nos EUA. A
empresa vem reduzindo os pon-
tos de distribuição no país, de-
pois de ter ficado “o n i p r e s e n t e”
nos anos 90 e perdido sua aura
de exclusividade, diz Nicolson.

A empresa tenta reposicionar
sua principal marca para voltar a
atrair os consumidores mais jo-
vens e de maior renda. Novos
anúncios de televisão criados pela
Wieden & Kennedy, mostrando
um jovem moderno rodando por
festas e restaurantes, parecem
mais comerciais de moda ou de
perfumes caros que de cerveja. “As
novas campanhas de anúncios
globais da Heineken, muito mais
contundentes, parecem funcionar
na interrupção do declínio”, diz
Stirling, do Sanford C. Bernstein.

Nas quatro semanas encerradas
em 26 de novembro, as vendas da
marca Heineken, em volume, cres-
ceram 3,9%, segundo o analista Ian
Shackleton, da Nomura, em infor-
me, citando dados da Nielsen. A
Dos Equis Lager Especial cresceu
25,6% e a Dos Equis Ambar, 18,1%.
A marca Heineken, que em dezem-
bro anunciou parceira mundial
com o Facebook para colaborar
em campanhas digitais, agora pos-
sui mais de 5 milhões de pessoas
que disseram “curtir ” a marca.

O analista Anthony Bucalo, do
S a n t a n d e r, tem dúvidas se a marca
principal poderá ter grande me-
lhora no longo prazo. “Muitas das
grandes marcas têm ciclos de vida
de 25 anos, em que chegam ao pi-
co e começam a decair”, afirma. A
Heineken “atingiu esse ponto em
meados da década passada. Eles
podem estabilizar as operações,
mas o futuro da Heineken nos EUA
está na marca Dos Equis”.

Es p o r t e s Venda de ingressos para o
Rio está mais lenta do que em 2011

UFC amplia
negóc ios
no mercado
b ra s i l e i r o
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José Aldo (esq.) é a principal atração no Rio, onde o UFC estreia no sábado o calendário de lutas de 2012 no Brasil: varejo vendeu R$ 120 milhões em 2011

Letícia Casado
De São Paulo

O barulho que a primeira edi-
ção brasileira do UFC (Ultimate
Fighting Championship), o cam-
peonato de artes marciais mistas,
fez no ano passado está rendendo
frutos. O sucesso da noite de lutas
em 27 de agosto de 2011 no Rio de
Janeiro foi tão grande que a orga-
nização americana correu para
incluir o Brasil no circuito de 2012
e marcou logo três edições. No
próximo sábado o Rio receberá de
novo dezenas de lutadores para
disputar o cinturão de vencedor.
As empresas brasileiras aprovei-
tam para lançar produtos com a
marca UFC, mas diferentemente
da primeira edição, não houve
correria para comprar ingressos.

Em agosto, as entradas se esgo-
taram em pouco mais de 70 minu-
tos. Agora, é possível comprar in-
gressos que custam de R$ 1 mil a
R$ 1.600. Os mais baratos, a partir
de R$ 275, já acabaram. O UFC não
informa o quanto movimenta nos
Estados Unidos, seu principal
mercado, mas, segundo fontes
ouvidas pelo Va l o r , estima-se que
seja algo entre US$ 1 bilhão e US$
1,2 bilhão, incluindo transmissão
e anúncios em TV, patrocínios,
royalties e venda de ingressos.

Além de ser novidade, em 2011
a principal luta foi de Anderson
Silva, o campeão que virou garoto-
propaganda no Brasil. Desta vez, a
principal atração é o brasileiro José
Aldo, que vai subir no octógono
(ringue) contra o americano Chad
Mendes, na disputa pelo peso-pe-
na. Aldo também é campeão, mas
é menos conhecido do que Silva,
que conta com a empresa de mar-
keting esportivo 9ine, do ex-joga-
dor Ronaldo. Para uma fonte pró-
xima ao evento, o UFC não é tão de-
pendente de Silva, mas “se ele está,
vai lotar”. E completa: “Janeiro é
historicamente um mês difícil pa-
ra o brasileiro, tem que pagar fé-
rias, Natal, IPVA”.

