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Nova identidade corporativa reflete ambição de crescimento e internacionalização

Unicer passa a Super Bock Group
Super Bock Group é a nova designação da Unicer. A mudança surge no ano em que a Super Bock
celebra 90 anos e reflete a determinação do Grupo em dar continuidade à sua estratégia de
crescimento em Portugal e de fortalecer a sua expansão internacional através da sua principal
marca, que já tem presença em mais de 50 países. A evolução na identidade corporativa não
representa qualquer alteração estrutural na estratégia de negócio; preservar a sua história, desde
sempre ligada ao setor cervejeiro, e continuar a crescer no mercado das cervejas, águas e sidras
mantêm-se como foco e ambição da empresa.
A apresentação da nova identidade corporativa decorreu, esta manhã, durante uma cerimónia
presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na qual estiveram também
presentes a secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, assim como Manuel Violas e
Rui Lopes Ferreira, respetivamente, presidente do Conselho de Administração e presidente
executivo da empresa.
Mais próxima e aberta ao exterior, é assim que se enquadra a nova imagem corporativa, que
expressa o momento atual da empresa, mas, sobretudo, a sua ambição para o futuro, com a
procura constante por novas oportunidades e novos mercados. Neste contexto, a visão da
empresa, “Paixão local. Ambição global!”, sai igualmente reforçada, ao representar o vínculo
permanente a Portugal, aliando a cultura de superação à vontade permanente de evoluir e ser
competitiva nos mercados interno e externo, acompanhando tendências, com otimismo e
confiança.
Com a designação de Super Bock Group a simbolizar as suas credenciais cervejeiras e o património
de qualidade e inovação, a empresa mantém inalterada a estratégia multimarca, um fator
competitivo através do qual assegura a liderança no setor das bebidas refrescantes em Portugal.
O foco está em dar continuidade à construção de marcas fortes e ao desenvolvimento de novos
produtos, designadamente nas três categorias core – Cervejas, Águas e Sidras.
Hoje integrada num contexto de mercado em permanente evolução e com um complexo
industrial que é um dos melhores da Europa, o Super Bock Group conta com cerca de 1300
colaboradores, a sede em Portugal e tem presença em mais 50 países, para os quais exporta várias
marcas, sobretudo Super Bock - que é a cerveja portuguesa mais vendida no mundo. Atualmente,
os objetivos da empresa passam por acelerar o crescimento nos mercados externos, seja através
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do reforço da presença das suas marcas em países onde já detém uma presença madura, bem
como desenvolvendo parcerias em novos mercados.
África e Europa destacam-se como os continentes onde a empresa detém uma operação
importante; e, na Ásia, designadamente na China, encontra-se um dos destinos mais promissores
na estratégia de internacionalização do Grupo, atualmente o segundo mercado mais importante,
representando Super Bock cerca de 4% das exportações nacionais para este país.

•

Nova identidade corporativa simboliza ambição de crescimento internacional

A identidade corporativa do Super Bock Group assinala uma nova fase na história da empresa,
representando a evolução positiva e bem-sucedida desde a sua origem, há 127 anos, à qual se
juntou a Super Bock, em 1927. Se nessa altura, quando esta cerveja foi criada, a produção
ultrapassava o 1 milhão de litros por ano, hoje ultrapassa os 309 milhões de litros, o equivalente
a 936 milhões de garrafas de 33 cl.
A nova imagem, mais dinâmica, coerente e internacional, tem como objetivos espelhar o seu
negócio core e ser reconhecida em qualquer língua. Alia passado e presente, ao valorizar as raízes
cervejeiras, a tradição, a cultura e os valores adquiridos ao longo dos anos, aliando a modernidade
e a inovação, que são intrínsecas e comuns à empresa e à própria marca Super Bock, símbolo de
Portugal no mundo.
Graficamente, o lettering da Super Bock é transposto para o novo logótipo corporativo assim
como as cores do universo da marca – ao vermelho junta-se o dourado, que remete para a própria
cerveja. Já os símbolos usados são inspirados na época dourada dos Descobrimentos Portugueses,
adaptados à realidade e ao setor onde se integra o Super Bock Group, através dos quais se
manifesta a ambição da empresa em superar desafios e prosseguir o seu caminho em várias
frentes para encontrar novas oportunidades e negócios.
Esta identidade corporativa do Super Bock Group, da responsabilidade da agência portuguesa
Wonder\Why, será consistente em toda a comunicação e pontos de contacto com os diferentes
stakeholders.
•

Filme “Mar” traduz capacidade de união e superação de uma equipa

Para a apresentação da nova identidade aos 1300 colaboradores da empresa, bem como a todos
os stakeholders do Grupo, foi desenvolvido o filme “Mar”, uma curta metragem com 2 minutos,
que apresenta a nova marca. O filme é uma narrativa mitológica, uma alegoria. A história de um
grupo de amigos que se faz ao mar e, munidos apenas de barris de cerveja e das roupas que
trazem no corpo, conseguem um feito que parecia impossível: construir um barco que vai sendo
modernizado, pouco a pouco, em pleno oceano, enquanto lidam com tempestades e as
vicissitudes de se fazer uma viagem longe de terra firme. É uma história que ilustra,
metaforicamente, tanto o percurso do grupo, como o seu caráter e a sua forma de estar no
mercado e na vida: com ambição, paixão, camaradagem e capacidade de superação.

•

Comemoração dos 90 anos Super Bock com “Amizade”

A Super Bock foi oficialmente registada a 9 de novembro de 1927 e a comemoração dos 90 anos
da marca está a ser assinalada desde o início de 2017.
Durante estes meses, a marca tem desenvolvido um conjunto de iniciativas que reforçam a
herança e as credenciais da marca, assim como a proximidade e a autenticidade com os
consumidores, sempre sob a chancela “90 anos a fazer Amigos”, uma assinatura que cruza a
efeméride ao propósito da marca, a defesa da Amizade.
As iniciativas têm sido, sobretudo, um convite para que todos se juntem e celebrem esta data
histórica. Uma edição especial e limitada de cerveja, campanhas de comunicação integradas,
ações no digital, como “O Convite”, e ativações em eventos como o Super Bock Super Rock têm
marcado as comemorações.
Ao longo destas 9 décadas, Super Bock construiu um legado ancorado nas fortes tradições
cervejeiras e na preservação de um riquíssimo património de qualidade, que sempre foi
trabalhado, de forma consistente e transversal, para promover a melhor experiência cervejeira
dentro e fora de casa, adequada ao perfil dos apreciadores de cerveja.
É a principal cerveja no mercado nacional e a cerveja portuguesa mais vendida no Mundo.
Sendo esta uma evolução natural na história da empresa, o Super Bock Group mantém a sua
estratégia e o negócio assente nos três pilares da Sustentabilidade: crescimento económico,
proteção do ambiente e bem-estar social.
Recorde-se que o Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes e a
principal exportadora nacional de cervejas, com vendas totais acima dos 450 milhões de euros e
os lucros a evoluírem para os 38 milhões de euros, no exercício de 2016. À consolidação da posição
de liderança no mercado português, nomeadamente nas categorias Cerveja, Água com Gás e
Sidra, acresce a grande ambição de conseguir uma operação sustentada em diferentes zonas
geográficas, suportada por marcas fortes como a Super Bock, consolidando-a como marca ainda
mais relevante nos países prioritários dos 5 continentes e introduzindo inovações com o
investimento adequado.
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