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Por um brinde global
Com investimentos na plataforma música e no ambiente digital, Heineken consolida presença da marca no País

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br

A resistência do consumidor brasileiro 
ao sabor amargo que já conquistou 

mercados em mais de 170 países parece 
ser coisa do passado. Assim como os gar-
galos inerentes a uma presença remota 
— via parceria comercial —, que repre-
sentavam entraves para o crescimento. 
Dois anos após a aquisição da operação 
de cervejas da Femsa e a criação de uma 
subsidiária no Brasil, a realidade de Hei-
neken é de consolidação da presença e 
do posicionamento da marca no mer-
cado nacional.

Impulsionada pelo desenvolvimento 
da categoria premium, na qual está inse-
rida, a cerveja de origem holandesa tem 
registrado crescimento de volume na casa 
de dois dígitos. Em 2011, esse incremen-
to foi da ordem de 87%, e garantiu à mar-
ca uma participação de 9,9% no segmen-
to no encerramento do exercício — per-
centual superior aos 6,3% aferidos no final 
de 2010 (dados da Nielsen fornecidos pela 
companhia). Em maio, esse número foi de 
13,1%. As cervejas premium representam 
4% do mercado total e cada ponto percen-
tual equivale a cerca de R$ 140 milhões.

“Os consumidores mudaram o pala-
dar nos últimos anos, e, quando muda o 
paladar, muda o perfil de consumo. Têm 
pessoas aprendendo a fazer cerveja, o 
consumo de cerveja premium está cres-
cendo, e o das super premium, também. 
Nos próximos cinco anos, o segmento 
premium deve passar para 15% de par-
ticipação no total do mercado”, projeta 
Patrick Fló, gerente de brand connec-
tions da Heineken. Nos Estados Unidos 
e em alguns países da Europa, as cerve-
jas premium representam aproximada-
mente 15% do setor.

Com o crescimento, a operação bra-
sileira, que até 2010 representava o 16 o 
mercado para a matriz da Heineken, já 
ingressou na lista dos Top 10 globais. 
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“Estados Unidos, França e Espanha es-
tão num patamar alto. Do quarto ao dé-
cimo lugares há gaps, mas dá para che-
gar. Depende do mercado brasileiro nos 
próximos anos e do desenvolvimento dos 
demais”, projeta Bernardo Spielmann, 
gerente de marca Heineken.

Os resultados positivos são reflexos 
diretos do aumento dos aportes da ma-
triz após a criação da Heineken Brasil e 
do trabalho de construção de marca ini-
ciado em 2005. Com recursos escassos à 
época, o foco era o digital e o ponto de 
venda. Após o incremento das verbas, a 

Agente 007 é o reforço na comunicação

Depois de colocar no ar em 
fevereiro no País o filme The Date, 
segunda produção da campanha 
“Legends”, lançada em dezembro 
de 2010 pela agência Wieden + 
Kennedy Amsterdã, a comunicação 
da Heineken Brasil prepara para 
o segundo semestre uma grande 
estreia. O agente secreto mais famoso 
do cinema será protagonista do novo 
comercial global da marca, que deve 
chegar ao Brasil em setembro.

A ação faz parte do patrocínio da 
cervejaria ao novo longa-metragem 
da franquia 007, Skyfall, que deve 

entrar nos circuitos de cinema em 
novembro. O ator Daniel Craig, que 
interpreta James Bond, será a estrela 
do comercial, também assinado pela 
W+K, e que teve consultoria criativa de 
Sam Mendes, diretor do filme.

 “Acreditamos muito neste projeto, 
que tem tomado uma proporção 
global enorme. Teremos um plano 
360 que vai do ponto de venda ao 
digital”, conta Patrick Fló, gerente de 
brand connections da Heineken, sem 
contar detalhes. A cerveja de origem 
holandesa é parceira da franquia 007 
há 15 anos. (FM)

Spielmann e Fló: a marca não fazia parte do dia a dia das pessoas e, hoje, recebe declarações de amor dos consumidores

marca foi para a TV aberta, reforçou as 
ações no ambiente digital e investiu pe-
sado na plataforma música com o patro-
cínio aos principais festivais do País — 
Lollapalooza, Rock in Rio e SWU.

