
MIX4 de agosto de 2008 .21

Rigidez na legislação e consu-
midores preocupados: nunca se 
falou tanto na combinação entre 
direção e bebida quanto nos dias 
atuais. Desde sua ativação, em 
19 de junho, a Lei Seca já mexeu 
com o comportamento brasileiro 
e agora transfere suas atenções 
não tanto para quem fere a 
ordem, mas para quem oferece 
a oportunidade de fazê-lo. Em 
plena chuva de opiniões, duas 
grandes festas patrocinadas por 
bebidas alcoólicas aportam no Rio 
e em São Paulo: Chivas Studio e 
Ballantine’s Impression Party.

Ao exigir um comportamento 
exemplar, a nova lei proíbe o con-
sumo de qualquer quantidade de 
álcool e impõe pagamento de R$ 
955 de multa e perda da carteira 
de motorista por 12 meses para 
quem for pego dirigindo bêbado. 
Nessas condições, como se ade-
quar às normas sem ferir a lei? 
Como as marcas devem fazer 
para oferecer festas e pregar 
o consumo responsável sem 
dissociar da idéia de diversão e 
glamour dos patrocinadores? 

O Chivas Studio é um desses 
eventos. Sucesso de público na 
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Marketing

Chivas e Ballantine’s enquadram 
ações aos tempos de lei seca

Espanha e pela primeira vez em 
uma cidade da América Latina, 
a festa acontece de 6 a 23 de 
agosto e promete agitar a balada 
dos paulistanos. Fruto de um 
investimento de R$ 1 milhão, o 
luxuoso projeto promoverá janta-
res, degustações, pocket-shows e 
festa de abertura com o conceito 
“Gold signature”. A ação de con-
sumo responsável fica por conta 
da parceria com a Mercedes-Benz 
e, em outros momentos, com 
táxis — a marca pagará parte do 
percurso aos convidados. 

Já a Ballantine’s Impression 
Party — pela segunda vez no 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro —, marcada para o 
dia 2 de agosto, comportaria dez 
horas de agito com DJs, ceno-
grafia futurista, tecnologia com 
projeções em plasma e led’s e 
uma superprodução pirotécnica. 
Seguindo o conceito global “Lea-
ve an impression”, a idéia era 
fazer o público vivenciar o clima 
diferente e imprimir o estilo e a 
atitude da marca. A segurança 
da saída seria garantida por um 
sistema de transporte exclusivo, 
com 25 microônibus gratuitos, 

que fariam até 200 viagens para 
diferentes locais. 

Tanto Chivas quanto Ballantine’s 
são representadas pela Pernod 
Ricard e afirmam que sempre 
estimularam o consumo responsá-
vel, mesmo antes da Lei Seca. “Já 
vivenciamos essa experiência em 
outros lugares e percebemos uma 
migração de consumo, uma maior 

conscientização no que se refere 
à bebida e à direção. O Brasil 
é que adotou tardiamente essa 
conduta”, diz Douglas Tsukimoto, 
diretor de marketing da Pernod 

“Anjos da guarda”: recepcionistas da última festa de Ballantine’s

Skol Beats School promove aulas de DJ
Para dar maior visibilidade a 

seu projeto de música eletrônica 
Skol Beats, a Ambev lança o Skol 
Beats School, projeto em parce-
ria com o grupo de casas notur-
nas Pacha, a japonesa Pioneer e 
o Dub Music, instituto de música 
eletrônica. A proposta é oferecer 
um curso de discotecagem a 
consumidores interessados, que 
poderão se inscrever pelo site da 
casa noturna. Com isso, a marca 
visa levar ao público a proposta 
de co-criação que a edição de 
2008 do evento adotará. 

Com início em 22 de agosto, 
o curso terá 12 aulas de duas 
horas e meia de duração durante 
a semana, em turmas de dez 
alunos. Aos fins de semana, as 
festas da Pacha, em São Paulo, 
contarão com um espaço Skol 
Beats School, em que profes-
sores atenderão os interessados. 
O melhor aluno de cada turma 
receberá um fone de ouvidos pro-
fissional da Pioneer. Com a ação, 
a cervejaria não espera qualquer 
retorno financeiro. “Queremos 
tornar a música eletrônica mais 

próxima dos consumidores”, ex-
plica Sérgio Eleutério, gerente de 
marketing de Skol Beats. 

A proposta do projeto foi de 
Ricardo Losso, da Pacha — par-
ceira do evento há algumas ed-
ições —, e de Rodrigo Campos, 
do Dub Music. A ação não envolve 
a B\Ferraz, produtora do Skol 
Beats. Já foram encerradas as 
votações que decidiram o line-up 
nacional e o internacional, bem 
como a instituição de caridade 
beneficiada pelo evento. 

                   Eduardo Duarte Zanelato

Ricard. A Associação Brasileira 
de Bebidas (Abrabe) defende a 
premissa “Se beber não dirija” e a 
fiscalização rigorosa.

                                             Carla Said Lima

Curso
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