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As oportunidades do mercado
brasileiro para o aumento do
consumo de vodca levou a gi-
gante de bebidas destiladas
Diageo a traçar planos agressi-
vos para a marca Smirnoff no
país, que divulga uma partici-
pação de 50,8% em valor do
segmento e 30% em volume.
Tendo como base dados da
Nielsen sobre o ano de 2009,
quando foi movimentado quase
R$ 1 bilhão, e o crescimento
médio de 14% em volume obti-
do pela Smirnoff nos últimos
anos, a marca deve atingir até o
fim do ano um faturamento em
torno de R$ 560 milhões.

Apesar de já ter números que
fazem da Smirnoff uma refe-
rência do segmento no país, a
Diageo completará até o final
deste ano os maiores investi-
mentos em produção e comu-
nicação já realizados na marca
em sua atuação no mercado
brasileiro. A companhia não di-
vulga os valores, mas a verba
destinada para o produto su-
pera em 35% os investimentos
realizados no ano passado.

“O Brasil é um dos focos
hoje da empresa pelo potencial
de consumo e negócios que a
marca pode atingir nos próxi-
mos anos”, afirma Ana Anaua-
te, responsável pela Smirnoff
na Diageo. A estratégia agressi-
va da companhia no mercado
de vodca será mantido pelos
próximos cinco anos com a in-
tenção de expandir ainda mais
o consumo da bebida para no-
vos públicos.

Mix de bebidas
Segundo a empresa, a vodca
vem se tornando mais popular
pelas diferentes maneiras em
que pode ser consumida, seja
pura, com frutas, sucos ou na já
difundida “caipiroska”. O ce-
nário positivo para a bebida le-
vou a Smirnoff a alcançar a ven-

da recorde de 1 milhão de caixas
da marca contendo doze garra-
fas de 1 litro (12 milhões de litros
no total) entre julho de 2009 e
junho deste ano.

Para incrementar a estratégia
da Smirnoff para os próximos
anos, os investimentos no seg-
mento de vodca vão coincidir
com a realização de dois gran-
des eventos esportivos no país.
“A Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos no Brasil vão poten-
cializar o consumo pois são mo-
mentos de celebração”, diz Ana.

Balada entre países
Dentro de sua plataforma de
comunicação “Be There” lan-
çada no ano passado, a marca
iniciou na última quinta-feira,
16, uma nova ação global que
envolverá a cultura noturna de
14 países pelo mundo e com o
Brasil entre eles. Essa é a maior
iniciativa de marketing já rea-
lizada pela companhia e no
Brasil consumirá mais de 90%
da verba deste ano.

Realizado no Facebook, a
iniciativa visa reunir milhares
de sugestões sobre a vida no-
turna de cada país até o final
de outubro, quando será reali-
zado um sorteio para haver a
troca de cultura entre as na-
ções envolvidas. A ação é en-
cerrada com uma festa ao esti-
lo do país sorteado com atra-
ções internacionais.

Apesar de incluir todas as
tradicionais mídias na divulga-
ção dessa iniciativa — TV, rá-
dio, jornal e revista —, a marca
tem o meio digital como prin-
cipal ferramenta para atingir
seu público alvo. “Hoje o con-
sumidor está na rede social e
por isso há uma importante
ênfase neste meio em nosso
plano de mídia”, diz a respon-
sável pela marca no Brasil.

Além dos anúncios, a Smir-
noff também divulgará a ação
por meio de abordagens em ca-
sas noturnas e bares das gran-
des cidades. ■
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EPE espera leiloar mais dez hidrelétricas,
num total de 3.820 MW, até o fim deste ano
No último dia 10, foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU)
os estudos para as usinas de Teles Pires, Sinop e São Manuel (na bacia
do Teles Pires) e Riacho Seco, no Rio São Francisco. Como as usinas
são consideradas de grande porte, a previsão é de que a aprovação
aconteça em até 60 dias a partir da data de entrega dos documentos,
afirmou o presidente da EPE, Maurício Tolmasquim.

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Fiat contrata Andrea Formica, ex-Toyota,
como executivo-chefe da marca
A montadora contratou um executivo europeu da Toyota Motor para
chefiar a marca no segmento de carros em substituição a Lorenzo Sistino.
Formica, de 49 anos, será responsável não apenas pelas vendas da Fiat,
mas também pelos negócios das outras duas marcas da companhia:
Lancia e Alfa Romeo. Além disso, ele supervisionará as vendas da
Chrysler na Europa. A Fiat possui uma participação de 20% na Chrysler.
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Ana Anauate, executiva responsável pela Smirnoff no Brasil,
que cita as redes sociais como melhor canal de comunicação

Henrique Manreza

Outras
53,01%

3 principais marcas
46,99%

VOLUME EM 2009

Marcas de baixo custo 
respondem por cerca de 
50% do volume vendido

Fonte: Nielsen

O MERCADO

Outras
33,06%

3 principais marcas
66,94%

VALOR EM 2009

36,9
milhões de 

litros

984,4
R$ milhões
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“Vamos aumentar de
forma significativa
os investimentos na
marca nos próximos
cinco anos

Ana Anauate,
responsável pela

Smirnoff no Brasil

Diageo faz seu maior
investimento na
Smirnoff em 2010
Com 50% do valor do segmento de vodca, marca faz aportes em
produção e comunicação para aproveitar potencial de crescimento
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