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Mercado

Muito mais que garrafas
As empresas de bebidas 

alcoó licas estão produzindo 
diversas ações para as festas 
de final de ano (ler sobre 
réveillon à pág. 32), época 
responsável por fatias significa-
tivas do faturamento anual de 
companhias como Pernod Ri-
card, Diageo e o Grupo Louis 
Vuitton Moët Hennessy. 

Na multinacional francesa 
Pernod Ricard, a estimativa 
é de que as vendas relativas 
a esse período representem 
15% do faturamento anual. 
Para Victor Jerez, diretor de 
operações comerciais da em-
presa no Brasil, o mercado tem 
vivenciado um crescimento 
significativo no segmento de 
luxo. “Por sermos a líder mun-
dial na categoria de produtos 
superpremium, temos muito 
para oferecer aos consumido-
res”, diz. A Pernod traz para as 
celebrações os champanhes Per-
rier Jouët Grand Brut (que vem 
em uma caixa personalizada com 
taças decoradas com anêmonas 
e rosas, símbolo da casa Perrier 
Jouët na cidade de Epernay, na 
França) e Perrier Jouët Belle 
Époque, edição limitada que o 

Brasil será o único país da Amé-
rica Latina a receber.

Em relação a uísques, a com-
panhia tem uma nova versão do 
bourbon Jim Beam e presente-
ará os consumidores com um 
balde  de gelo personalizado pela 
marca, enquanto Chivas, outra 

marca distribuída pela empresa, 
lança em quantidade bastante 
limitada (apenas um lote de 25 
caixas foi trazido para o Brasil) o 
Chivas Regal 25 Year Old. 

O foco da Diageo também 
está em safras exclusivas e 
embalagens especiais para os 
produtos premium. Neste fim de 
ano, Blue Label, linha de uísques 

da Johnnie Walker, conta com 
uma caixa feita em madeira la-
queada pintada de azul para sua 
edição de Natal, a Blue Box, dis-
ponível somente em 40 lojas. A 
marca inaugurou recentemente 
um estande no Shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo, onde o 

consumidor encontra toda a 
coleção de Blue Label. 

Sergio Giorgetti, gerente 
do segmento reserve da Dia-
geo, afirma que a meta para 
este ano era testar novas for-
mas de chegar ao consumidor 
e proporcionar uma expe-
riência com relação à mar-
ca. No estande do Shopping 
Cidade Jardim, além da Blue 
Box, serão vendidos Johnnie 
Walker Blue Label Baccarat, 
em uma garrafa de cristal ao 
custo de R$ 15 mil, e Johnnie 

Walker Blue Label King George 
V Edition, edição limitada que 
reúne maltes da década de 1930 
de destilarias que não existem 
mais. Apenas cem unidades se-
rão comercializadas no País. 

No Grupo Louis Vuitton Moët 
Hennessy, 60% do faturamento 
acontece no período de outubro 
a dezembro, relata Karina Gua-

rita, gerente de comunicação da 
Moët Hennessy. Para o Natal e 
réveillon, a companhia está foca-
da no lançamento de produtos, 
packs e embalagens especiais. 
“Nosso foco permanece sendo a 
criatividade e a excelência nos 
materiais, sempre procurando 
surpreender”, diz. Há novos 
tamanhos de Dom Pérignon. 
São os chamados “grandes for-
matos”, que serão vendidos no 
País também fora do período de 
festas. Outro destaque entre os 
lançamentos do final de 2008 é 
a edição superexclusiva (apenas 
30 garrafas virão para o Brasil) 
de Dom Pérignon Oenothèque, 
safra de 1995.

Já a Moët & Chandon preten-
de surpreender as consumido-
ras com uma edição especial de 
seu champanhe rosé, o Coffret 
Moët Rosé Indulgence, que 
consiste em uma garrafa de três 
litros em uma caixa de madeira 
preta feita à mão na França, e 
que remete aos boudoirs do sé-
culo 18. São apenas 75 Coffrets 
disponíveis no mundo. 

A Moët lança ainda a Moët 
& Chandon Crystallized, versão 
do champanhe Brut Impérial 
em garrafa cravejada de cristais 
Swarovski, e o Moët Chiller, um 
cooler desenhado pelo designer 
Jean-Marc Gady para manter a 
temperatura do champanhe.

Maria Beatriz Gonçalves

Moët & Chandon traz a edição especial Coffret 
Moët Rosé Indulgence, acondicionada em uma 
caixa que remete a boudoirs franceses

Vodcas 
conquistam 
seu espaço

Para vodcas em geral não 
há sazonalidade. No entanto, 
entre novembro e dezembro 
existe sempre um incremen-
to nas vendas. Álvaro Garcia, 
gerente de marketing da 
Diageo, atribui o aumento ao 
investimento realizado pela 
indústria, pelo varejo e pelo 
próprio aumento de fluxo 
nas lojas. 

Neste ano a Diageo traz 
nova garrafa de Smirnoff  Bla-
ck (cuja fabricação remonta 
ao ano de 1860), cujo design 
tem o objetivo de destacar a 
raridade da vodca consumida 
na Rússia Imperial. A versão 
premium — que chega ao 
mercado em uma caixa co-
memorativa limitada — traz 
a assinatura Small Bat ch, 
referência ao processo de 
destilação artesanal em alam-
bique de cobre. 

A estratégia da família 
Smirnoff para este período 
inclui packs promocionais em 
redes de varejo com brindes 
para o consumidor montar 
o seu bar em casa, seguindo 
a estratégia de inspirar o 
público a viver diferentes 
possibilidades, o que originou 
a promoção intitulada “Noite 
das Puras Possibilidades Smir-
noff”. Por meio dessa ação, o 
consumidor tem a chance de 
ganhar uma festa na qual re-
ceberá 200 convidados, entre 
outros prêmios.

Na Pernod Ricard, a mar-
ca Absolut tem uma edição 
especial desenvolvida para 
celebrar as festas de encerra-
mento de 2008. A garrafa con-
ta com uma “segunda pele” 
coberta de paetês vermelhos, 
inspirada no conceito “Every 
Night is a Masquerade”, utili-
zado pela marca. 

Cerca de 3,7 milhões de 
unidades foram desenvolvidas 
para 76 mercados no mundo. 
No Brasil ela só será comer-
cializada em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. “Temos cer-
teza que essa edição especial 
repetirá a trajetória de suas 
antecessoras, reconhecidas 
pelo design e originalida-
de característicos da marca 
sueca”, afirma João Rozário, 
gerente de marketing das 
bebidas trendy da Pernod 
Ricard Brasil.

Absolut em sua versão coberta de 
paetês é aposta da Pernod Ricard
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