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Há um ano e meio a Brown-Forman se instalou no Brasil. Dos uísques escoceses, Cutty Sark e 

Famous Grouse, até a vodca Finlândia, passando pela tequila El Jimador e uma série de vinhos 

de diversos países, há uma marca que de longe se destaca: Jack Daniel’s. Não é para menos, 

o famoso Tennesse Whiskey (assim mesmo, com ey, como também é na Irlanda), destilado 

americano à base de milho, conquistou uma legião de fãs no mundo inteiro. Está estampada 

desde nas camisetas de jovens que frequentam shows de rock, até nas bandanas das cabeças 

de cinquentões que saem pelas estradas do mundo em cima de suas possantes motocicletas. 

Aqui no Brasil, o objetivo é pegar justamente esse primeiro público, já que o DNA da marca 

ainda está muito ligado ao público mais velho. E é nas redes sociais que concentra boa parte 

de suas ações – principalmente no Facebook. Nesta entrevista, Gustavo Zerbini, diretor de 

marketing da Brown-Forman, conta como a marca quer passar de 6% de share na categoria de 

uísques premium para cerca de 20% em cinco anos, a fim de alcançar o segundo lugar do 

segmento no País. Algo que para ele, se depender do desempenho de Jack Daniel’s em outros 

países – que em julho se tornou o uísque mais vendido do mundo e, até na terra do scotch, 

ocupa a vice-liderança – é bem possível. 

 

Pela primeira vez o Brasil entrou nas comemorações do aniversário de Mr. Jack 

(Jasper Newton Daniel, fundador de Jack Daniel’s e que, dizem, nasceu em setembro 

de 1850, mas cuja data exata é desconhecida). Quais são as principais ações que 

estão sendo realizadas? 

 

Estamos comemorando o mês de setembro inteiro. Todo dia tem alguma novidade. Mas temos 

três destaques – a festa para mil convidados VIPs que será realizada na próxima quarta-feira 

(28) na antiga marcenaria do Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo, cuja grande atração será 

a banda canadense de indie rock Tokyo Police Club; ações em diversos bares ao redor do 

Brasil, com ênfase em São Paulo, mas também com destaques para cidades como Rio de 

Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, e as cidades do interior paulista como 

Campinas e São Carlos; e dois concursos culturais, que também são um manifesto de 

independência, um dos principais valores da nossa marca. Um irá premiar o melhor vídeo de 

até 77 segundos sobre o tema independência com uma moto Harley-Davidson modelo Iron 

833, e o outro premiará a melhor frase, também sobre independência, com uma viagem para 

Punta Del Este com acompanhante. Ambos estão no Facebook, que é o nosso veículo oficial de 

mídia para ativar nosso mês de aniversário. Aliás, estamos premiando nossos fãs na internet 

com brindes diários durante este mês, que vão de mochilas a gaitas. 
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Por que o tema independência como grande valor para a marca? 

 

A maior parte dos uísques tem como valor de marca o status. Nós não. Nosso consumidor, que 

não é só aquele roqueiro de meia-idade, público que costuma estar ligado ao mundo de Jack 

Daniel’s, também é composto de jovens a partir dos 28 anos de idade, que terminaram a 

faculdade e começam a trilhar uma carreira, sem depender de ninguém e tomando suas 

decisões de acordo com o que pensam. 

  

Outro ponto constante da marca é “brincar” com o número sete, que faz parte do 

rótulo da embalagem de Jack Daniel’s? E isso é uma marca mundial. De onde vem 

esse número? 

 

Ninguém sabe ao certo. Existem várias lendas por trás do número sete, que vai desde o 

número de namoradas que Mr. Jack teve, até ser o número da sorte do fundador da marca. De 

qualquer forma, sete é um número místico. E cabe a nós saber explorar de forma criativa esse 

que é outro ícone de nossa marca. 

  

Quais outras ações, fora a do aniversário, a marca tem feito no Brasil? 

