
AHeineken dá início, nesta semana, a 
uma estratégia ousada: pelos próxi

mos dois meses, a cervejaria deixará a 
tradicional long neck na geladeira para 
elevar o chope ao posto de protagonista 
de suas ações de marketing. Inédita des
de que a companhia de origem holande
sa desembarcou de vez no Brasil, em ja
neiro de 2010, a troca está relacionada ao 
patrocínio da marca ao Rock in Rio, on
de trabalhará somente com este produto. 

A primeira campanha começa a ser vei
culada em canais de TV por assinatura e 
na internet. Em setembro, quando acon
tece o festival, o filme entra também na 
Rede Globo — e fica no ar, em São Pau
lo e no Rio de Janeiro, até novembro. Um 
plano de mídia exterior para mobiliário 
urbano ganhará as ruas da Cidade Mara
vilhosa dias antes do evento. 

Paralelamente, a Heineken fará ativa
ções para divulgar o seu chope direta
mente nos bares. A empresa investiu em 
treinamento a fim de que os funcionários 
de casas selecionadas aprendam a tirar a 
bebida pelo método star serve, que será 
promovido ainda em pontos exclusivos 
dentro do Rock in Rio, como a chegada 
da tirolesa gigante, o lounge da cerveja
ria e a área vip do festival. 

Apesar de o produto responder, em vo
lume, por apenas 7% do negócio da com
panhia no Brasil e 3% do mercado nacio
nal de cervejas, o gerente de marca da Hei-
neken, Bernardo Spielmann, explica que 
o chope tem papel importante na conso

lidação das credenciais premium para o 
segmento — status do qual a cervejaria 
não abre mão no País. "É uma embala
gem que tem prestígio junto ao consu
midor. Proporciona uma experiência di
ferente porque é servido em condições 
ideais para o consumo, nossas chopeiras 
têm pré-reguladores de temperatura. Es
pecialmente em um evento como o Rock 
in Rio, evitamos o risco que correríamos 
com outras embalagens" avalia. 

A opção, em grandes festivais, pelo 
draught (nome em inglês para o chope, 
que será adotado pela Heineken em sua 
comunicação), foi testada anteriormen
te no Lollapalooza e no próprio Rock in 
Rio, em 2011. Desta vez, a logística foi in
crementada para servir 500 mi l litros de 
chope em 1,5 milhão de copos nos sete 
dias de evento, que deve receber público 
total de quase 600 mil pessoas. Spielmann 
aposta na maior eficiência da operação 
para vender o mesmo volume registrado 
na edição de 2011, apesar da redução de 
cem mil para 85 mil fãs, por dia do festi
val. A organização tomou a medida para 
evitar a repetição de problemas que afe
taram principalmente a compra e a reti
rada de bebidas e alimentos. 

Todo o chope a ser comercializado na 
Cidade do Rock será produzido na fábri
ca de Araraquara, interior de São Paulo. A 
rotina de abastecimento inclui nove ca
minhões com tanques para transportar 35 
mil litros (além de outros de menor por
te), que percorrerão 18 mil quilômetros 

entre idas e vindas ao Rio. Na outra pon
ta, 190 chopeiras distribuídas pelas pis
tas, lounges dos patrocinadores, área vip 
e backstage e uma beer station com capa
cidade para dez mil litros farão a bebida 
chegar aos consumidores. No apoio, 180 
vendedores circularão pela plateia equi
pados com mochilas-chopeiras. 

"A escolha do chope está alinhada com 
a nossa estratégia de construção de marca, 
que vem evoluindo como esperávamos. Um 
dado qualitativo é o aumento do número 
de consumidores querendo comprar ou

tros produtos Heineken que não seja cer
veja, hoje não disponíveis para venda" afir
ma Spielmann, que, por cinco anos e meio, 
trabalhou na Heineken, nos Estados Uni
dos, antes de vir para a subsidiária brasi
leira, em janeiro de 2011. Ele garante que 
o resultado no caixa tem sido satisfatório. 
"Em 2010, éramos a 17a operação da Hei
neken em ordem de faturamento. Fecha
mos 2012 como a sétima maior" comemo
ra. Globalmente, a receita da cervejaria ho
landesa cresceu 8,1 % no primeiro trimestre 
de 2013, chegando a €4,145 bilhões. 

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1571, p. 34, 5 ago. 2013.




