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RESUMO
A tradicional e centenária marca Johnnie Walker, líder do mercado de whisky mundial,
tem o desafio de transformar o processo de relacionamento que vem desenvolvendo
com seus consumidores em uma experiência única e relevante, que resulte no engajamento do público de maior valor para a marca. Dessa forma, a mudança, no início de
2009, do Keep Walking Club, clube de relacionamento existente desde 2005, tem como
objetivo engajar os consumidores Johnnie Walker, para que eles retornem mais valor
para a marca e a fortaleçam diante das marcas concorrentes.
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ABSTRACT
The traditional brand Johnnie Walker, worldwide whisky market leader, has the challenge to transform the relationship process that it’s been developing with its consumers,
in one unique and relevant experience, which the main results should be the high value
consumers engagement with the brand. Thus, the Keep Walking Club, its relationship
program created in 2005, has been shifted in the beginning of 2009, with the purpose of
engaging Johnnie Walker consumers, so they return higher values to the brand, creating
more strength in front of its competitors.
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Introdução
Johnnie Walker, marca escocesa de whisky, apresentada ao mercado global há
exatamente 100 anos, é líder do segmento em que atua em mais de 180 países e há dez
anos trabalha com a campanha de comunicação global “Keep Walking”. A campanha traduz o progresso pessoal e o pioneirismo, e foi trabalhada em diversas ações de comunicação de massa, principalmente nos filmes que representavam o conceito relacionado ao tradicional símbolo da marca, o Striding Man. Além das ferramentas tradicionais
de comunicação, a marca necessitava de uma interação mais personalizada e diferenciada
com seus consumidores de valor. Sendo assim, em 2005, foi criado o programa Keep Walking
Club com o objetivo de estabelecer um processo de relacionamento com esse público, aumentando a lealdade dos consumidores com a marca e sua frequência de consumo. Potenciais
consumidores foram abordados durante eventos compostos por um público com afinidade
com a marca Black Label e convidados a preencher um questionário, cujos dados foram posteriormente avaliados por um filtro, apontando quais dos consumidores que responderam à
pesquisa teriam o perfil adequado para ser convidados a participar do clube de relacionamento da Johnnie Walker. Foram aproximadamente 130.000 pessoas abordadas e desse total, em
2008, a base do clube era em torno de 9.000 consumidores brasileiros, divididos entre as classificações Adorer (adorador) e Adopter (adotador). O clube proporcionou resultados positivos
para a marca, como o aumento do número de adopters para adorers de 57% para 70%, além
do aumento da faixa dos que consomem o produto mais do que uma vez por semana. A marca fez algumas ações personalizadas para os membros, como envio de cartões, newsletters com conteúdo customizado de acordo com o interesse declarado pelo
consumidor, rótulo da garrafa personalizado, além de convidar os participantes para
uma degustação assim que recebidos no clube. Apesar de em 2006 a marca ter atingido a liderança do mercado, após três anos de implantação, o programa não oferecia mais
aos seus associados vantagens percebidas como diferenciais, além de demonstrar falta
de gerenciamento dos dados, para um melhor aproveitamento do investimento da empresa nesse processo. Sendo assim, para resolver essas dificuldades, o Keep Walking
Club passou por reformulações e foi relançado no início de 2009, com a proposta
de comemorar o centenário da marca, e para aproximá-la com maior diferenciação
dos seus consumidores mais engajados.
Foto dos produtos Black Label Johnnie

A trajetória do Striding Man

Walker
e Red Label Johnnie Walker

A história da marca de whisky começou com Johnnie
Walker, filho de fazendeiro, que resolveu abrir uma pequena loja
em 1820 no interior da Escócia, que vendia chás, vinhos, bebidas e comidas secas. Ao perceber o crescimento do negócio de
whisky, ele vislumbrou, então, a oportunidade de criar uma destilaria profissional, e ainda ver o produto em seu estabelecimento.
O nome do produto ganhou o nome do seu criador, e os filhos de
Johnnie assumiram os negócios, que prosperaram, e levaram ao registro da marca em 1876, com o modelo da tradicional garrafa quadrada e a etiqueta preta.
Mas foi em 1908 que o negócio que se iniciou no interior escocês daria seu primeiro passo em direção ao progresso
e ao sucesso mundial. O famoso logotipo da marca, o Striding Man, foi lançado para acompanhar os produtos Red Label e Black Label. Na época, um popular cartunista, Tom Browne, desenvolveu a figura que passaria a representar
a marca e sua história, como uma homenagem ao seu fundador.
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Linha do tempo da evolução da imagem do Striding Man
Fonte: Diageo (material institucional)

