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Com 150 anos de existência completados no ano passado, a Campari viu a evolução de todas 
as mídias e resolveu celebrar seu aniversário na web, com uma ação na qual o consumidor foi 
quem contou a própria história. Essa bebida de “sabor marcante e cor chamativa”, como define 
Heitor de Vargas Cavalheiro Neto, diretor de marketing do Grupo Campari no Brasil, 
anuncia mudança em sua comunicação global ainda para este semestre, mas diz que “sempre 
respeitando as restrições aplicadas à publicidade de bebida alcoólica”. Nesta Entrevista, Neto 
conta peculiaridades de cada país em relação à comunicação, assim como as estratégias 
adotadas para permanecer há mais de um século no mercado. 
 
Campari completou 150 anos em 2011. Qual foi a estratégia de comunicação adotada 
para lembrar a data? 
 
Pensamos em celebrar a data de forma criativa e relevante. Campari é uma marca única, um 
produto muito individual. E como a marca tem muita presença na internet, como comunidades 
espontâneas no Orkut do tipo “Eu bebo Campari”, “Eu amo Campari”, resolvemos mostrar essa 
paixão que o consumidor tem pela marca. Tentamos trazer o que chamamos de “brand lovers” 
(amantes da marca), com histórias únicas. Foram 150 pessoas diferentes que fazem coisas 
únicas. O formato foi idealizado com episódios na web, de três a quatro minutos de duração, 
bem editados e produzidos, onde as pessoas contavam suas histórias. Nós abrimos uma 
página para as pessoas se inscreverem e o Gastão Moreira [garoto-propaganda da ação] 
convidava todo mundo para entrar e contar o que fazia de diferente para estar nesse projeto. 
A F.Biz selecionava as histórias com potencial e elas iam para o brand channel da Campari no 
YouTube. A página foi sendo carregada aos poucos até completar os 150 vídeos, em dezembro 
do ano passado. 
 
Qual foi o retorno que a marca obteve com a ação? 
 
Tivemos um retorno quantitativo e qualitativo. A marca nunca tinha tido uma grande presença 
nos meios digitais e esse seria o primeiro passo. Tínhamos lá, por exemplo, um skatista que 
contou sua história. E existe um universo de skatistas que se interessou e viu o vídeo dele. E 
assim a marca se aproximou desse grupo. E isso aconteceu com gente que colecionava 
brinquedo, que fazia pole dance, que fazia show burlesco e o universo deles veio junto. Do 
ponto de vista quantitativo, começamos cheios de interrogações. E, de repente, acabamos 
conquistando mais de um milhão de acessos. Tivemos um contato muito próximo com o 
consumidor. 
 



Houve, então, participação de diversos tipos de consumidores. Mas vocês conseguem 
identificar quem é o consumidor de Campari? 
 
Essa é uma pergunta, dentro do segmento de destilados, das mais difíceis de responder. 
Porque Campari corta todos os extratos sociais e todas as idades. Tem gente da classe C com 
23 anos tomando a bebida, assim como tem gente da classe A com 45 anos que também bebe 
Campari. Costumamos dizer que você vai a um boteco, você encontra Campari. Você vai ao 
melhor restaurante da cidade, tem Campari. E poucas marcas conseguem isso. Ou você está 
de um lado ou está de outro. Eu costumo dizer que o consumidor de Campari é o brasileiro em 
idade legal para beber, homem e mulher. Não tem um perfil acentuado de sexo, classe social 
ou idade. Campari também é uma marca muito jovem porque, para a nova classe média, 
trata-se de um produto aspiracional. Campari é uma das coisas mais legais para se beber em 
um boteco. A pessoa almeja beber e respeita quem bebe. E, por isso, o jovem de 20 e poucos 
anos começa a beber também. 
 
E como é a comunicação dirigida à classe C? Porque hoje muito se discute como se 
comunicar com a nova classe média. Vocês tem um olhar especial para ela? 
 
Sim, temos. Porque são pessoas que vêm de um universo diferente. Na companhia temos uma 
área de inteligência de mercado especializada na classe C. Nós compramos, encomendamos e 
lemos muita pesquisa sobre esse fenômeno mundial, especialmente forte no Brasil, que é a 
classe média. Dizem que é a terceira grande onda de criação da classe média na história do 
mundo. A primeira foi após a revolução industrial, quando surgiram as indústrias e mais 
pessoas começaram a ter uma renda mais sólida e, consequentemente, de consumo. A 
segunda foi pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve a explosão da classe média 
americana. E agora, isso que acontece no Brasil, também acontece na China, na Índia e em 
países populosos. Então estamos muito preocupados com isso, em conhecer a nova classe 
média. Sabe-se, por exemplo, que eles gostam de fartura, não gostam de coisas minimalistas, 
como nouvelle cuisine. Eles não querem mixaria. Eles querem cor, cheiro, sabor... querem 
viver e desfrutar. E, do ponto de vista de comunicação, de embalagem, tem que ter esse 
cuidado. 
 
A marca Campari, ao longo dos seus 150 anos, pegou a evolução de praticamente 
todas as mídias. Como você vê o posicionamento da marca diante delas? 
 
Temos investimentos offline e online. Eu acredito no equilíbrio. Acho que hoje, como 
responsável pelo marketing da Campari no Brasil, não dá para ser só online ou só offline. Acho 
o mundo online muito importante, uma relação muito intensa entre o consumidor com a 
marca. A comunicação offline dá abrangência que o digital ainda não dá. E o offline tem uma 
base de consumidores muito grande. Por isso eu preciso ter forte aproximação com o offline. 
 
E qual estratégia vocês adotam para ter uma forte presença no ponto de venda, uma 
vez que vocês disputam com bebidas de outros segmentos, como a cerveja? 
 