 

Iniciamos nossa operação no País há cerca de um ano e meio. Por enquanto estamos 

realizando ações básicas, mais pontuais, como atividades nos bares, restaurantes, boates e 

ponto de venda, promoções em datas sazonais, como o Dia dos Pais. Teremos agora uma lata 

especial para o Natal, como já é de praxe. O Carnaval é outra data importante, ao lado dessas 

outras duas que eu citei. E temos muita coisa de mídia digital. Esses são nossos três principais 

canais – promoções, varejo e digital, principalmente o Facebook. 

  

Em julho de 2011 vocês passaram a ser o rótulo de destilado mais vendido do 

mundo, segundo a IWSR (International Wine & Spirit Research), com 10 milhões de 

caixas vendidas. Qual a posição hoje no Brasil? 

 

Temos por volta de 6% do mercado de uísques premium e 2% do total de uísques importados. 

Mas temos muito a crescer. O mercado todo de uísque por aqui movimenta 3,5 milhões de 

caixas por ano. Nós, no final de abril, que é o fim de nosso ano fiscal, tínhamos comercializado 

cerca de 70 mil caixas. A nossa intenção é ter entre 15% e 20% de share em cinco anos. E 

acredito que a marca pode conseguir chegar a esse patamar, vendo a nossa história em outros 

países. Na Grã-Bretanha, a terra do scotch uísque, somos a segunda marca mais vendida. E 

mesmo aqui estamos crescendo em um bom patamar. Dobramos o nosso volume em relação 

ao ano passado. 

  

O que representa ter esse objetivo a ser alcançado em cinco anos? 

 

Representa ser a segunda marca de uísque mais venida do País. E a gente se baseia em três 

pilares para chegar lá – temos um recall alto, somos uma marca adorada no Brasil inteiro; 

estamos com força na internet porque queremos nos tornar relevantes para os jovens, como já 

somos em outros locais do mundo; e estamos tomando todo o cuidado para conquistar os 

jovens sem perder o nosso consumidor atual, formado por um público mais velho, que gosta 

de rock n’roll e curte pegar estrada com sua turma de motociclistas. 

  

Esse público costuma tomar Jack Daniel’s puro. São resistentes até a colocar gelo. 

Como conquistar os jovens, que tem outro modo de consumir o uísque, muitas vezes 

adicionando até energéticos? 

 

Mas a nossa formulação é mais suscetível à mistura do que qualquer outro uísque. Esse é 

outro paradigma que se formou da marca aqui no Brasil que queremos quebrar. Tanto que um 

dos drinks mais famosos dos Estados Unidos é o Jack and Coke, que é o Jack Daniel’s com 

Coca-Cola. 
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Jack Daniel’s é a única marca de uísque no mundo no ranking da Best Global Brands 

da Interbrand, estando entre as 100 mais valiosas do mundo e avaliada em US$ 4 

bilhões. A que você atribui esse fato? 

 

Jack Daniel’s não é simplesmente uma marca de uísque. É uma marca que vai além de sua 

categoria de produto, com uma simbologia forte e um storytelling marcante. Temos todo um 

evangelismo por trás de nosso nome, com pessoas usando roupas e acessórios com nossos 

símbolos. E é isso que conta quando se trata de avaliação de marca. 

  

Você diria que Jack Daniel’s é uma marca que deixou de ter consumidores para ter 

fãs, como ocorre como uma Apple, por exemplo? 

 

Sim, com certeza. 

  

Você já vê a marca assim aqui no Brasil? 

 

O que posso dizer é que nosso volume de vendas já mostra a força e a aceitação de Jack 

Daniel’s. Fora isso, dia 6 de setembro tínhamos 30 mil fãs em nossa página do Facebook. 

Foram só começar nossas ações em função do aniversário de Mr. Jack, que, 12 dias depois, 

chegamos a 85 mil fãs. E queremos atingir 100 mil  até o final do mês e 200 mil até o final do 

ano. No mundo, somos a bebida alcóolica – incluindo cerveja, que sempre são marcas 

populares – com mais fãs nessa rede social. Outra coisa que ajuda muito a construir essa 

fidelidade com Jack Daniel’s é a nossa relação com a música, que se iniciou com Mr. Jack e 

uma banda de cornetas, passando pelo soul, blues, jazz até chegar ao rock. 

