
A marca de tequila Jose Cuervo
tem o mercado brasileiro como
seu principal pilar para o projeto
de expandir o consumo do tradi-
cional destilado mexicano em to-
do o mundo. Por conta do cresci-
mento médio de 50% nas ven-
das nos últimos dois anos, o Bra-
sil foi escolhido para estrear a
ação global da companhia que vi-
sa difundir o hábito dos mexica-
nos de consumir a bebida gelada
e não à temperatura ambiente.

“A tequila tem alcançado o
mesmo nível de crescimento de
outros destilados em todo o mun-
do com destaque para o desen-
volvimento de alguns mercados
como o Brasil”, afirma Peter Gu-
tierrez, presidente da Jose Cuer-
vo Internacional, divisão que é
responsável pelos negócios da
companhia com exceção do Mé-
xico, Estados Unidos e Canadá.

Segundo o executivo, a mar-
ca obteve crescimento de 21%
nos primeiros quatro meses do
ano fiscal iniciado em julho so-
bre o mesmo período anterior,
sendo que o mercado brasileiro
liderou essa expansão com cres-
cimento em torno de 50%. “Ele-
gemos o Brasil como nosso mer-
cado prioritário”, diz Gutierrez.

O resultado é reflexo das ini-
ciativas que a Jose Cuervo tem
realizado no país, como o au-
mento da distribuição da bebi-
da. Nos últimos dois anos, a
marca saiu do eixo Rio-São Pau-
lo e passou a ser comercializada
também nos estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco e
Ceará. "Hoje, o número de pon-
tos de venda que atingimos no
país é três vezes maior que em
2009", diz Leonardo Brettas, ge-
rente comercial da marca para a
América Latina e Caribe.

Beba gelada
Iniciada no último dia 16, a cam-
panha global da Jose Cuervo pre-
tende promover o consumo de
tequila gelada, assim como ocor-
re em seu país de origem. Com a
assinatura “Cuervo Cold. A Qui-
ck Shot of Ice Cold”, a ação será

através da internet com anún-
cios em sites e portais, além de
iniciativas nas redes sociais.

Mas além das peças publicitá-
rias, realizará pequenos shows
em diversas cidades pelo mun-
do para promover a marca jun-
to aos consumidores. No último
final de semana, os paulistanos
foram os primeiros a ser sur-
preendidos com apresentações
relâmpagos no meio da rua da
banca norte-americana OK Go,
cujos clipes criativos fazem su-
cesso na internet. E de hoje até
quinta-feira, pequenos shows
da banda ocorrerão no Rio.

“Vamos investir alguns mi-
lhões de dólares nessa ação”,

diz Gutierrez, sobre a campa-
nha, que percorrerá a maioria
dos 150 países onde a tequila Jo-
se Cuervo é comercializada.

O trabalho feito pelo México
com seu destilado nacional
tem servido de exemplo para
os produtores brasileiros de ca-
chaça. Até poucos anos, a te-
quila era vista como bebida de
qualidade inferior e com apelo
internacional. O esforço para
refinar o produto e a profissio-
nalização dos esforços de mar-
keting e distribuição fizeram
com que a tequila se tornasse
referência global. Um desafio
que a cachaça brasileira ainda
tem de superar. ■

A JSL, empresa prestadora de
serviços logísticos anunciou on-
tem a aquisição da Rodoviário
Schio, especializada no trans-
porte de produtos de temperatu-
ra controlada por R$ 405 mi-
lhões. Com a aquisição, a JSL
passa a deter 87, 5% da compa-
nhia e os demais 12,5% se man-
tém com o principal executivo
da empresa, José Schio, que pas-
sa a ocupar o cargo de diretor
responsável pela Schio na JSL.
Na participação do executivo ha-
verá a troca de ações, que cor-
responde a 1,2% da JSL.

