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PARA FISGAR O BALADEIRO

Lílian Cunha

O rum Bacardi era daquelas be-
bidas que ficam em prateleira
de bar, pegando poeira. Ser vis-
to na balada com um copo de
Bacardi na mão estava longe de
causar a melhor das impres-
sões. Não por acaso, as vendas
de rum rolavam ladeira abaixo:
despencaram 18% em litros, de
2008 a 2010, segundo a Nielsen,
enquanto quase todo mercado
de bebidas alcoólicas batia re-
cordes no País.

No ano passado, porém, os
números começaram a mudar.
Na Barcardi, as vendas cresce-
ram 400% em volume e a produ-
ção teve que se estender por
três turnos – manhã, tarde e noi-
te – incluindo sábados e domin-
gos. “Mudamos toda estratégia
da empresa e caímos de cabeça
nos bailes funk do Rio de Janei-
ro. Foi uma explosão de ven-
das”, diz Fabio Di Giammarco,
novo diretor-presidente da Ba-
cardi Brasil, com sede e fábrica
em São Bernardo do Campo.
“Cair no funk foi nosso pulo do
gato”, diz o executivo, que assu-
miu o cargo em fevereiro.

Funk. O mergulho no mundo
do funk carioca, diz Di Giam-
marco, começou a ser planeja-
do no início do ano passado. A
marca havia remodelado suas
embalagens no fim de 2010 e
queria saber o que o consumi-
dor achava de seu produto. Nos
bailes funk cariocas, onde vão
de 7 mil a 10 mil pessoas por
noite, de várias classes sociais,
era fácil, segundo o executivo,
fazer a sondagem. “Perdi a con-
ta de quantas vezes fui a um bai-
le desses”, diz ele, que é vene-
zuelano de nascimento e italia-
no naturalizado. “Descobrimos
que o consumidor queria uma
bebida com sabor e aroma agra-
dáveis. Por isso muita gente to-
mava vodca com energético”,
conta Di Giammarco. A Bacar-

di, então, criou um drinque sim-
ples: Bacardi Big Apple (sua ver-
são de rum, gelo e soda limona-
da). “É mais barato e entrega o
sabor que o consumidor quer”,
explica.

A empresa – que nunca fez
grandes campanhas de marke-
ting – criou ações nos bailes para
distribuição de amostras, con-
feccionou materiais promocio-
nais – copos com marca Bacardi,
porta-copos, luminosos. Agora,
a partir do que foi feito na bala-
da, a empresa lançou uma cam-
panhaqueincluifilmedeTV,ma-
terial impresso e redes sociais.
As pesquisas de mercado mos-
tram o resultado da ação. As ven-
das de rum no Grande Rio, re-
gião onde fica a maior parte das
casas de funk, cresceram 279%
este ano, até abril, em volume,
segundo a Nielsen, enquanto a
média nacional foi de queda de
1,06%. “O rum Bacardi ficou tão
popular no Rio que as pessoas
criaram até o funk do Bacardi”,
conta Di Giammarco.

Respostas na noite. “A noite,
por muito tempo, foi vista pela
indústria apenas como uma si-
tuação de consumo”, diz Andre
Lima Verde, gerente da Pernod
Ricard Brasil. “Mas a balada é o
melhor lugar para se encontrar
as respostas do consumidor e
construir marca”, afirma o exe-
cutivo da empresa, dona da vod-
ca Absolut. “É onde ele está dis-
posto a experimentar novas be-
bidas”, afirma o executivo.

Por isso, a Pernod resolveu in-
verter sua estratégica de comu-
nicação, segundo Lima Verde.
Em vez de lançar uma campa-
nha nos meios de comunicação
e partir somente depois para
ações nos pontos de consumo
(casas noturnas, restaurantes,
etc...), a Pernod começa agora
sua nova campanha na balada.

Foram escolhidas 180 casas
noturnas em 13 cidades de seis
estados. As ações pretendem
transformar o ato de pedir um
drinque em uma experiência
surpreendente para o consumi-
dor, com o uso de material pro-
mocional assinado por artistas
plásticos e a distribuição de
brindes “bacanas”, como uma
carteira de papel, com preço mé-
dio no varejo de R$ 50, também
assinada por artistas.

Todo material é criativo, colo-
rido e até luminoso. Nada é sim-
ples ou discreto. “Na noite, o
brasileiro que melhorou de vida
não tem pudor de gastar e mos-
trar que está gastando”, diz o
executivo. “É a cultura do ‘show
off’, de se mostrar”. Para cativar
esse consumidor que quer se
exibir, a Pernod desenvolveu
um display luminoso no qual a
champanhe Perrier-Jouët é ser-
vida. “Quando a pessoa faz o pe-
dido, o garçom vem desde o bar
até a mesa com o champanhe
em uma caixa com luzes de
led”, explica Lima Verde. “To-
do mundo olha.”

“As pessoas querem mostrar
quem são por meio da bebida
que consomem”, diz Claudio
Czarnobai, analista de mercado
da Nielsen. Essa característica
do comportamento do consu-
midor, segundo ele, faz da bala-
da o lugar certo para que as em-

presas de bebidas façam suas
ações de construção de marca.
“Quem não trabalha constante-
mente para manter uma marca
forte, que passe ao consumidor
atributos de status, fica fora do
mercado”, diz Czarnobai.

Era o que acontecia no Brasil
com o uísque americano Jack
Daniel’s. “Sem ações de marke-
ting, a marca se tornou envelhe-
cida”, diz Priscilla Gomes, ge-
rente de marketing de Jack Da-
niel’s no Brasil. Há três anos, o
grupo americano de bebidas
Brown-Forman, dono da mar-
ca, assumiu a operação nacio-
nal, que antes ficava a cargo de
distribuidores terceirizados.

