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Aproximadamente uma em cada três 
mulheres brasileiras bebe cerveja. O 

índice fica bem abaixo do alcance da be
bida, no País, entre os homens: 65% (ou 
dois a cada três). Também é inferior quan
do comparado ao de outros mercados, co
mo o Reino Unido e Estados Unidos, on
de uma em cada duas mulheres são con
sumidoras de cerveja. Estudo recente rea
lizado pela Mintel em parceria com a Ip
sos apontou que os maiores desafios pa
ra tornar a categoria mais popular entre o 
gênero feminino estão no próprio produ
to e na comunicação tradicional das mar
cas, historicamente direcionada ao públi
co masculino.

Para sair desta armadilha engatilhada ao 
longo de anos pela própria indústria cer
vejeira, os players têm lançado mão de al
gumas estratégias. As tentativas de alcan
çar o público feminino com cervejas light, 
de baixo teor alcóolico ou sabor frutado 
foram recebidas com pouquíssimo entu
siasmo em diferentes mercados do mun
do. No Brasil, em 2009, a Schincariol ten
tou atingir um público mais jovem com a 
NS2, cerveja misturada com tequila e sa
bor de limão. O produto saiu das gôndo
las sem ser notada pelas consumidoras. 
De acordo com o relatório, apenas 45% 
das participantes se disseram dispostas a 
experimentar novos sabores e tipos, con
tra 57% dos homens. 

Diretor de mercado do Grupo Petrópo
lis, Douglas Costa diz que o segmento de 
cervejas de baixa caloria ainda é pouco 
compreendido pelos consumidores, mas 
acredita que a Itaipava Light, lançada há 
um ano, ajudará a expandir esse nicho 
também entre as mulheres — uma vez 
que calorias são um problema para 27% 
delas, que evitam tomar cerveja para não 
ganhar peso. Além do diferencial do pro
duto, o executivo conta com a propagan
da para vencer essa resistência. “Traba

bebidas

Fale com elas
Cervejarias investem em estratégias para aumentar o interesse das mulheres. Estudo 
indica que, no Brasil, as melhores oportunidades estão no segmento premium
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naming rights

Itaipava batizará a Fonte Nova
Contrato de R$ 100 milhões por dez anos é o primeiro assinado pelas arenas da Copa

Por FerNaNDo MUraD fmurad@grupomm.com.br

lhamos com o humor como fio condutor. 
É uma linguagem universal aceita pelos 
dois gêneros, pois brinca com situações 
cotidianas compreendidas por todos”, 
afirma Costa. 

A vantagem dos rótulos globais
Na disputa pela atenção das brasileiras, 

o estudo da Mintel indica que as marcas 
internacionais que investem em uma ima

Item presente na agenda de negócios de 
todos os novos estádios que estão sendo 

erguidos no País, os naming rights são o 
cartão de visita da Arena Fonte. Prevista 
para ser inaugurada no domingo 7, com 
o clássico entre Bahia e Vitória, a arena 
abriu as portas como Itaipava Arena Fon
te Nova. A cerveja do Grupo Petrópolis 
firmou um contrato de dez anos com os 
administradores do espaço no valor de 
R$ 10 milhões anuais.

gem cosmopolita têm melhores perspecti
vas de sucesso. Segundo Sebastian Concha, 
diretor de pesquisa da Mintel na América 
Latina, as mulheres jovens e pertencentes 
à classe alta se interessam mais pelas cer
vejas premium, que se apropriam de va
lores igualmente atrativos a ambos os se
xos: 60% das mulheres entrevistadas que 
se encaixam neste perfil acreditam que 
vale a pena pagar mais por uma cerveja 

de qualidade superior. “A melhor estraté
gia é não discriminar”, afirma o consultor, 
que aponta a Stella Artois como exemplo 
de rótulo bemsucedido no diálogo com 
os dois gêneros. 

A marca belga utiliza bastante as mí
dias sociais, algo que chama a atenção de 
jovens consumidores e, especialmente, 
mulheres na faixa etária dos 18 a 24 anos. 
A plataforma La Société Stella Artois faz o 
papel de curadoria ao reunir conteúdos 
exclusivos (como o ensaio “Timeless be
auty” especialmente feito pela consagrada 
fotógrafa Annie Leibovitz), promoções pa
ra experiências únicas (festas em festivais 
de cinema, como o de Cannes, na França, 
e o de Sundance, nos Estados Unidos) e 
outros privilégios para as integrantes da 
comunidade da marca. 

“É uma marca mais sofisticada. Na nos
sa comunicação a relação homemmulher 
se passa de uma maneira um pouco dife
rente. A mulher é chique, bonita, interes
sante. Foge um pouco daquele estereóti
po da ‘gostosona’”, conta Ana Claudia Reis, 
gerente de marketing da Stella Artois. “A 
abordagem é de uma relação muito mais 
respeitosa”, completa. 

A visão de Ana vai reforça o que a som
melier britânica Sophie Atherton, blo
gueira e colaboradora eventual do The 
Guardian, pensa sobre o marketing da in
dústria cervejeira. “Imagens de mulheres 
estilosas bebendo cerveja, sofisticadas e, 
acima de tudo, independentes, encoraja
riam mulheres a encarar a cerveja como 
algo que querem beber”, avalia. “Não es
tou convencida de que as grandes marcas 
tenham muito a oferecer às mulheres. A 
mensagem transmitida por estes rótulos 
perpetua o mito de que a cerveja é bebi
da de homem.” 

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

Imagem do ensaio “Timeless beauty”, produzido pela fotógrafa Annie Leibovitz para Stella Artois
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Respostas por classe socioeconômica

Hábitos de consumo de cerveja no brasil

Fonte: Ipsos Observer Brazil/ Mintel

O acordo prevê ainda o direito de co
mercialização exclusiva dos produtos da 
empresa de bebidas nos bares e restau
rantes do estádio, fruto da parceria pú
blicoprivada entre o Governo do Estado 
da Bahia, a OAS e a Odebrecht. O con
trato não é válido na Copa do Mundo e 
na Copa das Confederações, pois duran
te os torneios os estádios ficam sob res
ponsabilidade da Fifa.

“A arena foi escolhida porque o Grupo 

Petrópolis está chegando com força no 
Nordeste e a intenção é estreitar nosso 
relacionamento com a população. Além 
de oferecer um produto de qualidade, 
queremos contribuir para o desenvolvi
mento socioeconômico da região, pro
mover eventos culturais e compartilhar 
mais momentos com o povo nordesti
no”, diz Douglas Costa, diretor de mer
cado da companhia. A Petrópolis ain
da negocia com outros estádios. Um 

deles é a Arena Pernambuco, erguida 
pela Odebrecht. 

A campanha de divulgação Itaipava 
Arena Fonte Nova contou com uma fi
ta gigante do Nosso Senhor do Bonfim. 
Com 720 metros, ela envolveu todo o está
dio. A ação foi criada pela Y&R, que tam
bém desenvolveu peças de mídia exte
rior, anúncios, spots de rádio e brindes. 
A veiculação é apenas na Bahia.

O primeiro exemplo de contrato de 
naming rights no futebol brasileiro foi do 
Atlético Paranaense. A Arena da Baixada, 
então mais moderno estádio brasileiro, 
foi rebatizado como Kyocera Arena entre 
2005 e 2008. Embora tenha sido conside
rado um sucesso pela equipe de marke
ting do time, o negócio não foi muito bem 
assimilado pela imprensa e pela torcida, 
que, em sua maioria, continuou tratan
do o espaço pelo antigo nome.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 28, 8 abr. 2013.