Temos uma distribuição espetacular quando comparados com outros destilados. A gente chega 
a ser líder em distribuição dentre os grandes destilados no Brasil, com altíssimo awareness. 
Isso advém de anos trabalhando a marca com muita comunicação, seja off ou on. Todo mundo 
lembra de Campari. Daí o nosso trabalho de conhecer o consumidor e conhecer suas 
expectativas que o façam, um dia, pedir Campari ou comprá-lo no supermercado. 
 
Por ser uma marca internacional, os desafios da adaptação regional são grandes? 
 
O mundo passa por isso e Campari também. Temos uma comunicação feita no Brasil para 
brasileiros. A Campari, apesar de ser uma multinacional italiana e estar presente em 190 
países, sempre respeitou muito as idiossincrasias nacionais. E fazemos muita coisa local. É 
claro que precisamos fazer coisas mais globais. Eu acredito que os motivos que levam os 
consumidores a beber bebida alcoólica são os mesmos no Brasil, nos Estados Unidos, no 
México, na Itália, na Alemanha ou no Japão. 
 



A publicidade de bebida alcoólica no Brasil vive sob uma série de restrições. Nos 
outros países vocês também enfrentam a questão? 
 
A bebida alcoólica tem uma legislação e o grupo Campari respeita a legislação de cada país em 
todos os lugares do mundo. Claro que a legislação varia um pouquinho. Tem países mais duros 
que o Brasil e outros menos. A França, por exemplo, é um pouco mais rígida. Então, nos 
adequamos ao que é necessário. Do ponto de vista de comunicação, tem algumas sutilezas, 
mas nada que impeça o consumidor de entender o que é o produto e desfrutá-lo quando 
puder. Por exemplo, no Brasil não se pode mostrar uma pessoa bebendo o produto; não pode 
levá-lo à boca, dar um gole. Mas tem países em que isso é possível. Tem regiões em que não 
se pode mostrar água, como piscina, rio ou mar por perto. 
 
Quais países? 
 
Austrália, por exemplo. 
 
Mas só em publicidade de bebida alcoólica? 
 
Sim. Também existem países onde não se pode mostrar elemento humano, como mão, pé, 
dedo... só pode aparecer o produto, o drink, o copo ou o logo. Não pode ter gente. Tem uns 
que limitam o horário, que é o caso do Brasil, onde a veiculação de comercial só é permitida 
das 21h30 às 6h. E tem que ter as frases de advertência para que as pessoas não bebam 
muito. Eu acho que o Brasil está num equilíbrio muito bom: ele protege a sociedade e permite 
que a indústria ensine o consumidor a beber. A propaganda tem um efeito educacional. Aqui 
no Brasil, ela ensinou a dona de casa a lavar a roupa, as pessoas a escovarem os dentes, a 
usarem o fio dental; a mãe a usar fralda descartável no filho; a mulher a usar absorvente. Por 
isso, acho que está bom. 
 
Então a internet acaba sendo um bom veículo porque não tem tantas restrições, 
ainda mais com as redes sociais que aproximam as marcas dos consumidores. Como 
vocês trabalham isso? 
 
Na web tudo começou espontaneamente, com os próprios consumidores criando as 
comunidades, como “Eu bebo Campari”. E as pessoas se identificaram, entraram e trocaram 
experiências: eu bebo assim, eu comprei ali... é claro que quando começamos a ter uma 
participação mais digital, a nossa agência passou a monitorar. Mas seguimos as mesmas 
limitações do offline por ética. Temos as frases de advertência e a proibição de navegação no 
site para menores de 18 anos. No meio digital as pessoas também não aparecem bebendo 
Campari. 
 
Quais são os projetos para 2011? 
 
Campari é um dos maiores anunciantes do mercado publicitário de destilados. Por isso, é uma 
marca que tem obrigação de conversar com seu consumidor constantemente. 2011 será um 
ano importante para Campari. Teremos uma mudança na comunicação, tanto online quanto 
offline. Nos próximos meses ela começará a ser definida. O plano é continuar com o 
investimento em online e offline, além de eventos. 
 
Essa mudança está prevista para acontecer neste primeiro semestre? 
 
Provavelmente sim. 
 
E vai englobar todas as mídias? 
 
Sim. Na verdade, é um projeto global e, por isso, não tenho tantos detalhes. É lógico que terá 
um desdobramento para o Brasil. 
 
Quais as agências que atendem a conta no Brasil? 
 



No digital, a F.Biz e no offline, a DPZ. 
 
Campari é a marca mais antiga do grupo? 
 
Ela não é a mais antiga, mas o grupo começou com ela, há 150 anos. Na década de 90, a 
Campari comprou Cinzano, que é mais antiga que Campari. 
 
Estão presentes no País há quanto tempo? 
 
Campari é comercializado no Brasil há mais de 100 anos. Em 1982, Campari se instalou no 
País formando a Campari do Brasil. Começamos com uma fabricação terceirizada e depois 
abrimos a nossa fábrica. Em 2001 compramos várias marcas no mercado brasileiro. 
 
Quais bebidas concorrem com Campari? 
 
Nós gostamos de ter como principais concorrentes as grandes marcas de destilados, seja 
vodca, uísque, desde que seja uma marca com relevância. 
 
Dá para estabelecer market share? 
 
É difícil, porque se for na categoria bitter, temos 80% do mercado. Internamente, fazemos 
uma cesta com dez marcas que achamos importantes e vemos o que Campari tem de share. 
 
E quais ferramentas vocês utilizam para mensurar a presença no mercado? 
 
Analisamos a variação de volume no consumo; fazemos plan trakking, que mostra a 
saudabilidade da marca; e share of investment. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 15.  