Este ano, pela primeira vez,
Jack Daniel’s fará uma ação foca-
da em casas noturnas. “Não pos-
so falar em valores, mas nosso
investimento é 60% maior que
o do ano passado”, diz Priscilla.

“Para uísque importado, como
é Jack Daniel’s, o canal ‘on pre-
misse’, que são as casas notur-
nas, bares e restaurantes, repre-
senta 60% das vendas”, diz a
executiva.

Amarca,contaela,estápromo-
vendo festas em 50 casas notur-
nas e bares de seis cidades pelo
País para comemorar o mês do
aniversário de 162 anos de Mr.
Jack, criador do Jack Daniel’s. Os
consumidoresterãodireitoapro-
moções especiais para compra
de garrafa ou de drinques.

Anjos. “O uísque sempre foi
visto como uma bebida de ho-
mem, consumido puro ou só
com gelo – queremos mudar is-
so”. Para mostrar novas formas
de consumo, a Brown-Forman
escolheu casas focadas no públi-
co classe A de Campinas e de São
Paulo. Durante as baladas, garo-

tas vestidas de anjo, chamadas
de Jack Angels, servem amos-
tras de drinques feitos com o
uísque. As receitas da bebida e
as casas onde as ações aconte-
cem, segundo Priscilla, são di-
vulgadas por meio da página da
marca no Facebook. “É impor-
tante fechar o cerco, fazendo
ações além da noite, não só pa-
ra animar o consumidor a sair
dafrentedocomputadoreirpa-
ra balada, mas continuar envol-
vendo quem já teve contato
com Jack Daniel’s”, diz Priscila.

Estratégias como essa, se-
gundo Czarnobai, da Nielsen,
são fundamentais para fomen-
tar o crescimento do consumo
de categorias, como a de uís-
que e vodca importados. Só es-
te ano, as vendas de vodca im-
portada cresceram 64%, em li-
tros. As de uísque super pre-
mium, 58%.
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Para falar com o consumidor e fortalecer a
marca, empresas criam campanhas específicas
para boates, clubes noturnos e bailes funk
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Teste do nó na praia

Site The Verge descobriu que comercial foi
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● Outra razão para que as com-
panhias de bebidas alcoólicas
fortaleçam suas ações na bala-
da é a concorrência mais bem
acirrada. “Nos últimos 18 me-
ses, o número de marcas de
bebidas alcoólicas no merca-
do nacional cresceu 100%, is-
so sem contar as cervejas”,
diz Claudio Czarnobai, analista
da Nielsen. Hoje, segundo ele,
há cerca de 50 marcas dispu-
tando o consumidor brasileiro,
que sempre foi mais amigo

das cervejas que dos destila-
dos. Tanto que, considerando
todo o mercado de bebidas al-
coólicas, as cervejas respon-
dem por algo entre 80% e 90%
do volume. A cachaça fica com
uma fatia de 3% a 4%.
“Na indústria de bebidas, a
maior influência na tomada de
decisão de consumo é a mar-
ca. Por isso e por conta do au-
mento da concorrência, os in-
vestimentos em ações na bala-
da são imprescindíveis”, diz
Fabio Di Giammarco, da Bacar-
di. Para ele, o consumidor bra-
sileiro está, nos últimos anos,
descobrindo um novo mundo
fora da cerveja e a indústria
está atenta a isso. Os números

de crescimento de mercado
apontam os novos hábitos dos
consumidores. As vendas de
de bebidas alcoolicas como
vodca, rum e uísque aumenta-
ram 7,1% em volume no ano
passado. No mesmo período, o
avanço da cerveja. mercado já
consolidado. foi de 2,3%.
“O brasileiro quer novas bebi-
das, novos drinques e está des-
cobrindo um mundo que é mui-
to comum no exterior, o da co-
quetelaria”, diz Di Giammarco.
“Mesmo quem não viaja, aca-
ba sendo influenciado por pes-
soas que vão ao exterior e vol-
tam contando que tomaram
coquetéis e drinques diferen-
tes”, acrescenta.
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Neutrox foi o primeiro condi-
cionador de cabelos lançado no
Brasil, em 1974. Mas, quase qua-
tro décadas depois, esse merca-
do se desenvolveu e se moderni-
zou. O produto, porém, conti-

nuou muito parecido. Por isso,
a nova dona da marca, a Flora,
do grupo JBS, contratou a Fis-
cher&Friends, que lança agora
embalagens mais modernas e
nova campanha.

O filme, gravado na Praia do
Leme, no Rio de Janeiro, mos-
tra mulheres que são convida-
das a fazer o teste do nó: primei-
ro, elas ficam na frente de um
grande ventilador para ver co-
mo os cabelos embaraçam. De-
pois, são convidadas a usar o
Neutrox, ali mesmo, na praia.

Em seguida, vão para a frente
do ventilador novamente para
conferir a diferença. “A campa-
nha tem participação de mulhe-
res reais, com cabelos reais e o
teste do ventilador foi realiza-
do na rua, com sol e vento”, diz
Mario D’Andrea, diretor criati-
vo da Fischer&Friends. /L.C
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Sem tremer

Número de marcas
no País dobra em
um ano e meio

Ver e ser visto. Na promoção da Pernod Ricard, champanhe chega à mesa do cliente em uma caixa com luzes de led
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● Lugar de experimentar
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60%
do consumo de bebidas alcoóli-
cas como rum, vodca e uísque
acontece em casas noturnas,
bares e restaurantes. ‘Esse é o
canal de vendas onde o consumi-
dor experimenta novas bebidas’,
diz Czarnobai, da Nielsen.

Sem celebridades. Agência escolheu ‘mulheres reais’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2012, Negócios, p. N6.




