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A britânica Diageo, líder no segmento de bebidas premium, desenvolve produtos específicos para 
o mercado brasileiro e aumenta seu público. 
 
Nestas festas de fim de ano, o brasileiro poderá fazer seu brinde com o mesmo vinho que foi a 
sensação do último verão europeu - o espumante rosé. A britânica Diageo, líder mundial no 
segmento de bebidas premium, está desembarcando no Brasil algumas caixas do espanhol 
Freixenet e acredita que ele será rapidamente incorporado como item obrigatório nas 
comemorações do Natal e Réveillon brasileiros.  
 
É no segundo semestre do ano, mais precisamente nos três últimos meses, que se concentra 
cerca de 50% da venda de bebidas e por isso é nessa época que as empresas reforçam suas 
campanhas. Com a Diageo, líder no Brasil com o uísque Johnnie Walker e a vodka Smirnoff, 
acontece o mesmo, com uma diferença: no último trimestre ela apenas reforça um marketing que 
é bastante atuante durante o ano todo.  
 
Sem citar cifras, Eduardo Bendzius, diretor de marketing da empresa no Brasil, afirma apenas que 
o investimento em seu departamento aumentou em 20%. O objetivo é consolidar seu público e 
ampliá-lo. É aí que entra o Freixenet. Esse espumante rosé, ou cava, é uma das novidades da 
Diageo. Depois de um bem-sucedido "disaster check", a empresa resolveu investir nessa bebida 
de delicada cor avermelhada para ser a nova sensação das festas de fim de ano. No ano passado, 
a espanhola Freixenet vendeu 7 milhões de caixas desse vinho; no último verão, 90% dos vinhos 
consumidos na Cote D´Azur eram espumantes rosé. Esses números foram suficientes para a 
britânica fechar acordo com a espanhola e desembarcar o espumante no Brasil, onde espera que, 
em um ano, a marca Freixenet seja responsável por 15% do faturamento da sua linha de 
espumantes.  
 
Outra parceria recente da Diageo é com a tradicional Cristallerie Baccarat. Para comemorar os 
200 anos de nascimento de seu fundador, está sendo lançado, em edição limitada, o Johnnie 
Walker Blue Label Carrara, que se apresenta num decanter Baccarat, com design que remete ao 
frasco de um perfume. Esse produto, assim como a Ciroc, a vodka de uva, e o Green Label fazem 
parte do Reserve Brands Group, unidade de negócios dedicada às marcas superpremium do 
grupo.  
 
Mas, não é só isso. Em um país grande como o Brasil, com vários climas e culturas diferentes, a 
Diageo não se limitou ao óbvio - trazer produtos prontos e trabalhar para que sejam aceitos. O 
caso do rum Merino mostra isso. A empresa tem experiência com rum no mercado mundial - são 
dela as marcas Captain Morgan, Cacique, Pampero, assim como a marca Merino. Só que ela 
estava fora de circulação há 10 anos. Ao verificar o bom consumo da bebida no Nordeste, realizou 
várias pesquisas até chegar a um produto "nordestino", totalmente aceito pela população. Essa 
nova fórmula combina o puro rum destilado com o rum envelhecido e chega a um produto final 
muito mais leve e saboroso, segundo Bendzius.  
 
A aceitação foi tão boa que o Merino já rendeu subprodutos. Hoje é distribuído exclusivamente na 
região o Merino Cola, versão mais branda da velha Cuba Libre. Para ampliar seu alcance, a Merino 
promove festas em casas noturnas onde o primeiro drink é grátis - é a estratégia para o público 
experimentar o rum misturado com o refrigerante cola. Embalada em latinhas para consumo mais 
fácil, já é sucesso entre os jovens nas baladas.  
 
Também de olho no público do Nordeste, mas não exclusivamente para ele, a Diageo investiu na 
caipiroska, a versão pronta e embalada da caipirinha de vodka com limão. Foi um sucesso que 
deu origem às versões da bebida Smirnoff com sabor de cítricos.  



Bendzius lembra que Smirnoff é uma marca global, líder no mundo e no Brasil também. Assim 
como o Merino, a Smirnoff é bastante consumida nas festas populares da região.  
 
Mas não é só em festa popular que a Diageo quer estar presente.  
 
O consumo de luxo cresce cada vez mais em todo o mundo e, de olho nessa tendência, a empresa 
lançou recentemente no País a Reserve Brands Group, unidade de negócios voltada para as 
marcas superpremium do grupo.  
 

