
importância do mercado brasileiro

para o Gruppo Campari vai se reve-

lar em coda a sua dimensão em

2008. Além de novidades para suas

principais marcas (Campari, Dreher, Cynar,

Old Eight e Drury's), a Carnpari do Brasil

acaba de negociar com o governo de Pernam-

buco a construção de uma nova unidade fa-

b r i l , na cidade de Jaboatão, subst i tuindo a

unidade existente. A nova fábrica, que somará

sua produção à da fábrica de Sorocaba, em São

Paulo, deverá ser inaugurada até agosto de

2009, na qual serão investidos RS 66 milhões e

deverá abastecer o mercado interno e externo.

"O Brasil é um mercado-chave para o Gruppo

Campari e com este investimento queremos

reafirmar a nossa crença no futuro do mercado

brasileiro, que é o segundo mais importante no

mundo, em volume", afirmou, Paolo Perego,

Diretor Geral da Campari do Brasil.

A marca Campari existe há 140 anos, mas

de 1995 a 2007, adquiriu diversas marcas pe-

lo mundo, obtendo um faturamento de

957,5 milhões de euros em 2007 contra 661

milhões de euros em 2002. O Ebicda passou

de 160 milhões de euros para 233 milhões de

euros nesse período.

A revista embanews visitou a fábrica da

Campari em Sorocaba (SP), que produz os

uísques Drury's e Old Eight, o conhaque Dre-

her, o bitter Campari e Cynar.

A produção de uísque envolve o processa-

mento de 1.500 toneladas de cevada ao ano,

e o armazenamento de 5 milhões de litros de

álcool e 20.000 barris de uísque, envelhecido

por 3 anos. O processo de preparação do bar-

ril é um capítulo à parte. O barril de carva-

lho, importado da Escócia, tem capacidade

para armazenar 200 litros de uísque e uma vi-

da média útil de 30 anos. Não utiliza ne-

nhum tipo de cola; apenas o encaixe da ma-

deira reúne as ripas do barril. Para a vedação

da tampa utiliza-se cera de abelha. Antes de

receber o uísque, o barril é queimado por

dentro, o que vai eliminar a lignina e dar cor

e propriedades de aroma e sabor ao uísque. O

envase e acondicionamento são feitos em li-

nhas automáticas e semi-automáticas.

Curiosidade: a produção de Campari en-

voive a infusão em álcool de uma mistura de

ervas por vários dias, num processo que dura

cerca de 60 dias.
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mbasado em pesquisas, o Gruppo Campari

está investindo fortemente em suas marcas.

Em 2008 serão R$ 908 milhões, contra RS

712 milhões em 2007. Segundo o diretor exe-

cutivo de marketing Heitor Cavalheiro, "a

Campari produz bebidas, mas vende marcas".

Boa parte das mudanças se concentrou nas ino-

vações em embalagem e em ações de marke-

ting, com a criação de garrafas de design exclu-

sivo, e cartuchos que remetem a um maior va-

lor e à idéia de presentear. A agência que con-

duziu as transformações foi a Design Absoluto.

Para o lançamento do conhaque Dreher Gold,

que ingressa no segmento premium, a primeira

grande inovação foi a fórmula, mais suave e

com paladar marcante; depois, a criação de

uma embalagem exclusiva. A garrafa verde da

Owen-Illinois possui formato moderno, rótulo

em tom dourado, fornecido pela Gráfica 43,

que levam ao consumidor atributos de maior

sofiscicação. A tampa é da Indeplast.

Para o whisky Drury's foram realizadas

importantes alterações na embalagem do pro-

duto que acompanham a evolução do merca-

do. Foi criada urna garrafa diferenciada, re-

tangular, que leva a assinatura na lateral da

garrafa, e teve o rótulo dourado adaptado a

esse novo formato. A logomarca também pas-

sou por renovação, utilizando técnicas refina-

das de design, conferindo um ar moderno e

elegante. Além da nova garrafa, Drury's terá

também um cartucho diferenciado, ideal para

presentear em ocasiões especiais, conta Ana

Maura Martins, Gerente de Marketing de

Whiskies da Campari do Brasil.

A marca Old Eight recebeu alterações no

rótulo e atualização da logotipía, além da gra-

vação do nome da bebida, em relevo, na late-

ral da garrafa. As cores vinho, preta e doura-

da da embalagem de Old Eight representam a

nobreza, conferindo modernidade e requinte.

Para maximizar a inovação e oferecer um di-

ferencial a mais ao consumidor, será lançado

juntamente com a nova embalagem um car-

tucho especial, ideal para presentear.

As garrafas de Drury's e Old Eight são for-

necidas pela Owens Illinois, Sainc-Gobain e

CIV, com rótulos em papel Chromolux, im-

pressos pela Gráfica 43 e Gesa. As tampas con-

ta-gotas são da Indeplast, Plastamp e Guala.

Os cartuchos são fornecidos pela Gráfica 43 e

pela Brasilgrafica, e recebem impressão ern 5

cores sobre cartão duplex Suzano 350 mm/m2

e verniz UV. No caso de Old Eight, o cartão é

também laminado com poliéster.
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