Ao longo do tempo, o andarilho ganhou inúmeras versões criadas por artistas plásticos renomados, como Basil Partridge, Leo Cheney, Clive Upton e Michael Peters, para continuar andando por seu caminho de conquistas, e tornar-se, então,
uma das marcas mais conhecidas no mundo e um ícone de bebidas alcoólicas. Sua
última reformulação visual ocorreu em 2005, quando a marca apresentou suas novas garrafas
e rótulos.
Em
1999,
foi
lançada
a
campanha
publicitária global “Keep Walking”, criada pela agência BBH de Londres, com
o conceito que representa o progresso e o pioneirismo dos produtores
da marca. Esse foi o momento que marcou a chegada do produto à liderança do mercado
mundial, e que representava, portanto, a mensagem transmitida ao seu público: continue andando e alcançando sucesso.

Logotipo Johnnie Walker com assinatura Keep Walking
Fonte: Diageo (material institucional)

Keep Walking Club: o relacionamento com a marca centenária
Johnnie Walker é uma marca reconhecida pela sofisticação, que busca interagir com seus consumidores de forma inteligente, ousada e inovadora. Para isso em suas campanhas, transmite
a mensagem da importância da jornada, na busca pelo progresso pessoal.
O clube de relacionamento criado em 2005 tinha como principal objetivo reconhecer o consumidor de Johnnie Walker, explorando os motivos para consumir
a marca e reforçando o status de seu consumidor. A inspiração da marca era a constante reinvenção do homem, que poderia manter-se moderno e sofisticado, e, ao fazer parte do clube, ele vivenciaria, portanto, o estilo de vida Keep Walking. Para
identificar os consumidores mais influentes e próximos à marca, para o segmento de Black Label, foram realizados eventos e blitz em locais de grande concentração
do público-alvo, para o cadastro inicial na base de dados do programa
de
relacionamento.
Após
análise
dos
dados
sobre
hábitos
de consumo, os convites eram enviados para todos os aprovados, com um welcome kit (uma
carteirinha de associado, cartões de visita, rótulos de garrafas Johnnie Walker personalizados
e uma carta de boas-vindas).
A classificação da base de dados foi feita com base nas seguintes possibilidades de
respostas ao formulário de cadastro: “Esta é a única marca que eu bebo”; “Esta é quase sem-
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pre a primeira marca que escolho,
mas também consumo outras”; “Esta
é uma das minhas marcas favoritas junto com outras” e “Esta é uma
marca que bebo, mas existem outras
que considero antes desta”. Após a
fase ativação, os associados passaram a receber newsletters, e-mail
marketing e convites para participar
de alguns eventos realizados pela
marca.

Welcome Kit enviado pelo Keep Walking Club
Fonte: The Marketing Store São Paulo, 2005.

Eis
dois
exemplos
de
mensagens
enviadas
para
um associado, ambas personalizadas, uma enviada no dia que o consumidor alegou ser
um marco na sua vida profissional, e a outra na data do seu aniversário.

E-mails enviados pelo Keep Walking Club em data marcante e na data do
aniversário do associado.
Fonte: The Marketing Store São Paulo, 2005.

