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Todos nós em alguns momentos somos surpreendidos por eventos que ultrapassam as 
expectativas. Em algumas poucas ocasiões, algumas empresas conseguem criar eventos de 
experiências que enaltecem a percepção de alguns dos valores essenciais de produtos e 
serviços focados no luxo: exclusividade, excelência, emoção, raridade e encantamento.  
 
A britânica Diageo com operação em mais de 200 países, surpreendeu o mercado brasileiro 
com o lançamento da edição especial Walker Blue Label King George V, em um evento 
exclusivo na Sala São Paulo. O que poderia ter sido apenas um lançamento e um evento de 
marketing foi, na verdade, uma aula sobre o que vem a ser o negócio do luxo.  
 
Considerado a jóia da família Johnnie Walker, a edição especial com apenas 50 unidades no 
Brasil, numeradas, em garrafa de cristal e com certificação de autenticidade, alcançando um 
valor prestigioso de varejo na faixa dos R$1.500, representa a criação de um dos blends mais 
singulares criados no século XX, com maltes de destilarias da época do reinado de George V, 
produzido integralmente de forma artesanal seguindo técnicas originais da época.  
 
O uísque, que tem o Port Ellen Islay Single Malt, faz parte de um estoque remanescente e 
cuidadosamente preservado com valor inestimável devido a sua escassez. A especial Sala São 
Paulo, pela primeira vez em sua história, recebeu um seleto grupo de convidados para 
participar de uma degustação e um banquete tipicamente inspirado em experiências do menu 
usado pela realeza britânica, comandado por Darren McGrady que durante anos foi o chef do 
Palácio de Buckingham e personal chef da Princesa Diana.  
 
A obsessão de detalhes e a não-concessão presentes em cada fase desse citado evento, são 
características fundamentais nas estratégias do luxo. O comprometimento imperativo com a 
excelência, quando exercitado, gera no outro o fascínio. Detalhes pensados estrategicamente 
para encantar e fascinar. É necessário muito comprometimento para que os atalhos mais 
simples não sejam escolhidos, arriscando o ineditismo da ocasião. O sinal emitido de perfeição 
precisa ser mantido até o último momento. O uísque real teve uma acolhida digna de realeza 
no Brasil, país que já teve a corte portuguesa em nossas terras. Produto e evento 
surpreendente! Raro.  
 
Todas as atividades e segmentos de negócios podem aprender com movimentos como esses. 
Quando visto por este olhar, o negócio do luxo entrega uma poderosa ferramenta de gestão 
contemporânea. A gestão do luxo se baseia no estado da arte de transformar o ordinário em 
extraordinário. O Brasil tem se tornado um benchmark em eventos focados na atividade e um 
case em empreendedorismo.  
 
A Cartier na celebração do relógio Dumont, fez seu evento no hangar do aeroporto Santos 
Dumont. É sabido que nosso mercado não possui os índices de crescimento absoluto de países 
como China, Rússia e Índia. Entretanto, poucos destes conseguem aliar emoção e perfeição 
em meros lançamentos de produtos. Temos exercitado no Brasil diversas oportunidades no 
segmento que vão desde a produção de carros genuinamente de luxo, porém nacionais, de 
surpresas na rede hoteleira como o incrível Ponta dos Ganchos em Santa Catarina, da 
exportação de serviços hoteleiros como o Fasano, que já anunciou sua operação em Nova York 
e até mesmo a construção de embarcações de pequeno e médio porte. A apresentação do 
uísque Walker George V, posiciona o Brasil na rota da construção dos eventos e das 
estratégias de lançamentos mais exclusivas do mundo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 ago. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 


