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Meio & Mensagem — Você ocupa uma posição global 
numa multinacional líder de mercado. Desse ponto de 
vista privilegiado, qual o panorama de negócios que 
se descortina?   
Alberto Gavazzi — Se olharmos para o cenário de 
Estados Unidos, Europa, China, Índia, África e 
América Latina não só encontraremos diferenças 
imensas de continente para continente como de 
país para país, de região para região. China e Índia 
estão na Ásia, são do Bric e são completamente 
diferentes. No Brasil, o comportamento no Sul e no 
Nordeste é bem diferente. Em termos de cultura, 
momento do mercado e costumes, a amplitude é 
enorme, e para cada desafio é preciso uma solução 
de marketing feita sob medida. Mas, apesar de tan-
tas diferenças, tenho de dizer que é impressionante 
como o consumidor não é diferente. Na verdade, ele 
é muito parecido em todo lugar. E mais: o consumi-
dor é sempre sensível a uma grande idéia criativa, 
a uma mensagem que fale com sua essência. Por 
isso as grandes idéias viram campanhas globais, 
simplesmente porque funcionam no mundo todo.  
  
M&M — Qual é o seu maior desafio atualmente?   
Gavazzi — O grande desafio é encontrar uma idéia 

que funcione no mundo todo. Se a tal grande 
idéia criativa não funcionar nos 180 países em 
que a marca está, eu perco em escala. A grande 
idéia publicitária otimiza o investimento e gera 
retorno. Como o consumidor é muito parecido 
no mundo todo, o que varia sempre é o mix 
de ações para se comunicar com ele de forma 
eficiente. A criação pode ser centralizada, mas 
cada mercado monta o seu pacote de mídia. Em 
alguns casos, pode mudar o casting para ter 
um apelo local. Mas, no geral, uma idéia como 
“Keep walking”, para Johnnie Walker, gera uma 
enorme economia de escala em uma parte do 
processo, o que libera dinheiro para ser aplica-
do em outras coisas, como veiculação, ativação, 
promoções, patrocínios, digital, celular e o que 
mais surgir que possa ser relevante.   
  
M&M — Uma campanha como “Keep    walking”, que já tem 
quase 10 anos e não tem prazo de validade porque fala 
sobre o desejo humano de progredir, é algo raro de en-
contrar. Como fica o desafio com as outras marcas?   
Gavazzi — Com as outras marcas continuamos na 
busca pela grande idéia criativa que tenha boa 
chance de se tornar global. Por exemplo, para o 

JB temos três ou quatro campanhas acontecendo 
simultaneamente no mundo. Dos 34 mercados das 
Américas, por exemplo, tem sete ou oito países 
que estão se destacando por estarem tentando 
coisas diferentes, posicionando a marca de um 
jeito mais descontraído e fazendo o JB competir 
com o bourbon e com outras bebidas. A campa-
nha tem peças nas mais diferentes disciplinas, 
como filme, anúncio, digital, promo, varejo, 
estratégia de relações públicas. Cada um faz o 
mix de acordo com seu orçamento e com o que 
é mais relevante e efetivo no seu mercado.  

M&M — Como fica a questão da escolha de agências? 
Quem leva vantagem: as multinacionais globais ou as 
butiques criativas locais?  
Gavazzi — Nesse ponto existe um dilema: as agên-
cias grandes conseguem colocar as campanhas 
em todos os lugares do mundo com o mix de mí-
dia mais eficiente para cada mercado. Só que as 
agências pequenas, tipo butique, costumam dar 
melhor resultado criativo. Assim, com as mar-
cas mais segmentadas, como Tanqueray, venho 
trabalhando com agências butique. Algumas 
chegam a abrir filiais em outras cidades para nos 
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“A Scotch Whisky Association 

atribui à campanha ‘Keep 

walking’ o mérito de 

rejuvenescer toda a categoria. 

De 1999 para cá, as vendas de 

uísque em geral começaram a 

crescer no mundo todo”

atender melhor. A KesselsKramer, de Amsterdã, 
por exemplo, abriu uma filial em Madri para 
atender uma das nossas marcas. O fato é que, 
para marcas em que temos um orçamento menor, 
numa agência grande não teremos a atenção que 
conseguimos numa menor. Numa agência menor, 
com fee menor, podemos gastar a diferença em 
ativação. Mas nas marcas globais, como Johnnie 
Walker, as butiques não conseguem resolver tudo 
— pode ser até que resolvam no aspecto criativo, 
mas fica complicado implementar no mundo todo 
se você não tem uma rede mundial. 
� �
M&M�— Sobre remuneração, que sistema considera 
mais eficaz?   
Gavazzi�— Sou um entusiasta da remuneração por 
desempenho. A fórmula de fee, somada a um bônus 
calculado sobre as vendas, gera um engajamento 
muito maior por parte da agência com a marca. O 
bom desse sistema é que, num ano ruim, a agência 
está protegida porque seu custo e sua margem 
estão garantidos, em vez de ficar na dependên-
cia de ter uma campanha veiculada. E, num ano 
bom, ela tem uma boa chance de compartilhar o 
sucesso nas vendas. Essa política funciona bem 
em todo o mundo, inclusive no Brasil.   
� �
M&M� — Por falar em performance, há boas razões 
para a Diageo celebrar?   
Gavazzi�— A performance está ótima! A Scotch 
Whisky Association vem chamando este momento 
de renascimento. E eles mesmos atribuem à cam-
panha “Keep walking” o mérito de rejuvenescer 
toda a categoria. De 1999, quando a campanha 
foi lançada, para cá, as vendas da marca mais que 
dobraram e as vendas de uísque em geral, que 
vinham de décadas de estabilidade, começaram a 
crescer e conquistar participação de mercado no 
mundo todo. Mesmo nos mercados emergentes, 
como Brasil, México, Índia, Rússia e China, que 
se caracterizavam por ter um comportamento 
errático em relação ao scotch, as vendas cres-
ceram e ganharam estabilidade, e hoje existe 
lealdade nos consumidores em relação à bebida 
e às suas marcas preferidas. Na verdade, existe 
uma correlação clara entre o crescimento do PIB 
e o aumento do consumo de bebidas.  
� �
M&M�— Com as vendas em alta, restrições legais em 
relação ao consumo (como a chamada Lei Seca, no 
Brasil), à venda e à publicidade tendem a aumentar?  
Gavazzi�— Justamente para nos adiantar a essa 
reação é que abraçamos a causa do consumo 
responsável e criamos programas como o Piloto 
da Vez. O melhor é que as pesquisas mostram 
que o estímulo ao consumo responsável mudou a 
percepção da imagem da marca Johnnie Walker, 
gerando muita simpatia em todos os segmentos 
do público. Fomos ousados ao associar essa cam-
panha à Formula 1. Essa sinceridade foi muito 
bem retribuída pela sociedade, e o Piloto da 
Vez, um movimento nascido no Brasil, tornou-se 
campanha mundial.  
� �
M&M� — Essa campanha tem uma interface com o 
mundo online bem interessante. Como é hoje o in-
vestimento em comunicação digital?  
Gavazzi�— Tudo o que é mídia digital vem crescen-
do rapidamente, e uma das nossas prioridades é 
estar na liderança das inovações em comunicação 
de marca nesse campo. Em termos de investi-

