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A história contempla o chefe da Heineken, Anthony Ruys, todos os dias quando ele 
chega no trabalho. O CEO trabalha num escritório forrado cercado por retratos de três 
gerações de antepassados da Heineken, com seus rostos severos. E se por acaso Ruys 
se esquecer que é o guardião de uma empresa com mais de 400 anos, terá de prestar 
contas à sua principal acionista: Charlene de Carvalho-Heineken, descendente do 
fundador.  
 
Ninguém mais usa golas de renda engomada no número 21 da Tweede 
Weteringplantsoen, mas o QG da Heineken ainda é um lugar bem formal. É verdade 
que as máquinas de venda automática nos corredores estão cheias de cervejas 
Heineken, mas são programadas para só vendê-las depois das 4 da tarde. Não houve 
muitas mudanças desde a época em que a empresa era comandada pelo pai de 
Charlene, Alfred H. Heineken, chamado "Freddy". É o que diz Ruys, 56 anos, ex-
executivo da Unilever, alçado ao cargo máximo da cervejaria após 10 anos de 
trabalho. O jovial Freddy morreu em 2002. E embora ninguém na empresa ouse 
desonrar sua memória afirmando que a Heineken passa por uma transformação 
radical, há um inegável clima de mudança.  
 
A cervejaria número 3 do planeta, com vendas anuais de US$ 11 bilhões, não pode 
mais confiar nos pontos fortes que fizeram de suas garrafinhas verdes a inveja do 
setor. A Budweiser se auto-proclamou "rainha das cervejas", mas só reina nos EUA. A 
Heineken, reconhecida em todo lugar, de Houston a Hong Kong, é a marca mais 
global. É uma proeza que nenhuma outra cervejaria conseguiu igualar (nem a número 
1, Anheuser-Busch; a número 2, SABMiller; nem a número 4, Interbrew).  
 
O problema é que o mercado mundial, que vale US$ 367 bilhões, está se 
transformando. O consumo está em declínio nos EUA e na Europa, mercados que 
respondem por dois terços do lucro da Heineken. Os motivos? Leis mais rigorosas 
contra motoristas alcoolizados e uma maior apreciação pelo vinho. Acresce que o 
mercado está cada vez mais concorrido, com a uma enchente de novas marcas. Mas o 
número de concorrentes está diminuindo. A Heineken, uma das primeiras cervejarias 
da Europa a perceber o valor dos acordos internacionais, agora se arrisca a ficar para 
trás das rivais mais agressivas. Para vencer esses desafios, a estratégia de Ruys é 
fazer a Heineken sair da sua cultura empresarial defensiva, com ênfase na segurança. 
Freddy tinha muito instinto para o marketing, mas no quesito finanças era 
conservador. Ele acabou freando a Heineken, enquanto SABMiller e Interbrew cresciam 
por meio de aquisições de grande porte.  
 
Ruys já está deixando sua marca. Em 2002 ele desembolsou US$ 3 bilhões por uma 
dúzia de aquisições. O maior desses alvos, a austríaca BBAG foi uma das primeiras 
cervejarias a mudar-se para a Europa Oriental após o colapso do bloco soviético. No 
final deste ano, quando for fechado o acordo de US$ 2,1 bilhões, a Heineken será a 
maior produtora de cerveja em sete países da Europa Oriental. A publicidade e a 
embalagem estão ficando mais ousadas, a fim de atrair o cobiçado segmento de 
consumidores na faixa dos 20 anos.  
 
Mas o sucesso não é mais garantido. A convergência de vários fatores - a economia 
global fraca, um verão com muita chuva nos EUA e ainda a SARS, que esvaziou os 
bares em toda a Ásia - vai interromper um período de seis anos de crescimento, com 



lucros na casa de dois dígitos. Há também o problema do euro forte, que reduz os 
lucros provindos dos EUA - mercado que constitui mais de um quarto dos lucros totais. 
Os analistas avaliam que a empresa a custo conseguirá igualar o lucro líquido do ano 
passado, de US$ 900 milhões sobre vendas de US$ 11,6 bilhões. Mas mesmo com 
todos os obstáculos, a cervejaria mantém sua fatia de 7% do mercado global.  
 
Outros, porém, temem que a Heineken terá de enfrentar vários anos de vendas 
estagnadas. "Estamos preocupados. Talvez essa tendência, que parece excepcional, 
seja, na verdade, uma mudança fundamental", diz Ian Shackleton, analista londrino do 
Credit Suisse First Boston. Nos últimos doze meses, o preço das ações da Heineken 
baixou em 10%, caindo para menos de US$ 37. 
 