Campanha especial para o "Cavalinho"  

No caso dos uísques, fora São 

Paulo, onde há espaço para todas 

as marcas, estão em Belo 

Horizonte e Recife os grandes 

consumidores de White Horse. Os 

mineiros chamam a bebida de 

"cavalinho", o que inspirou o 

marketing da empresa a criar o 

"clube do cavalinho", para reunir 

em eventos os aficionados da 

marca.  

O White Horse é uma das marcas 

mais antigas da Escócia, com mais 

de 250 anos de existência. Foi 

criado em 1890 por Peter Mackie, na destilaria Lagavulin e mantém o 

mesmo padrão artesanal desde a época de sua criação.  

Em São Paulo, onde o Buchanan´s tem mais adeptos, foi criada uma 

aborda gem diferente, mais intimista. Afinal, James Buchanan's criou 

o uísque que leva seu nome para servi-lo aos amigos. Com base 

nesse conceito foi criado o Legacy, um programa que promove 

degustações para pequenos e seletos grupos de amigos.  

Pesquisas constantes mostram o perfil do público de cada um dos 

produtos da empresa. O traço comum entre eles é que são pessoas 

que buscam uma boa qualidade de vida e sabem usufruir os prazeres 

que ela lhe dá. Assim, segundo Bendzius, uma tática do marketing é 

levar ao consumidor boas doses de informação e ajudá-lo a 

compreender por que ele está tomando um uísque de R$ 130 a 

garrafa.  

 
Ranieri: embaixador faz as degustações 



Para dar essas informações, no caso do Buchanan´s, foi criado o 

cargo de embaixador, ocupado hoje pelo empresário Beto Ranieri. 

Grande conhecedor de uísque, Ranieri teve de passar uma 

temporada na Escócia se familiarizando com a região e com as 

etapas de produção do Buchanan's. É ele quem comanda os 

"legacys".  

O Buchanan's é uma mistura de uísques de malte e de grão. Foi 

criado por James Buchanan's, que nasceu em 1849, no Canadá, mas 

foi criado na Escócia. Seu uísque alcançou tanto sucesso, que ele se 

tornou o fornecedor oficial do parlamento inglês e do imperador 

japonês na época.  
 

 
Criada no final de 2003 no Reino Unido, a unidade Reserve está presente em apenas três grandes 
metrópoles: Londres, Milão e, desde outubro passado, São Paulo. A capital paulistana foi escolhida 
por concentrar um grande número de negócios e consumidores do mercado de luxo. Pesquisa da 
empresa de consultoria McKinsey mostra que o momento é o mais oportuno para o crescimento 
do segmento de bebidas de luxo. Segundo a gerente sênior de marketing da Diageo Brasil, Tânia 
Cesar, "o Brasil é o 10º maior mercado consumidor de luxo do mundo".  
 
Na primeira fase do projeto, a estratégia da nova unidade é concentrar a atenção na linha super 
deluxe do Johnnie Walker - Blue Label, Gold Label e Green Label - e três novidades no mercado 
de bebidas super-premium: a vodka francesa Cîroc, o gin Tanqueray nº Ten e a tequila Don Julio. 
Também fazem parte do portfólio dessa unidade outras marcas de destilados e vinhos, como o 
uísque Dimple e o Buchanan's Special Reserve, e o vinho californiano BV Georges De Latour 
Private Reserve.  
 
Além das estratégias de venda, a empresa também tem de lidar com um assunto delicado: a 
responsabilidade de quem bebe. Bendzius diz que a Diageo sempre teve uma postura próativa em 
relação a esse assunto. "Nós sempre levantamos a bandeira da bebida com responsabilidade. 
Nosso apelo sempre foi para a bebida como um fator de congraçamento e alegria entre amigos", 
afirma ele.  
 



 
 
Para confirmar o que diz, Bendzius cita o projeto Bartender, mantido pela empresa com o objetivo 
de capacitar jovens adultos de baixa renda para o mercado. Esse programa, que forma 245 
profissionais por ano, em várias cidades do País, existe há seis anos e atualmente, em São Paulo, 
é feito em parceria com o Senac. Segundo Bendzius, o projeto Bartender tem forte ênfase na 
responsabilidade no manejo de bebidas alcoólicas. Além disso, segundo ele, grande parte do item 
do Conar dedicado às propagandas de bebidas alcoólicas foi feito com base no código interno da 
Diageo.  
 