mento, a participação é menor porque ainda é 
uma mídia muito barata quando comparada às 
outras. Especialmente o marketing viral é muito 
barato e muito efetivo. Mas, como as ações estão 
se multiplicando e se sofisticando, sua partici-
pação no orçamento é crescente. Hoje o digital 
é uma parte importante da estratégia em todo 
o mundo, mas há regiões em que a rapidez com 
que ele ganha importância é maior. Na Ásia, por 
exemplo, é impressionante como o celular é usa-
do como mídia publicitária. E essa é uma mídia 
que tem tudo para deslanchar no mundo todo. 
Afinal, tem uma penetração enorme, atinge todas 
as idades e classes, permite interatividade com o 
target que se quer atingir e está com a pessoa o 
tempo todo. Por isso, hoje, no mercado asiático, a 
comunicação digital já participa com 30% do or-
çamento. Na Europa esse investimento fica entre 

15% e 20%; nas Américas fica entre 5% e 10%. A 
sensação que eu tenho é de que os Estados Uni-
dos ainda são um mercado mais atrasado nesse 
ponto. Mas o iPhone 3G pode mudar tudo isso.   
� �
M&M�— Quais são suas principais apostas em termos 
de mídia?   
Gavazzi�— A mídia de massa posiciona as mar-
cas, cria prestígio, gera desejo; não há como 
não investir nas tradicionais. Mas gosto muito 
da idéia de que a marca venha a ter um rela-
cionamento um a um com o consumidor, por 
isso aposto bastante no marketing direto, nas 
ações promocionais, nos projetos de relações 
públicas. Essas são alternativas que têm custo 
menor, e são mais eficientes. O importante ao 
usar diversas mídias é ter consistência na men-
sagem. Entre a marca e o consumidor tem de 
haver um único relacionamento, mas que  deve 
se desenvolver em momentos diferentes ao 
longo do dia. A agência tem de entender isso e, 
inclusive, buscar outros pontos de contato. Por 
isso, o que vale hoje é o conceito de agência 
de comunicação, capaz de administrar todas as 

disciplinas, e não simplesmente de agência de 
publicidade nos moldes de antigamente.  
� �
M&M�— Você tem sob sua responsabilidade as marcas 
de uísque, gim e as do tipo reserva. Os volumes de 
investimento são iguais para todas?   
Gavazzi�— Não, eles variam de acordo com o ciclo 
de vida em que a marca está num determinado 
mercado. Por exemplo, se ela já está estabelecida, 
o investimento fica em torno de 15% do faturamen-
to. Se está em fase de estabelecimento, tem de ser 
maior, algo entre 25% e 30% do faturamento. Ou 
seja, o investimento em marketing e comunicação 
aumenta em linha com o crescimento, mas tem 
sempre de ter o retorno maximizado.   
� �
M&M�— Em que o fato de ser brasileiro o ajuda numa 
função global?   

Gavazzi�— O executivo brasileiro tende a ter uma 
visão mais positiva das coisas — aquela postura 
de ver o copo sempre meio cheio. Além disso, 
somos um povo que valoriza a criatividade e a 
liberdade para ousar. Essas características com-
binam bem com o espírito que quisemos desen-
volver na Diageo. Quando formamos a empresa, 
criamos uma cultura com foco nas pessoas. Hoje, 
o lema é “peça perdão e não permissão”. Quere-
mos gente mais empreendedora.   
� �
M&M�— Com todo mundo comemorando e o consumo 
aumentando, há possibilidade de faltar scotch?   
Gavazzi�— O ciclo produtivo de um scotch é muito 
longo. Do plantio à comercialização vai, no mínimo, 
uma década — isso sem falar nos produtos espe-
ciais, como o Blue Label, que usam no seu blend 
uísques muito antigos. Então o que posso dizer é 
que há uma tendência de o produto, ao ficar mais 
raro, ser valorizado. Para crescer não queremos 
que as pessoas bebam mais. Queremos que elas 
prefiram as nossas marcas e, dentro das nossas 
marcas, que desenvolvam seu paladar e busquem 
continuamente produtos de maior valor agregado.
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