“A Heineken está num momento espe-
tacular. A marca não fazia parte do dia a 

Cena do comercial The Date, criado pela W+K Amsterdã, que estreou no Brasil em fevereiro
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dia das pessoas e, hoje, vê declarações de 
amor. Recebemos telefonemas, e-mails 
e posts pedindo para comprar produ-
tos como camisetas. Tivemos um cres-
cimento forte de awareness e que tem 
refletido nas vendas. A maneira como o 
consumidor se relaciona com a marca é 
muito positiva, ele toma o partido”, conta 
Spielmann. Essa mudança tem relação 
com a comunicação mais agressiva. “Ía-
mos pontualmente para o digital e, ago-
ra, temos plano de mídia na Globo. Co-
meçamos 2012 com esse mindset: Hei-
neken é um bem de consumo que com-
pete não só com cervejas, mas com ou-
tras categorias”, destaca Fló.

Uma das apostas da companhia foi de 
trabalho de ativação nos grandes even-
tos musicais do País. “Antes, não se via 
um festival de música oferecendo cho-
pe, que é uma operação de uma comple-
xidade grande. No Rock in Rio servimos 
700 mil pessoas. Isso melhora a percep-
ção e a experiência da bebida num even-
to musical”, diz Fló.  “A Heineken é o pa-
trocinador mais consistente de música 
do mundo. Somos um player com legi-
timidade para falar disso, temos uma 
história”, complementa. A marca patro-
cina os festivais de Coachella (Estados 
Unidos), FIB (Espanha), Oxegen (Irlan-
da), Jammin (Itália), Balaton (Hungria) 
e Montreaux Jazz Festival (Suíça), den-
tre outros.

A Coca-Cola das cervejas
Na opinião de Adalberto Viviani, pre-

sidente da consultoria Concept, o atual 
cenário do mercado brasileiro, com os-
cilações econômicas e possibilidade de 
aumento de impostos, pode acarretar 
mudanças na estratégia da cervejaria. 
“Se isso ocorrer, ela terá de crescer não 
mais pelo desenvolvimento do mercado, 
mas roubando de alguém, o que exige 
mais investimentos em posicionamen-
to de marca e PDV”, aponta.

Há, ainda, um elemento no horizonte 
que deve influenciar os passos da marca 
holandesa: a presença da rival Budwei-
ser. Lançada pela Ambev no Brasil, ano 
passado, a tradicional marca da Anheu-
ser-Busch é uma das apostas da AB In-
Bev na disputa do setor pela primazia de 
ter a primeira marca globalizada no seg-
mento e consumida nos principais países 
do mundo — a “Coca-Cola das cervejas”.

 “A Heineken entrou no Brasil porque 
precisava. O País é um mercado estraté-
gico nessa disputa por ser um dos maio-
res do mundo e apontar crescimento. A 
entrada da Bud coloca um novo desafio, 
pois a cerveja norte-americana chega 
para disputar o mesmo segmento, mas 
com uma estrutura muito forte, um por-
tfólio premium grande. Veremos Stella 
Artois e Heineken andando de mão da-
das. Para se posicionar de maneira bem 
clara, a Heineken terá que investir bas-
tante”, projeta Viviani.

 O investimento em mídia da compa-
nhia está em linha com este raciocínio. 
Em 2011, o aporte da cervejaria Heineken 
em mídia foi de R$ 103,6 milhões, alta 
de 22%, de acordo com o Ranking Agên-
cias & Anunciantes, o que a colocou na 
51a posição, duas à frente da Schincariol 
(R$ 92,1 milhões, queda de 7%). Ambev 
e Petrópolis aparecem no topo da lista 
em terceiro e quarto lugares, respectiva-
mente, com verbas de R$ 516,3 milhões 
e R$ 447,5 milhões, o que representou 
incrementos de 2% e 50%.
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