Para contabilizar vendas e lucros, a Diageo divide seu mercado em três regiões: Europa, América 
do Norte e Internacional. O relatório anual da empresa, publicado em setembro, mostra que, do 
volume anual de vendas, a Europa responde por 43,9% do mercado; a América do Norte por 
29,4% e o restante do mundo ou, Internacional, por 26,7%. Em relação a 2004 houve queda na 
participação da Europa e da América do Norte que haviam obtido 44,1% e 30,4% 
respectivamente. O restante do mundo, ao contrário, teve alta de pouco mais de um ponto 
percentual. Na Europa, o resultado das vendas foi de 3,966 milhões de libras e as marcas mais 
consumidas são Smirnoff, Guinness e JB. Na América do Norte, as marcas preferidas são 
Smirnoff, Crown Royal e José Cuervo e o total de vendas rendeu 2,655 milhões de libras. No 
mercado chamado internacional, as marcas mais vendidas foram Johnnie Walker, Guinness e 
Smirnoff e a renda obtida foi de 2,415 milhões de libras. Entre todas as marcas da Diageo, a mais 
vendida é a Smirnoff, com 25,2 milhões de caixas (cada caixa contém nove garrafas), seguida do 
Johnnie Walker, com 12,3 milhões de caixas; Guiness, com 11,4 milhões, Baileys , com 6,7 
milhões de caixas e o rum Capitain Morgan, com 6,5 milhões de caixas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um presente dos celtas  

Sobre a origem do whisky, uma antiga tradição conta que o mistério 

da destilação nasceu do lado do mar irlandês, entre os celtas de 

língua gaélica (gaelic), que fundaram o reino de Dalriada, no litoral 

ocidental da Escócia, no início do século XVI, conhecidos na história 

como os Scots (escoceses). Esse fato é o suficiente para que sua 

origem seja reivindicada por escoceses e irlandeses.  

Outra história que se conta é que alguns séculos atrás, Willliam 

Grant comprou uma fazenda no Glenfiddich, onde plantava cevada. 

Ali foram construídas três destilarias. Elas usam a mesma cevada, 

seus alambiques (potstill) são iguais, todas retiram água do rio 

Robbie Dubh e têm os mesmos funcionários. Mas, cada uma produz 

um single malt diferente - Glenfiddich, Balvenie e Kininvie.  

Existem 87 dessas destilarias em toda a Escócia, e cada uma faz um 

produto diferente. Não há dois single malts iguais. Os escoceses 

dizem que o responsável por isso é o "espírito da destilaria".  

Existem quatro tipos de scotch. O single, que se bebe puro, em copo 

pequeno, de Jerez, ou com um pouquinho de água, para liberar os 

aromas, é o primeiro de que se tem notícia. Há também o Vatted (de 

vat, barril), uma mescla de dois ou mais barris de single malts. É 

chamado de "puro malt" e toma-se da mesma forma que o single 

malt.  

O terceiro é o grain whisky, destilado de grãos, principalmente 

milho. A produção industrial, mais simples e barata, foi desenvolvida 

em 1853 pela destilaria Usher's, que hoje pertence à Diageo, a 

pedido de clientes ingleses. Hoje existem seis destilarias de grain 

whisky na Escócia. E, finalmente, o quarto estilo é o blended, uma 

mistura de grain whiskies com single malts. As marcas mais famosas 

têm na composição de 35 a 45 maltes diferentes, misturados com 

maestria pelos masters blenders. A idade no rótulo é a do whisky 

mais novo do lote. A bebida só pode ser chamada de scotch se ficar 

no mínimo por três anos em barril.  

 



 

O que torna o scotch tão sedutor é a personalidade de seus 

diferentes single maltes. Os grãos de cevada são colocados na água 

para germinar. As enzimas são liberadas e aceleram a transformação 

do amido dos grãos em açúcares, chamados de malte. Depois de 7 a 

14 dias, o malte verde é levado ao forno para secar e aromatizar 

com a fumaça da queima da turfa. O malte seco é moído e colocado 

em tonéis com água quente. A água utilizada é fundamental na 

qualidade do scotch puro.  

Essa infusão é filtrada e transformada num mosto rico em açúcar. O 

mosto resfriado recebe o fermento iniciando o processo de 

fermentação natural. Em aproximadamente dois dias, a mistura se 

transforma em gás carbônico e álcool. Nesta etapa, a mistura tem de 

5 a 10% de álcool do total de seu volume. A mistura é destilada duas 

vezes em alambiques de cobre e depois levada para maturar em 

tonéis de carvalho. Os single malts permanecem maturando por 8, 

12 ou 15 anos. Ao ficar 30 anos em um barril, só com a evaporação 

há uma perda de quase 50% de seu conteúdo que é chamada de 

"parte dos anjos".  
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