
Cúpula discute formulações verdes

O Brasil está entre
os cinco maiores
mercados do mundo.
Queremos aumentar
a fidelidade do
consumidor de vodca
no país com ações
que valorizem a
experiência de marca”

“

Começa hoje em São Paulo a Cúpula de Cosméticos Sustentáveis.

Empresários, diretores e técnicos da cadeia de cosméticos vão

discutir formulações verdes e embalagem sustentável. O encontro

é organizado pelo Organic Monitor e patrocinado pelo Projeto

Organics Brazil. Certificadoras, fornecedores de matéria-prima e

fabricantes vão discutir as fórmulas e o uso de ingredientes exóticos.

RafaelSouza
Grouper da Pernod Ricard

Divulgação

A multinacional francesa Pernod
Ricard está desenvolvendo um no-
vo trabalho de posicionamento da
sua principal marca premium, a
Absolut Vodka. O foco desse traba-
lho está no lançamento da campa-
nha “Transform Today”, que con-
vida as pessoas asair do convencio-
nal no processo criativo. O projeto
foi desenvolvido em parceria com
o cartunista brasileiro RafaelGram-
pá, além do multi artista francês
Woodkid, o artista digital e atual
diretor criativo da Google, Aaron
Koblin, e a estilista francesa Yqing
Yin. Os filmes para TV aberta e ou-
tras mídias entram no ar esse mês.

O objetivo do novo posiciona-
mento reforça o conceito da mar-
ca, que figura entre as empresas

mais inovadoras, segundo a For-
bes, e tem relação também com as
vendas da vodca no mercado glo-
bal. No caso do Brasil, o projeto te-
rá um motivo ainda maior, afirma
Rafael Souza, grouper das marcas
premium da Pernod Ricard. O
país é um dos cinco mercados
mais importantes para a Absolut
no mundo. Por aqui, a cada dez
vodcas importadas, oito são da
marca. O mercado de vodcas pre-
mium no Brasil cresceu mais de
15% no último ano e movimenta
cerca de R$ 147 milhões ao ano.
Diante de números animadores
do setor, o objetivo da marca é tor-
nar o Brasil seu segundo mercado
consumidor.

“Apesar de ser uma campanha
global, escolhemos o desenvolvi-
mento e o lançamento do ‘Trans-
form Today’ no Brasil e nos Esta-
dos Unidos. Isso porque o país é
um mercado importante para a
empresa e queremos aumentar
cada vez mais a lealdade do con-
sumidor de vodca à nossa marca.
Já temos a liderança no segmento
de 20 a 35 anos, mas queremos au-
mentar a experiência de marca
porque o consumo de vodca ain-
da é pequeno no país”, diz Souza.

Um dos caminhos para a expe-
riência de marca a que ele se refe-
re são ações que acontecem ape-
nas no Brasil. Entre elas, o Absolut
Inn, o primeiro espaço proprietá-
rio da marca, em Pinheiros, na ca-
pital paulista. É o primeiro espaço
público da marca que reúne arte,
gastronomia, moda e música.

“A importância do mercado
brasileiro para a Absolut é con-
firmada com a criação do espa-
ço, que depois de um período de
funcionamento para experimen-
tação, retorna de forma definiti-
va e será a sede da primeira em-
baixada pública da marca no
mundo”, diz Souza.

Outra empresa que está inves-
tindo no mercado brasileiro, de
olho no aumento do consumo de
marcas especiais por aqui, é o
Grupo Campari, que anunciou in-
vestimentos de US$ 43 milhões
na destilaria do Bourbon Wild
Turkey, nos Estados Unidos.
Com o investimento, a compa-
nhia vai atender à crescente de-
manda do mercado de destilados
no mundo. A bebida está desem-
barcando no Brasil e será vendida
ao preço sugerido de R$ 85.

Demorou uma década, e custou
um processo judicial, para que o
primeiro restaurante da tradicio-
nal rede americana de comida ca-
sual Johnny Rockets, criada em
1986 em Los Angeles, nos Estados
Unidos, fosse inaugurado no Bra-
sil, em novembro. Serão duas uni-
dades até o final do ano na cidade,
no Shopping Tietê Plaza e no Shop-
ping Internacional de Guarulhos.
E já está confirmada para o ano
que vem uma unidade no Shop-
ping West Plaza (zona Oeste da ca-
pital), uma loja de rua no Jardim
Paulista e outra no Rio de Janeiro.

Com ambiente no estilo da dé-
cada de 1950, a rede é conhecida
por oferecer jukebox individuais
aos clientes e pelo clima animado
entre os garçons, que em algu-
mas ocasiões dançam ao som de
Elvis Presley e companhia.

Antonio Augusto Ribeiro de
Souza, que foi franqueado do
McDonald’s até 2002 e também
da rede de comida casual carioca
Joe & Leo’s, além do Well’s, será
o master franqueado exclusivo da
marca no país. O investimento,
de cerca de US$ 500 mil por loja,
sem o valor do ponto, será feito
com recursos próprios da família.

No Brasil, os restaurantes, em
shoppings e rua, terão de 230 me-
tros quadrados a 700 metros qua-
drados. O pedido de música nas
jukeboxs será gratuito. O cardá-
pio será composto por cerca de
14 variedades de hambúrgueres
e 18 opções de milk-shakes. O tí-
quete médio da refeição, que in-
clui hambúrguer, batata frita e re-
frigerante, custará R$ 30. “As ne-
gociaçõescomfornecedores nacio-
nais ajudaram a manter um preço
competitivo”, conclui Souza.

O desembarque da rede foi adia-
do até que, em 2010, a matriz ame-
ricana entrou com uma ação na
Justiça e conseguiu uma liminar
para que o restaurante Rocket’s,
em São Paulo, fosse proibido de
usar a marca, que se assemelhava
muito à da rede americana.

A demora teve impacto nos pla-
nos de Souza. Além de vender san-
duíches, será necessário reforçar a
operação compratos rápidos esala-
das, pratos típicos dos concorren-
tes. Ganhar escala também é ne-
cessário para enfrentar custos.
Não à toa, a ideia inicial de dez res-
taurantes triplicou: serão 30 restau-
rantes nos próximos seis anos.iG

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

GerardoLazzari

Pernod Ricard muda
para crescer no Brasil

Expectativa é ter 30
restaurantes em seis anos
no país. São Paulo e Rio de
Janeiro serão o foco inicial

Divulgação

COSMÉTICOS

OAbsolut Inn, emSãoPaulo, é oprimeiro
espaçoproprietáriodamarca eúnico nomundo

Campanha na TV e espaço proprietário marcam o novo posicionamento da

empresa de bebidas, que planeja que país seja seu segundo maior mercado

Johnny Rockets
chega ao Brasil
com cardápio de
18 milk-shakes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. 17.
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