
Meio & Mensagem — Qual a importância estratégica do Brasil 
para a Diageo internacional? Houve uma mudança no pata-
mar dessa percepção com o avanço da economia brasileira? 
Alexandre Louro — Há quatro anos o Brasil não esta-
va nem entre as 20 maiores operações da Diageo no 
mundo. Neste tempo, dobramos o faturamento, mul-
tiplicamos o resultado por quatro e já estamos entre 
os dez maiores mercados internacionais da empresa. 
Isso em um período em que o mundo passou por uma 
série de dificuldades, mesmo em ano de crise a gente 
cresceu. Hoje, a região onde a Diageo mais avança é a 
América Latina. Dentro da América Latina, o Brasil é o 
país que mais cresce, seguido do México. A expectativa 
(da matriz) é sempre por crescimentos de dois dígi-
tos high, algo acima de 20%. Ou não ficam satisfeitos.

M&M — Em comparação com outros países emergentes, 
como o Brasil está posicionado para a Diageo?
Louro — Obviamente, todos estão crescendo muito. Mas 
você tem cenários distintos. Na Índia, paga-se mais de 
200% de imposto de importação. Bebida importada é 
proibitiva para a população. A Índia vende mais de cem 
milhões de caixas de uísque por ano, uísque indiano. 
É a mesma coisa que o mercado de cachaça no Brasil. 
Mas poucas pessoas têm dinheiro para comprar bebida 
importada. Na China, (o consumo de uísque) cresce 
mais de 100% ao ano, mas nossa participação é muito 
pequena. Tudo o que estamos lucrando por lá, estamos 
reinvestindo, já que Johnnie Walker não é líder. Na 
Rússia, estamos crescendo muito. Só que, para eles, 
vodca é a categoria. Os russos tomam mais vodca do que 
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cerveja. O Brasil pode entregar mais em curto prazo. No 
médio prazo, China e Índia se tornam bem interessantes. 
Especialmente a Índia: no dia em que chegarem a um 
acordo com a União Europeia e caírem esses 200% de 
imposto, vai faltar uísque no mundo. 

M&M — Pode se falar em uma demanda reprimida por bebi-
das premium no Brasil?
Louro — Sem dúvida. Há uma oportunidade muito gran-
de no segmento premium — e também no segmento 
mainstream, a fatia de maior volume. O brasileiro bebe 
muita cerveja e pouco destilado. Os destilados ainda são 
uma parcela muito pequena no consumo total de bebidas 
alcoólicas. Temos a intenção de trazer novas linhas e 
novas marcas para o mercado brasileiro. E também de 
fazer aquisições. 

M&M — Quais categorias interessam para as aquisições?  
Louro — Cachaças, cervejas, negócios nos quais a gente 
acredite no potencial de crescimento. Há dois anos com-
pramos uma marca de saquê, que relançamos e está indo 
bem. Já temos uma marca de cachaça, a Nega Fulô, mas é 
um produto premium. Temos a intenção de entrar no seg-
mento mainstream de cachaças. E no de cervejas, também.  

M&M — A compra de fabricantes de menor porte ou de mi-
crocervejarias está sendo avaliada pela Diageo?
Louro — A gente gostaria de começar em um patamar 
mais alto. Com as microcervejarias, teríamos que com-
prar uma porção delas para ter escala. O desafio do Brasil 
é ser um país continental, com custo de distribuição 

elevado. Precisa comprar algo com tamanho razoável.

M&M — Para entrar em um patamar mais alto no segmento 
mainstream de cervejas, há duas opções óbvias: Petrópolis 
e Schincariol. Conversou com alguma delas?
Louro — Temos batido à porta. Estamos no mercado como 
compradores. Se vamos conseguir conversar, é outra his-
tória. O Brasil é o quarto maior mercado de cervejas do 
mundo, ainda com muita oportunidade de crescimento. 
Em 2010, o segmento de cervejas cresceu dois dígitos. 
Todos que estão nesse mercado supercompetitivo, bri-
gando, estão satisfeitos, especialmente por essa ascensão 
da classe média. Com mais poder aquisitivo, o brasileiro 
está bebendo mais e melhor.  