O alto escalão em Amsterdã ainda não está em pânico, mas sem dúvida há uma 
sensação de urgência em todas as fileiras. O chefe da Heineken não poupa esforços 
para tirar os funcionários de sua mentalidade acomodada. Um vídeo produzido para 
uso interno mostra apenas um rapaz italiano dizendo: "Eu odeio cerveja". A 
mensagem: a Heineken precisa conquistar consumidores que ainda não criaram uma 
forte lealdade a nenhuma bebida. É por isso que Ruys e seus altos executivos viajam 
para cidades como Madrid e Xangai, para beber cerveja com grupos de jovens 
escolhidos aleatoriamente. 
 
A estratégia exige equilíbrio: é preciso alcançar os clientes jovens, sem afastar a 
clientela básica, o de meia idade. "A Heineken me parece uma marca obsoleta", diz 
Véronique dos Santos, parisiense de 29 anos. Ela prefere as importadas mexicanas - 
Corona ou Desperados, aromatizada com tequila. "A marca corre o risco de cansar. É 
confiável mas não desperta entusiasmo", adverte John A. Quelch, professor da Harvard 
Business School que estudou o setor cervejeiro. Para sorte da Heineken, ela é dona da 
Desperados.  
 
Para incrementar a imagem da marca a Heineken também está transformando o 
marketing. Ela fechou acordos com filmes de sucesso para jovens, tais como The 
Matrix: Reloaded, e patrocina sorteios cujo prêmio é uma festa da Heineken na 
Jamaica. A estratégia já começa a compensar nos EUA, onde a média de idade do 
consumidor da Heineken baixou de cerca de 40 anos, em meados da década de 90, 
para 30 e poucos hoje. O objetivo de Ruys nos próximos anos é baixar essa marca 
para a faixa dos vinte e tantos.  
 
A Heineken não é a única tentando ganhar pontos com o público na estratégica faixa 
dos vinte anos. Hoje os consumidores de cerveja se afogam num verdadeiro mar de 
opções. Veja-se o mercado americano, de US$ 67 bilhões, provavelmente o mais 
disputado de todos. Ali, a cerveja Heineken e sua marca irmã, a Amstel Light, possuem 
juntas cerca de 22% do mercado das importadas, mas estão sob o ataque de 
importadas e bebidas maltadas, como Smirnoff Ice. Os americanos que viajam ao 
México adquiriram o gosto pela refrescante Corona, fazendo essa marca a ultrapassar 
a Heineken no fim dos anos 90 e tornar-se a principal importada dos EUA.  
 
Há também a ameaça da SABMiller, produto da fusão da South African Breweries com 
a americana Miller. A nova cervejaria vem promovendo sua Pilsner Urquell, fabricada 
na República Checa. Já a Interbrew, sediada em Bruxelas, avança com sua Stella 
Artois. Até mesmo a Anheuser-Busch, dona da impressionante fatia de 52% do 
mercado doméstico, também está importando: a Anheuser World Select, que estreou 
no início deste ano, é fabricada com matéria prima importada, e vem numa garrafa 
verde estranhamente semelhante à da Heineken.  



Mas o mercado americano é apenas um dos campos de batalha. A indústria está em 
meio a uma onda de consolidações. O setor é muito fragmentado: as quatro maiores 
cervejarias controlam menos de um terço do mercado global. Em comparação, as 
quatro principais destilarias controlam metade do mercado mundial. Mas a situação 
está mudando. As grandes cervejarias lutam para adquirir marcas locais fortes, 
juntamente com as redes de distribuição que as acompanham. "A era das marcas 
globais está chegando", diz Alan Clark, diretor administrativo da SABMiller para a 
Europa.  
 
A Heineken está bem posicionada para a globalização, pois perdeu apenas para a 
Budweiser numa pesquisa global de marcas, publicada pela "Business Week". 
Nenhuma empresa, porém, pode  se dar ao luxo de apostar todas as fichas em um 
único produto. É por isso que Ruys passou 2002 acrescentando novos rótulos à 
prateleira da Heineken, comprando cervejarias de países como Panamá, Egito e 
Cazaquistão.  
 
Agora a Heineken precisa de uma pausa para respirar. "Estamos interessados em 
crescer, porém não a qualquer preço", diz Ruys. A cervejaria holandesa talvez progrida 
um pouco mais devagar do que as rivais, mas ninguém questiona sua força. Pelo jeito, 
servir a cerveja bem devagar pode ser o segredo da vitória.  
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