  

O Brasil virou palco dos principais shows internacionais, o que casa com essa relação 

da marca com a música. Você vê a possiblidade de patrocínio ou realização de shows 

por aqui? 

 

No momento não. Isso requer uma verba muito alta, e não está na nossa pretensão atual, em 

que queremos conquistar um consumidor mais jovem por meio das mídias sociais e aumentar 

o volume de vendas. Por enquanto ficamos apenas com o Studio Nº7, nossa plataforma 

mundial de apoio à música e revelação de novos artistas, e que está presente aqui e em 

diversos outros países. 

  

Porque a marca demorou tanto a ter uma operação no País? 

 

Não sei responder, e nem tenho tanta propriedade para isso, já que estou há seis meses aqui 

na empresa. Mas todos sabem que o americano é muito seguro em seus investimentos. Pode 

até ter demorado, mas só agora é que o Brasil começa a ser visto como um País com 

credibilidade econômico e estável, onde dá para começar a colocar dinheiro. 

  

O que é mais relevante para as vendas – a presença nos bares e restaurantes, ou no 

varejo? 

 

Em vendas é bem dividido. Mas temos mais investimentos no canal formado por bares, 

restaurantes e boates, que é onde nós formamos uma marca de bebidas, para que ela tenha 

sucesso também no varejo. 

  

Outras empresas de bebidas, como a Ambev e até um concorrente direto de vocês, 

Johnnie Walker, possuem fortes campanhas de responsabilidade social (no caso de 

Johnnie Walker, o Piloto da Vez). Isso está no plano de Jack Daniel’s? 

 

Está sim, mais para o futuro. Temos uma plataforma forte de consumo responsável em todo o 

mundo. Porém, nossos investimentos aqui no País ainda não nos permitem uma ação 

específica para isso. Por enquanto temos apenas mensagens sobre o perigo da combinação 

álcool e direção. 

  

Qual a verba anual de comunicação? 
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Por estratégia, não podemos revelar. 

  

Tem planos de ir além da mídia online e de outras ações de varejo e promoção para 

contar com os serviços de uma agência da publicidade tradicional? 

 

Sim, nos próximos dois anos deveremos entrar com campanhas na mídia de massa. 

  

Quem atende a conta fora do País? 

 

É a Draft. Nossa conta costuma ser alinhada com as agências do grupo, mas não posso afirmar 

que isso quer dizer que a conta aqui irá para a Giovanni+draftfcb. 

  

Quais as agências que atendem a marca no Brasil? 

 

Temos a Fillet (mídia digital), Batuque Promo (promoção), Gude (eventos) e COM (assessoria 

de imprensa e conteúdo de mídias digitais). 

  

Que outras ações a Brown-Forman está realizando para as demais marcas de 

bebidas? 

 

Acabamos de lançar uma embalagem nova da vodca Finlândia, que é a marca mais consumida 

na Polônia e na Rússia. Estamos tentando pegar um pouco esse lado de design, pois é difícil 

brigar com marcas como Absolut, que há anos investe nisso. No Brasil, imagem é mais 

importante que qualidade. Então nem sempre adianta ressaltar que somos a marca mais 

consumida em dois países onde a vodca é a principal bebida. Também estamos 

rejuvenescendo o Cutty Sark, que é uma marca de scotch uísque vibrante, colorida, e que tem 

tudo a ver com o consumidor jovem brasileiro. Nosso carro-chefe é o Jack Daniel’s, mas temos 

um portfólio bem atrativo e, o mais importante, com marcas sem rejeição, como também é a 

tequila El Jimador, a mais vendida no México, e o scotch Famous Grouse, o mais vendido na 

Grã-Bretanha há 30 anos. Para você ver – temos as duas marcas mais vendidas na terra do 

uísque!  

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 26 set. 2011, p. 19. 
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