M&M — Que oportunidades essa ascensão de classes repre-
senta para as bebidas alcoólicas?
Louro — Hoje, as pessoas de classe C tomam destilados 
premium em ocasiões especiais — um casamento, uma 
formatura, o nascimento de um filho. Quando tiverem mais 
poder aquisitivo, tomarão essa bebida melhor com mais 
frequência. Apesar de falarem muito da classe C, há outras 
oportunidades nessa ascensão de classes. As migrações da 
classe C para a B, e da classe B para a A. Há uma estimativa 
de que, em 2020, a classe A brasileira crescerá tanto quanto 
a população da França. Há um poder de compra impres-
sionante que vai emergir desse mercado. Todo mundo está 
focado na classe C, pois são 30, 40 milhões de consumido-
res, depende da estatística. Mas, acrescentar três milhões 
de consumidores à classe A, é muito consumo. Esse pessoal 
tem potencial para consumir Blue Label todo dia.  
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M&M — Esse novo consumidor dos segmentos premium e 
de luxo, vai às compras com alguma referência de marcas?
Louro — As marcas já existem na cabeça dele. O consu-
midor classe C pode não comprar um Armani porque é 
muito dinheiro para ele. Mas compra uma Adidas, uma 
Nike, que é o que ele pode comprar. Com bebidas, é a 
mesma coisa. Quando não tem muito dinheiro, ele toma 
uma vodca Smirnoff. Se tiver mais grana, compra um 
uísque Johnnie Walker Red Label. Ou um Black Label. 
As marcas já estão no universo dele. No bar de casa, pro-
vavelmente, ele já tem uma garrafa de marca premium. 
Ele pode não beber, mas está lá. Todo mundo quer viver 
bem — mas temos de fazê-lo dentro das nossas limitações 
financeiras. Agora, a partir do momento em que passa 
a ter mais dinheiro, passa a consumir melhor. A gente 
está vendo isso em todos os segmentos: perfume, deso-
dorante, papel higiênico, xampu, esmalte... Com esmalte, 
é uma coisa impressionante: toda marca de esmalte está 
vendendo como nunca. 

M&M — É preciso uma abordagem diferente para falar com 
esse consumidor? 
Louro — Tem de falar na linguagem dele, entender os momen-
tos e ocasiões em que ele consome a sua marca, e procurar 
se conectar com ele exatamente nesses momentos. Uma 
coisa é abordar o cara que está consumindo no boteco; outra 
é abordá-lo num restaurante classe média. E uma terceira, 
diferente, quando está num restaurante de classe A. É pre-
ciso vender em embalagens menores, ou, como fazemos nos 
grandes supermercados, no cartão de crédito, em três vezes. 
Você conta que vende uísque a prazo para os caras lá fora e 
ninguém acredita. Isso é coisa de Brasil.

M&M — Tem dado certo?
Louro — Muito certo. Somos o maior mercado consumidor 
de Red Label do mundo, mais de um milhão de litros por 
ano. No ano que fechou, foram um milhão e 20 mil cai-
xas. Faz três anos que passamos a Grécia como maiores 
consumidores. Eles deram uma regredida por conta da 
crise e nós continuamos crescendo. 

M&M — Essa liderança também se deve à ascensão da 
classe média?
Louro — Deve-se primeiramente à estabilização da econo-
mia. Estamos no pico do consumo de uísque no Brasil, que 
é mais ou menos o mesmo que se consumia de caixas de 
uísque quando o câmbio do dólar estava em um por um. 

M&M — Quais os investimentos que a Diageo fará ao 
longo de 2011?
Louro — Nosso ano fiscal começa em julho e termina em 
junho do ano seguinte. Entre julho e dezembro é o nosso 
período mais forte em vendas, por conta do Natal. Tem 
um pico de vendas nessa época, todo mundo bebe mais 
e melhor. Este ano, de janeiro a junho, fora do nosso 
pico, vamos investir mais do que na primeira metade 
do ano fiscal. É a primeira vez que isso acontece. No 
total, estamos dobrando os investimentos em relação ao 
ano anterior. Pela primeira vez estamos veiculando um 
comercial em rede nacional, e estamos ativando mais 
de 20 centros. Normalmente, ativávamos São Paulo, 
interior e capital, Brasília, Recife e Salvador. Estamos 
indo para o Centro-Oeste, Belém... Queremos criar 
a quinta-feira do uísque, estamos com uma ativação 
muito forte às quintas-feiras, com preços promocionais, 
equipes fazendo a ativação.

