
Johnny Walker caminha rumo ao progresso em campanha global da marca 

A história traçada pelo próprio John Walker, fundador da marca Johnny Walker, foi o ponto de 
partida para a criação do comercial “Strides”, que estréia nesta semana no Brasil, em TV 
aberta e por assinatura. O filme, criado pela BBH Londres e adaptado no País pela 
Neogama/BBH, tem início com o fundador da empresa empurrando um barril de uísque, ação 
seguida por cenas que ilustram a evolução da humanidade nos últimos cem anos. 

A peça faz parte de uma campanha global para comemorar os 100 anos do ícone da marca, o 
Striding Man. “No novo filme, tentamos falar mais literalmente sobre progresso pessoal. 
Tivemos ótimos resultados com as campanhas anteriores, que são mais conceituais e utilizam 
grandes metáforas, mas desta vez inovamos e os consumidores aprovaram a novidade, 
segundo as pesquisas que realizamos com consumidores antes da produção da campanha”, 
declara Eduardo Bendzius, diretor de marketing da Diageo no Brasil, em comunicado enviado 
ao PortaldaPropaganda.com. 

Em nosso mercado, além do comercial de 30”, o plano de mídia inclui anúncios em revistas 
masculinas, a partir de julho; mídia on-line, também a partir de julho, postais e adesivos; e 
mídia exterior nas principais capitais (exceto São Paulo). 

A mídia impressa reproduz o passo do Striding Man – só as botas amarelas ou da cintura para 
baixo –, representando a jornada de progresso do homem. As imagens são acompanhadas de 
títulos como “A distância entre ter olhos e ter visão”, “A distância entre viver e se sentir vivo” 
e “A distância entre beleza e perfeição”. 

Com direção de Rob Sanders e cerca de 150 pessoas envolvidas, o comercial “Strides” foi 
filmado durante seis dias na Hungria e na Noruega, enquanto a edição e a finalização 
aconteceram em Nova Iorque e em Londres. Os efeitos especiais foram criados pela The 
Framestore – responsável pelo visual de filmes como Harry Potter e Tróia, além de inúmeros 
comerciais. A trilha sonora foi desenvolvida pelo compositor e músico clássico Karl Jenkins. 

“Foi um processo longo, de cerca de um ano, entre a criação e a execução do comercial. A BBH 
de Londres concebeu a idéia e outros escritórios participaram, incluindo a Neogama/BBH no 
Brasil”, explica Peter Dee, diretor global de comunicação da marca Johnnie Walker na Diageo. 
“Realizamos pesquisas qualitativas e quantitativas no Brasil, que é sempre profundamente 
envolvido na comunicação porque é um mercado extremamente importante para os negócios 
de Johnnie Walker. Para se ter uma idéia, é no Brasil que Johnnie Walker Red Label tem seu 
maior mercado”, completa.  

Cem anos de história 

O Striding Man foi criado em 1908, na mesa de um restaurante. George e Alexander II, netos 
de John Walker, saíram para almoçar com um cartunista chamado Tom Brown, pedindo a ele 
que criasse um símbolo para representar a marca. No verso do cardápio do restaurante, o 
cartunista esboçou o Striding Man, que acabou sendo utilizado em anúncios natalinos já 
naquele mesmo ano. 

A principal diferença entre o desenho original e o atual é o sentido da caminhada. Para reforçar 
a idéia de “Keep walking” e progresso, a direção foi invertida, acompanhando o sentido de 
leitura ocidental: da esquerda para a direita. 
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