Para Filipe Bragança, CEO da In -
tegralmédica Suplementos Nutri-
cionais, um dos patrocinadores do
UFC no Brasil em 2012, a decisão
de inserir o país no calendário do
UFC em janeiro, no meio do verão,
limitou os ganhos. Mas avalia que
nas próximas duas edições a serem
realizadas no Brasil neste ano, o
UFC estará mais consolidado.

A Exim Licensing Group, que
possui a licença da marca UFC para
a América Latina, exceto México,
calcula que o varejo brasileiro te-

nha consumido em torno de US$
120 milhões em produtos oficiais
no ano passado. A estimativa está
acima da projeção de US$ 80 mi-
lhões feita em 2010 pelo grupo. A
expectativa é alcançar US$ 180 mi-
lhões este ano no varejo brasileiro.

“Ainda não terminei de fechar
2011, mas os números prelimina-
res indicam algo entre US$ 120 mi-
lhões e US$ 130 milhões”, diz Mar-
cus Macedo, diretor-geral da Exim
Licensing Group. A empresa atua
com licenciamentos há 29 anos,
tem 14 escritórios e mais de 300
funcionários. Entre seus persona-
gens estão Pica-Pau e Morangui-
nho — e o Brasil está no topo do
ranking de vendas desses produ-
tos no mundo. Aqui, o UFC já ocu-
pa também a segunda posição,
atrás apenas dos Estados Unidos.

Macedo conta que no começo
do ano passado, 12 empresas bra-
sileiras trabalhavam com produ-
tos do UFC, e hoje, são 17. A Exim já
assinou contratos para a produção
de óculos escuros e relógios, que
devem chegar às lojas até junho.

A aceitação das mulheres foi
uma surpresa, diz ele. Em princí-
pio, as roupas femininas seriam
lançadas em 2012, mas a linha foi
antecipada. “No UFC de agosto,
quase 40% do público era com-
posto por mulheres”, diz Macedo.
Outra aposta da Exim é nas mo-
chilas para a volta às aulas.

O produtos são desenvolvidos
em três áreas: confecção (inclui
roupas, bonés, carteiras), acessório
esportivo (luvas de treino, saco de
areia, protetor de canela e de boca)
e publicação (revista, álbum de fi-
gurinhas e conteúdo digital).

Além da etapa de sábado no Rio,
o estádio do Morumbi, em São
Paulo, deve ser palco de uma edi-
ção do campeonato com Ander-
son Silva em maio ou junho. A
apresentação será durante a final
do Tuf (The Ultimate Fighter), um
“reality show” que a Rede Globo
exibirá a partir de março. O canal
comprou os direitos de transmis-
são do UFC, deslocou Galvão Bue-
no para narrar e criou persona-
gens lutadores na novela das 8 — e
assim, ajudou a popularizar o
MMA (artes marciais mistas, na si-
gla em inglês), o esporte do UFC.

Uma terceira competição deve
ser marcada para outubro deste
ano, e pode até mesmo ser em al-
guma cidade fora do eixo Rio-São
Paulo, como Manaus ou Brasília,
diz Bragança, da Integralmédica.

A popularização do MMA aju-
dou a impulsionar as vendas de

Integ ralmédica
fecha contrato
por US$ 5 milhões

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Macedo, da Exim, já fechou contratos de licenciamentos com 17 empresas

luvas. Na Punch Sports, fabrican-
te nacional de acessórios para lu-
ta, as vendas de luvas de MMA au-
mentarem em 54% em 2011.

Em São Paulo, outro sucesso do
UFC são os bonecos dos lutadores.
O de Anderson Silva é, de longe, o
mais procurado, segundo as vare-
jistas ouvidas pelo Va l o r , e  as em-
presas dizem que só não vendem
mais porque os estoques acaba-
ram. Além disso, dizem que não
existem miniaturas de outros bra-
sileiros famosos como os cam-
peões Vitor Belfort e José Aldo.

