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Mercado brasileiro de vodcas super premium é de 500 mil garrafas/ano, mas deve crescer 
 
A francesa Grey Goose, do Grupo Bacardi Martini, é a líder do mercado brasileiro de vodcas 
superpremium com mais de 50% de participação. O país é o terceiro mais importante mercado 
mundial para a marca, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da índia. Com a importação 
crescente de marcas concorrentes, a meta de Carlos Corrêa, diretor de marketing da Bacardi 
Martini, é de pelo menos manter este número. Seu objetivo é expandir, apesar da concorrência 
acirrada. "Há um potencial de crescimento muito grande porque muita gente ainda não 
experimentou Grey Goose", acredita. 
 
Estima-se que o Brasil venda por volta de 500 mil garrafas de vodca super premium por ano, 
enquanto a bebida tradicional movimente mais de 54 milhões de garrafas por ano. A diferença 
é gritante, mas este mercado de bebidas de luxo cresce entre 50% e 100% a cada ano, 
dependendo da marca. 
 
No Brasil desde 2005, Grey Goose cresce por volta de 50% ao ano. Para manter esta taxa, a 
empresa investe em lançamentos de versões como a Grey Goose, La Poire, que leva peras 
francesas do tipo anjour, e Grey Goose Petit, de 200 ml, que tende a atrair pessoas que 
desejam experimentar o produto. 
 
O conceito de vodca super premium ainda é novo para a grande maioria dos consumidores 
brasileiros, mas, aos poucos, a categoria começa a tomar seu espaço em bares e restaurantes 
de luxo. Quem prova um cocktail preparado com Grey Goose, diz Corrêa, acaba se tornando 
habitue do produto. 
 
Para atrair diferentes paladares, no Brasil são oferecidas as Grey Goose Original, Grey Goose 
La Poire (feita com pera danjou) e a Petit Grey Goose, garrafa com 200 ml..O preço sugerido 
da garrafa regular é R$ 149,90 e da Petit R$ 57,50. 
 
Para Eduardo Bendzius, diretor de marketing da Diageo (que traz para o Brasil a francesa Ciroc 
e a polonesa Ketel One), o mercado de vodka superpremium é uma tendência mundial, que 
começou a ser delineado nos Estados Unidos, e hoje cresce em países como o Brasil. "O 
mercado de vodcas super premium cresce mais rápido que o das vodcas tradicionais. O que 
estamos observando é uma migração dos consumidores das classes A e B para as super 
premium", diz Bendzius. 
 
Para as fabricantes, esta migração é um grande negócio. Enquanto as vodcas comuns custam 
entre R$ 15 e R$ 20, as super premium não saem por menos de R$ 110, R$ 120. 
 
Vender vodca super premium é um trabalho de formiguinha, como diz Bendzius. É preciso 
fazer muita divulgação e educar o paladar brasileiro. "Estamos recolhendo os frutos dos nossos 
esforços. Nossas vendas (de Cîroc) crescem 50% a cada mês." Recentemente, a Diageo trouxe 
a Ketel One ao Brasil. A bebida holandesa vende anualmente 1.9 milhões de caixas em todo o 
mundo. Seus principais mercados são Estados Unidos e Europa.  
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