Em 2008, com a comemoração do centenário da marca, o clube necessitava, no entanto, de uma mudança. A base de dados do Keep Walking Club contava, então, com sócios
vindos de eventos realizados por Johnnie Walker Black Label, bases de outras campanhas realizadas pela marca, bem como trabalhos de recrutamento, buscando novos associados que
correspondessem ao perfil que se buscava para um relacionamento mais próximo e de maior
valor. Dos 9.000 associados, somente 3.000 estavam no perfil alvo do clube, sendo que a maioria, portanto, da base não respondia ao público de Black Label, o que significava despesas com
relacionamento fora de foco.
Portanto, o desafio do engajamento surgiu para a tradicional marca de
whisky, diante da necessidade de transformar a experiência de marca para um processo que fosse além do relacionamento. Para os consumidores que podem tornar-se mais
do que público-alvo da marca, mas embaixadores, seria necessário criar a percepção de
um programa que entregasse diferenciação e personalização das mensagens por parte da marca. Com a proposta de engajar os consumidores, a experiência do clube precisava ir além da interação e do envolvimento, para criar intimidade, possibilitando
a influência positiva desses consumidores para outros potenciais.
Com o objetivo de conseguir uma base de 10.000 associados dentro do
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perfil de Johnnie Walker Black Label, os embaixadores da marca, a agência Wunderman lançou, então, no início de 2009 o Keep Walking Club com uma nova proposta. A decisão foi de transformar o Keep Walking Club em uma plataforma digital, garantindo maior alcance e redução dos custos das ações, identificando os consumidores que
atendem ao perfil requerido pelo clube em todos os pontos de contato, ou seja, em todos
os sites, tanto institucionais como promocionais da marca. Para interagir com esse público, o processo do novo programa de relacionamento busca oferecer status e exclusividade por meio de novidades, disponibilizadas em primeira mão para os associados,
incrementando as vantagens oferecidas através de serviços, conteúdo e promoções,
e atualizando periodicamente sua plataforma, para criar a real sensação de uma jornada dentro do clube.

Portal digital Keep Walking Club, www.keepwalkingclub.com.br
Fonte: Wunderman São Paulo, 2009.

A entrega do Keep Walking Club faz-se principalmente através do site, e seu
conteúdo, renovado mensalmente, oferece entrevistas com personalidades de diversas
áreas, que comentam as experiências marcantes das trajetórias profissionais. As vantagens são disponibilizadas somente aos associados, e, por isso, os consumidores são convidados a preencher o cadastro que garante informações suficientes para filtrar quem
são de fato aqueles que atendem ao perfil desejado. Os membros do clube recebem
o Welcome Kit em suas casas, com os cartões de visita personalizados, e passam

Página pessoal social de associado Keep Walking Club
Fonte: Wunderman São Paulo, 2009
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a participar de degustações de Johnnie Walker Black Label e outras promoções
exclusivas.
Além disso, o novo clube também oferece a interação social para os seus associados,
que encontram uma área no site em que podem administrar suas informações pessoais, além
de se relacionar com outros associados e com o clube. Cada associado tem uma página interna
com seu perfil completo, foto, gostos e preferências, e pode por meio dela indicar outros amigos para fazer parte do Keep Walking Club.

Como engajar os consumidores, para que eles tornem-se
Striding Men?
Engajar o consumidor à marca é criar laços que combinam o conhecimento resultante de diversos contatos, e a lealdade que se desenvolve nesse processo. Para isso,
é necessário ir além da diferenciação e da interação personalizada, é necessário motivar
a ação e a relação por parte do consumidor, sua energia, que surge diante da relevância desse relacionamento. O processo de torná-lo o defensor e o embaixador da marca
é importante diante de um mercado que possui fortes marcas, com apelos tradicionais, como
Chivas Regal e Ballantine´s.
Manter, portanto, a liderança exige o esforço da marca em não somente diferenciar-se desses dois principais concorrentes, mas principalmente em criar uma experiência única, que comprometa o consumidor a interagir com Johnnie Walker. Como
principal questão a ser analisada está a capacidade dessas novas ações, propostas
pelo Keep Walking Club, em criar a sensação de pertencimento a um grupo exclusivo,
que permita o engajamento com a marca.
Assim, podem ser colocadas algumas questões, para a análise e a mensuração
desse processo de engajamento:
• O clube envolve os consumidores de Johnnie Walker Black Label em sua
plataforma? É possível verificar visitas mais frequentes ao site, consumo do conteúdo
virtual do clube, participação das promoções exclusivas e dos eventos propostos?
• O consumidor passa a interagir com o Keep Walking Club, a partir de seu
interesse? Ele utiliza o canal de interação social para conexão com outras mídias, como
blogs, redes sociais, SMS, páginas pessoais?
• Os novos conteúdo e ações do Keep Walking Club propõem uma relação
mais íntima com o perfil do consumidor de Black Label? Eles passam a indicar o produto, a marca, o site e o clube? A frequência de contato e os momentos de consumo
se ampliam?
• A marca consegue criar uma experiência diferenciada, que envolva os associados,
desenvolvendo neles a ação e a influência pela marca?
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