Para Fernando Simões, presi-
dente da JSL, a aquisição per-
mite à companhia uma partici-
pação maior junto às compa-
nhias alimentícias, já que o fo-
co da Schio é o transporte frigo-
rificado. “Temos 1,5% da nos-
sa receita vinda da área de ali-
mentos e com a Schio pode-
mos nos posicionar melhor nes-
te segmento”, diz Simões, que
pretende alcançar 16% da re-
ceita com alimentos. “É uma
área que cresce muito, pois o
brasileiro está comendo me-
lhor”, afirma.

Para a empresa, além da siner-
gia com a parceira que permitirá
compra conjunta como peças e
combustível, mais serviços esta-
rão disponíveis para os clientes
atuais, o que pode gerar um
acréscimo de até 20% no fatura-
mento a partir de 2012. Com um
faturamento de R$ 400 milhões
no ano passado, a Schio dispõe
de uma frota de 1,4 mil veículos
e cinco armazéns.

A JSL deve fechar o ano com fa-
turamento de R$ 2,6 bilhões e se
considera líder no segmento em
faturamento. “Nossa diferença
com o segundo colocado é entre
60% e 70%”, diz Simões, sem
mencionar os concorrentes.

A implantação da operação
está condicionada à aprovação
em Assembléia Geral Extraordi-
nária, a ser realizada em 07 de
dezembro de 2011, e à avaliação
dos órgãos brasileiros de defesa
da concorrência como o Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), Secretaria
de Direito Econômico (SDE) e
Secretaria de Acompanhamen-
to Econômico (SEAE). ■
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ELETRODOMÉSTICOS

Whirlpool incorporanova tecnologia na linha
de esmaltação que consome menos recursos

COMUNICAÇÃO

Accenture lança nova campanha de
marketing global com focoem casos reais

Murillo Constantino

País da cachaça enche o
copo da tequila Jose Cuervo

Murillo Constantino
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Roxanne Taylor, a principal executiva de marketing da Accenture no
mundo, visitou São Paulo na semana passada pela primeira vez para o
lançamento da nova campanha de marketing da multinacional. Do Brasil
Roxane falou com mais de 50 países para anunciar a nova estratégia
de comunicação. Nesta campanha, que tem como foco publicações
empresariais e aeroportos, o objetivo é mostrar casos reais de clientes.

A Unidade de Rio Claro da Whirlpool Latin America, fabricante dos
produtos Brastemp, Consul e KitchenAid, passou por transformações
importantes e incorporou a esmaltação a pó em seus processos.
A tecnologia trouxe mais rapidez e qualidade ao processo, além
de reduzir os impactos ambientais da linha, pois não utiliza água
e reduz em aproximadamente dez vezes o tempo do processo.

“SHOT”LUCRATIVO

Sob o conceito
“Cuervo Cold”,
estratégia de
marketing da
companhia visa
estimular o consumo
da bebida gelada,
como é consumida
no México

EMPRESAS

Mais famosa marca do destilado mexicana elege como prioridade máxima o Brasil,
que receberá em primeira mão sua nova campanha global; vendas crescem 50% ao ano

21%
Foi o crescimento das vendas da
companhia nos quatro primeiros
meses do ano fiscal iniciado em
julho. No Brasil, a alta foi de 50%.

TRAGO GLOBAL

150
é o número de países onde da
tequila Jose Cuervo é vendida.
A nova campanha global da
companhia levará shows
itinerantes por grandes cidades.

LOGÍSTICA

JSL compra
Schio por
R$ 405 mi

JOSE CUERVO NO MUNDO
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Fonte: empresa

Tequila (México)

1758

La Rojena, considerada  
a mais antiga da 
América Latina

México, Estados Unidos, 
Brasil, Colômbia   
e Reino Unido

25%  

21% nos quatro 
primeiros meses do ano 
fiscal iniciado em juho

Gutierrez,
presidentedadivisão
internacional:Brasil
lideracrescimento
damarcanomundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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