“O sortimento dos bonecos é
global, a gente recebe o mesmo
de lá [que existe no mercado dos
EUA]. Tem [lutadores] america-
nos que o pessoal de lá gosta, mas
que vender aqui não tem senti-
d o”, diz Marcelo Mouawad, dire-

tor comercial da Semaan, varejis-
ta de brinquedos de São Paulo.

A PBKids comprou o material
em julho e vendeu 1.400 peças na
época do campeonato. Para a con-
corrente Ri Happy, que começou a
vender em setembro, os bonecos
ainda são itens secundários na li-
nha. Mesmo assim, o estoque está
zerado. Os produtos, também li-
cenciados pela Exim, são importa-
dos pela DTC.

Operadora do UFC no Brasil, a
IMX — formada há pouco mais
de um mês por uma joint ventu-
re entre o Grupo EBX, de Eike
Batista, e a IMG Worldwide— in -
forma que “desenvolveu um mo-
delo de plano comercial adapta-
do ao mercado brasileiro”. Mas
não revela custos ou expectativa
de retorno com o evento.

De São Paulo

Depois de três meses de nego-
ciação com o UFC (Ultimate Figh-
ting Championship), a Integral-
médica Suplementos Nutricionais,
fabricante de suplementos ali-
mentares, fechou contrato de US$
5 milhões para patrocinar as edi-
ções brasileiras do campeonato
em 2012. Pelo acordo, a empresa
poderá usar a logomarca do UFC
em uma linha com 90 produtos e
ter a marca exposta na pesagem
dos atletas e durante a luta no oc-
tógono, o ringue da competição.

O pacote inclui o patrocínio do
Tuf (The ultimate fighter, na sigla
em inglês), um “reality show” de
luta que será transmitido pela Re-
de Globo a partir de março.

Filipe Bragança, CEO da Inte-
gralmédica, diz que a organiza-
ção do UFC já tinha planos de vir
ao Brasil há tempos, antes da edi-
ção de agosto de 2011 no Rio,
mas que faltava estruturar. Os
bons resultados da competição
do ano passado fizeram com que
o país se tornasse alvo. Mas o am-
biente de negócios daqui dificul-
tou a planificação e o agenda-
mento dos novos eventos.

“É difícil explicar para um
americano que o Brasil tem mais
de 50 impostos, que a carga tra-
balhista é altíssima e que, de tu-
do que você vende, cerca de 40%
vai para pagar impostos”, diz ele.
“O mercado americano é eficien-
te, e eu tenho contêiner de maté-
ria-prima parado no porto aqui.
Se não vendo, não tenho como

pagar o patrocínio. Isso é compli-
cado para explicar”, acrescenta.

A empresa não abre fatura-
mento, mas prevê crescer 35% em
receita e em vendas este ano na
comparação com 2011 — acima
do mercado de suplementos ali-
mentares, que deve aumentar
entre 10% e 15%, diz Bragança. A
expansão em 2010 foi de 32%.

“Dobramos de tamanho a ca-
da dois anos e meio”, diz Bragan-
ça, acrescentando que a exposi-
ção com o UFC deve ajudar a con-
solidar as vendas. O primeiro
anúncio tem José Aldo, um dos
campeões brasileiros que vão lu-
tar no próximo sábado na etapa
do Rio de Janeiro, dizendo que
consome os produtos da marca.
“Queremos criar a cultura do uso
de suplementos. Não é bomba,
não é hormônio, é consumo de
proteínas. Falta conhecimento
sobre o assunto”, diz Bragança.

Para o evento de sábado, ele
conta que está tentando fazer
com que o locutor americano
Bruce Buffer, famoso no meio e
conhecido como “a voz” do UFC,
apresente a Integralmédica em
português: “Acho que ele vai ter
dificuldades para dizer ‘suple -
mentos alimentares’, mas esta-
mos tentando. Já mandamos o
texto em inglês e em português”.

Fundada em 1983 por Eclésio
Bragança — pai de Filipe, que atua
hoje na parte de inovação e pes-
quisa — a Integralmédica conta
com quase 400 funcionários e é
distribuída para lojas em todos os
Estados. (LC)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jan. 2012, Empresas, p. B7.