M&M — Aumentarão também os investimentos em comuni-
cação e marketing?
Louro — Dependendo dos resultados que tivermos, va-
mos aumentar em dois dígitos para o ano fiscal seguinte 
(2011/2012). Hoje, o Brasil é um dos oito mercados 

prioritários para a Diageo no mundo, para crescimento 
e investimentos. Antes, éramos uma das dez maiores 
economias do mundo, mas não aparecíamos entre os 
20 maiores mercados da companhia. Porque uma coisa 
é o tamanho da economia, outra é o poder aquisitivo da 
população. E tem também a carga tributária, que, para 
o uísque, é muito pesada, só perde para cigarro. 

M&M — O aumento de impostos para bebidas chegará ao uísque? 
Louro — A gente espera que não, porque (os destilados) 
já pagam muito mais do que outras categorias. Ice paga 
quase o dobro da cerveja. Uísque paga cinco vezes mais 
do que a cachaça. Há dois anos, os destilados já tiveram 
seus impostos aumentados. Os impostos de cerveja e 
refrigerante não sobem há quatro anos.  

M&M — A opção das marcas de bebidas premium pela comu-

nicação via internet é uma maneira de superar as restrições 
que encontram nas mídias tradicionais? 
Louro — A internet cresce de importância para o segmen-
to, mas não necessariamente por conta das restrições. 
As restrições existem e prejudicam a nossa categoria, 
porque é discriminatória — discrimina destilado em 
relação à cerveja. Porque álcool é álcool, é tudo bebida 
alcoólica. Mas investimos na internet porque achamos 
que essa é a maneira pela qual essa geração se conecta 
com as marcas. Ainda mais com as redes sociais. Smirnoff 
é a terceira maior comunidade do Facebook no Brasil. 

M&M — Mas o senhor pensa que a cerveja deveria obedecer 
a um maior rigor em suas propagandas, ou gostaria que os 
destilados tivessem menos restrições, como a cerveja? 
Louro — Acho que os destilados deveriam ter as mesmas 
restrições que a cerveja. Já tem o Conar, a sociedade 
brasileira está bem desenvolvida e não precisa dessa 
distorção. Da mesma forma que o sistema tributário 

aqui também está distorcido. Não pagamos impostos 
com base no teor alcoólico. Na Europa ou nos Estados 
Unidos, diferentes bebidas, com o mesmo teor, pagam 
o mesmo imposto — não importa a marca ou o tipo de 
bebida. Porque o teor alcoólico é o mesmo. No Brasil, 
o imposto é calculado com base no preço da venda. 
Cerveja, então, nem se fala: nem paga imposto de be-
bida alcoólica. No Brasil, a cerveja paga, praticamente, 
imposto de refrigerante. E a gente tem cerveja também 
no portfólio — importadas e premium.  

M&M — Como administrar um portfólio de marcas tão for-
tes, com equilíbrio e sem perder oportunidades?
Louro — Temos equipes multifuncionais para cada marca. 
Durante o ano, depende do período, Smirnoff é muito 
mais forte do que o portfólio de uísque. No verão, é 
Smirnoff — vodca e ice. No Natal, é uísque. No inverno, 

uísque e vinho. Temos um ciclo de vendas para cada três 
meses, para ter o foco de cada produto naquele período. 

M&M — Qual a marca da Diageo que mais fatura no Brasil?
Louro — Em valor, é Johnnie Walker, é uísque. Em volume, 
Smirnoff. É diferente do resto do mundo, por conta da 
carga tributária. Nosso faturamento líquido é um por 
um. Se, por exemplo, a gente faturar R$ 200 milhões, o 
líquido fica em R$ 100 milhões. 

Na entrevista em vídeo, o executivo comenta a hegemonia da 

cachaça no mercado brasileiro de destilados.
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“Há uma estimativa de que, em 
2020, a classe A brasileira crescerá 
tanto quanto a população da França. 
Todo mundo está focado na classe 
C, pois são 30, 40 milhões de 
consumidores. Mas acrescentar três 
milhões de consumidores à classe A 
é muito consumo. Esse pessoal tem 
potencial para consumir Blue Label 
todo dia.”
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