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A Diageo, fabricante inglesa de bebidas premium, lança uma campanha com o objetivo de criar 
um segundo período de sazonalidade para o consumo de uísque, bebida cujas vendas 
concentram-se entre os meses de outubro e dezembro, época das festas de fim de ano. Dona 
das marcas Johnnie Walker Red Label, Black Label, Blue Label, Buchanan’s e White Horse, a 
empresa, presente em 180 países, pretende estimular o consumo da bebida entre os meses de 
maio e julho, quando promove o Scotch Whisky Festival, evento com ações em baladas, bares, 
restaurantes e sorveterias, além das campanhas na mídia impressa, criada pelas agências The 
Marketing Store e Wunderman (site).  
 
A companhia inglesa, conta o diretor de marketing da Diageo, Eduardo Bendzius, prevê um 
crescimento de 40% nas vendas entre os meses de maio e julho, gerando um volume adicional 
de 37,8 mil caixas de uísque, além da ativação de 400 lojas, entre supermercados, bares e 
delicatessens.  
 
Os anúncios para revistas trazem personalidades que representam o target das marcas. O DJ 
Paulinho Bogosian aparece com Johnnie Walker Red Label; o chef Laurent, com Buchanan’s; o 
empresário Marcus Buaiz com Johnnie Walker Black Label. Todos fotografados por Bob 
Wolfenson.  
 
"Resolvemos dar um tom emocional para as ações, porque cada um tem gosto para uísque, 
então cada marca tem uma personalidade diferente da outra", diz Bendzius. Segundo ele, os 
meses de maio a julho corresponde a um período fraco para o consumo de uísque no Brasil.  
 
O executivo cita, por exemplo, o Buchanan’s como uma marca para um público mais 
tradicional, apreciador de jazz, e a marca Red Label como um uísque adotado por um público 
mais jovem e moderno, fã de baladas e música eletrônica.  
 
A Diageo - também fabricante das marcas Smirnoff, Guinness, Baileys, J&B, Cuervo, Captain 
Morgan, Tanqueray, Harp e Kilkenny - idealizou para o Scotch Whisky Festival sugestões de 
pratos harmonizados com uísque. O restaurante japonês Shaya, do empresário Marcus Buaiz, 
desenvolveu uma série de sugestões de entrada para serem acompanhadas por Johnnie 
Walker Black Label; no restaurante La Tambuille, de Giancarlo Bolla, os clientes são 
convidados a degustar uma dose de Johnnie Walker Blue Label nos jantares de quarta-feira; e 
o chef Laurent apresenta três inusitadas taças de sorvetes elaborados com Buchanan’s em sua 
sorveteria Vipiteno.  
 
Cachorro engarrafado  
 
E para celebrar a relação histórica entre os músicos da Bossa Nova e o uísque, a Diageo 
promove, com patrocínio da marca White Horse, um show da cantora de bossa nova Wanda 
Sá, na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, no bar Travessa. É celebre a frase do poeta e 
compositor Vinicius de Moraes na qual ele elege o uísque como o melhor amigo do homem. "É 
o cachorro engarrafado", dizia o poetinha.  
 
O mercado brasileiro de uísque cresceu 11,5% no ano passado, segundo o Instituto AC 
Nielsen. Trinta e um por cento dos consumidores de 25 a 34 anos declararam consumir a 
bebida, em relação aos 15,7% em 2004. E trinta por cento das pessoas de 35 a 44 anos 
declararam que bebem uísque, ante 14% em 2004. Recife e São Paulo são as cidades com o 
maior consumo per capita do País, e algumas regiões que não eram caracterizadas pelo 
consumo da bebida, como o interior de São Paulo e a região Centro-Oeste, mostram 
crescimento do consumo per capita da bebida.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C2.  


