
ESTRATÉGIA 

Como servir o conceito Campari 
Marca italiana aposta em bares temáticos para gerar experiência e engajamento 

Por ROSELI ANDRION, DE MILÃO 

magine que você gosta de determinado 
drinque mas ninguém o prepara como 

você prefere bebê-lo. O que você faz? Se 
sua resposta foi "crio meu próprio bar" es-
tá pensando como Davide Campari, filho 
de Gaspare Campari, que, há 152 anos, 
criou a bebida vermelha hoje conhecida 
em todo o mundo. Davide criou o Cam-
parino em 1915 em um pequeno espaço 
na Galleria Vittorio Emanuele, bem no 
centro de Milão. A galeria de quase 150 
anos atualmente figura como o endere-
ço das marcas mais badaladas do mun-
do da moda. 

O bar foi chamado de Camparino e 
montado bem em frente ao estabeleci-
mento do pai, o Caffè Campari (onde ago-
ra funciona o AutoGrill). E foi no Campa-
rino que nasceu o Campari Seltz — basi-
camente, Campari e água com gás, mas 
preparado de uma forma única. "O segre-
do está nas temperaturas em que as be-
bidas (o Campari e a água com gás) são 
mantidas em nosso porão" conta Orlan-
do Chiari, atual proprietário do Campa-
rino. "Ninguém é capaz de nos copiar." 

Em 1919, o ponto comercial do bar foi 
vendido para a família Zucca (dona da be-
bida de mesmo nome). Nos anos 1960, o 
estabelecimento chegou às mãos da fa-
mília Miani, responsável pela adminis-
tração do local. 

"No início deste ano, quando o contra-
to com a marca Zucca terminou, tivemos 
a oportunidade de patrocinar o bar nova-
mente" diz Andrea Conzonato, diretor glo-
bal de marketing da Campari, que recen-
temente lançou seu calendário 2013, es-
trelado nesta edição por Penélope Cruz (o 
produto, com 9.999 cópias impressas, não 
está à venda; é distribuído aos "amigos da 
marca" — leia mais na próxima página). 

"Nós ambicionávamos o lugar há bas-
tante tempo, porque muito da história da 

marca começou ali. O Camparino não é 
simplesmente um bar patrocinado pela 
Campari. É como se parte do DNA da mar-
ca estivesse lá" explica Conzonato O obje-
tivo é atrair o público de 25 a 35/40 anos. 
"Mas, hoje em dia, gente mais jovem que 
isso também bebe Campari." 

Entre janeiro e outubro de 2012, fo-
ram vendidas 3.600 garrafas de Campa-
ri no Camparino. A maioria na forma de 
Campari Seltz, pedidos principalmente 
das 17h às 20h, quando o bar recebe a 
maior parte de seus clientes. 

O Camparino já foi visitado por famo-
sos de todo o mundo. Entre os nomes ser-
vidos pelos elegantes garçons da casa es-
tão Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, 
Arturo Toscanini, Silvio Berlusconi, Lau-
ra Pausini, Mikhail Gorbachev e outros. 

Fenômeno italiano 
Enquanto o Camparino era um es-

paço cobiçado há anos pelo Gruppo 
Campari por representar a bebida que 
empresta o nome à empresa, o Terra-
zza Aperol nasceu de uma oportuni-
dade que o grupo enxergou no Aperol 
Spritz. A bebida laranja que nasceu em 
Padova, em 1919, virou um fenômeno 
na Itália quando foi misturada a pro-
secco e a água com gás. 

A Campari, então, propôs ao AutoGrill 
que criassem um bar patrocinado pela 
marca Aperol. Para isso, abriram o terra-
ço que o AutoGrill mantinha na Galleria 
Vittorio Emanuele e que oferece a bela 
vista do Duomo como uma das principais 
atrações. O local, que estava fechado havia 
20 anos, começou a receber clientes em 
junho, mas foi inaugurado oficialmente 
apenas em 18 de setembro. 

A casa funciona diariamente das 11h à 
meia-noite. Em média, vendem 300 Ape-
rol Spritz por dia — a € 9 cada. Outros co-

quetéis vendem bem menos: cerca de 20 
por dia. Nos dias de semana, o ambien-
te fica cheio de italianos e, aos sábados e 
domingos, é a vez de os turistas irem para 
lá. Com mobiliário moderno e abusando 
da cor laranja na decoração, o bar dispõe, 
além do terraço, de uma área interna — 
para quem estiver cansado de se deliciar 
com a vista do Duomo. 

Marchesi enfatiza que o Campari é uma 
bebida mais clássica, enquanto o Aperol, 
mais moderno, atinge uma faixa maior de 
público. "Com o Aperol Spritz em expansão, 
era interessante ter um local como este pa-
ra promovê-lo. E está funcionando: ontem, 
uma cliente turca veio falar comigo sobre 
a possibilidade de ter Aperol na Turquia." 

Conzonato atesta que é difícil medir o 
retomo financeiro desses bares. "Por outro 
lado, obviamente acaba criando um buzz 
em torno das bebidas." Conforme ele, is-
so melhora a percepção dos consumido-
res a respeito da marca e os ajuda a en-
tender o que significa. "É essencialmen-
te uma ferramenta de marketing, não de 

negócios. As pessoas vão lá, gostam e fa-
lam para os amigos. A propaganda boca 
a boca torna-se consequência da experi-
ência que se adquire nesses dois bares." 

Ele acrescenta que, embora a empresa 
possua outros bares na Itália em que Cam-
pari e Aperol são as estrelas, nenhum des-
ses será como o Camparino ou o Terrazza 
Aperol. "O Terrazza Aperol é o lugar que 
melhor contém o conceito de 'long aperi-
tiv' (beber e comer petiscos com os amigos 
por algumas horas)." Para outras marcas 
da companhia ainda não há bares temáti-
cos, o que pode vir a acontecer no futuro. 

Ações no Brasil 
No Brasil, existe o Espaço Aperol, que 

fica no Gràcia Lounge Bar, em São Paulo. 
"Queremos criar espaços como esse em 
várias partes do mundo. Por enquanto, 
são apenas planos e não há negociações 
em andamento. O que não significa que 
não será feito em breve" ressalta. E tem 
um padrão na criação desses locais? "Não 
existe uma 'receita! Normalmente, cria-
mos o conceito e passamos a responsa-
bilidade à equipe local para que a execu-
tem. Levando em conta as diretrizes, eles 
decidem o quê e como será feito." 

De acordo com Conzonato, a marca 
Campari cresceu de 1% a 2% nos últimos 
dois anos no País. "Sempre observamos 
o Brasil muito atentamente e estamos 
trabalhando para tornar a marca ainda 
mais forte na percepção dos consumido-
res. O Brasil é o segundo país para a mar-
ca Campari e só perde da Itália. O que o 
transforma em um dos pilares do sucesso 
de Campari no mundo" avalia. "A maior 
marca do Gruppo no Brasil é Dreher, que 
é local. Se falarmos de marcas internacio-
nais, Campari é a maior. O País já nos dá 
bom retorno e acreditamos que tem po-
tencial para muito mais, como, por exem-
plo, para a marca Aperol" completa. 

O Gruppo Campari pensa em promo-
ver a cachaça Sagatiba durante a Copa do 
Mundo de 2014, que acontece no Brasil. 
"Pode ser um patrocínio, uma celebração, 
uma homenagem ao esporte. Certamen-
te, vamos estudar formas de aproveitar 
essa oportunidade" entrega Conzonato. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1537, p. 38, 26 nov. 2012.




