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No ano fiscal encerrado em junho pas-
sado, a Diageo contabilizou a venda 

de 20 milhões de caixas (o que represen-
ta 240 milhões de garrafas) do uísque 
Johnnie Walker nos mais de 180 países 
em que atua. O Brasil, responsável por 
10% desse total, bateu recorde de venda 
(a marca registrou crescimento de 16% 
enquanto a categoria teve alta de 9%) e 
se consolidou como o principal merca-
do da bebida no mundo.

“Em cinco anos o mercado de scotch 
uísque praticamente dobrou no País e 
Johnnie Walker vem puxando esse in-
cremento. O espaço para crescer ainda 
é enorme e esperamos manter o cresci-
mento com duplos dígitos nos próximos 
anos. Nossa ambição é que o setor dobre 
de tamanho novamente”, aponta Álvaro 
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O gigante 
embalou
Com recorde de vendas e meta de crescer dois dígitos, 
Johnnie Walker instiga consumidor a traçar o futuro

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br

Garcia, diretor de marketing de scotch 
portfólio da Diageo Brasil, destacando 
que a penetração da categoria ainda é 
pequena no País: apenas 23% da po-
pulação bebeu uísque nos últimos três 
meses, número que cai para 15% quan-
do o período analisado é o último mês.

Segundo o executivo, o segmento es-
tá em transformação no País, fugindo 
do estereótipo de uma categoria para 
pessoas mais velhas que bebem sozi-
nhas no sofá de casa. Pesquisa reali-
zada pelo Instituto TNS e pela própria 
Diageo com 900 brasileiros de 18 a 45 
anos apontou que a maior parte do pú-
blico consumidor de uísque tem entre 
25 e 34 anos (46%) e que a principal oca-
sião de consumo é fora de casa. O públi-
co feminino, por sua vez, vem ganhan-

do importância e já representa 36% do 
consumo no País.

“O consumidor está rompendo para-
digmas e consumindo o produto puro e 
misturado. Em Recife, por exemplo, se 
bebe com água de coco. Essas liberdades 
trouxeram um ar mais fresco, jovem e vi-
brante para a categoria”, analisa Garcia. 
Ainda segundo a pesquisa, dentre os con-
sumidores habituais, o uísque é a bebida 
favorita de 50% dos entrevistados, segui-
do pela cerveja (27%) e pelo vinho (10%) 
e apenas 10% da amostra afirmaram con-
sumir a bebida quando estão sozinhos.

Comunicação
Líder global há três anos, Johnnie 

Walker tem em sua estratégia de comu-
nicação um dos pilares de crescimento. 
Baseado no conceito “Keep walking”, 
criado em 1999, o trabalho de comunica-
ção no Brasil tem como marco a campa-
nha “Keep walking, Brazil”, assinada pela 
Neogama/BBH em 2011. Superproduzi-
do, o comercial da campanha retratava 
o Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio de 
Janeiro, se transformando num gigante 
— até então adormecido. 

Criada como uma resposta à ousada 
meta de vendas da Diageo para o uísque 
Johnnie Walker, a ação atingiu o intento. 
De acordo com a Nielsen, o crescimento 
de vendas de Johnnie Walker Red Label 
no período foi tamanho que impulsio-
nou o mercado de uísque standard co-
mo um todo, fazendo-o crescer 20% nos 
primeiros meses de veiculação. Além do 
resultado mercadológico, a campanha, 
que havia captado o momento de otimis-
mo vivido pelo País  à época, ganhou eco 
nas ruas com a série de manifestações 
que tomaram conta do País neste ano.

A empresa pretende fazer o mesmo 
barulho com a nova campanha global 
da marca, criada pela BBH e adapta-
da para o Brasil pela Neogama/BBH (a 
Riot é a agência digital e Luciana Bran-
co Comunica a de RP). As peças desta-
cam que as pessoas estão sempre em 
transformação e que é possível evoluir 
e ir além. “A campanha segue a linha de 

Johnnie Walker de provocar e inspirar 
as pessoas a ir em frente. A mensagem 
está em conexão com o momento que 
o Brasil vive, com a população questio-
nando e não satisfeita”, diz Garcia.

Para preparar o público para o con-
ceito do filme, uma ação de PR da Dia-
geo mandou um telegrama — meio de 
comunicação associado às causas ur-
gentes, mas que na era digital perdeu 
espaço —, para a casa de sete mil con-
sumidores. A empresa também enviou 
mensagens de texto para 138 mil pes-
soas em todo o País. Nas duas comuni-
cações, os indivíduos foram convidados 
a assumir o papel de protagonistas da 
própria história.

Principal peça da campanha, o co-
mercial “From the future” foi dirigido 
pela dupla Nick Gill e David Kolbusz e 
tem trilha do Dj francês Gesaffelstein. 
A produção traz cenas filmadas em to-
do o mundo, incluindo o Brasil, e lem-
bra que cada ser humano possui o po-
der de traçar o seu próprio destino. As 
cenas trazem jovens profissionais em si-
tuações de pressão, enquanto o narrador 
fala sobre situações adversas e o poten-
cial das pessoas. No final, o locutor reve-
la: “Eu sou você daqui cinco anos. Você 
pode não saber, mas vai conquistar tu-
do que sonhou.”

Na mídia impressa e na internet, os 
anúncios regionalizam o conceito, tra-
zendo uma série de mensagens que con-
frontam o passado e o presente de bra-
sileiros (como o ator Rodrigo Santoro), 
de lugares (como o presídio do Caran-
diru, que se transformou num parque, 
e o Porto Digital, em Recife) e de acon-
tecimentos que mudaram o seu destino 
ou o seu status quo e se tornaram ícones 
de progresso como consequência da de-
terminação de pessoas que acreditaram 
em ir além. Ainda no ambiente digital, 
a campanha terá desdobramentos com 
conteúdos inspiradores no Facebook. A 
rede social também servirá de base pa-
ra ações pontuais que estabeleçam co-
nexões entre o conceito do filme e fa-
tos que aconteçam no País e no mundo.

Anúncio impresso e frames do fime “From the future”: campanha de Johnnie Walker  
convida os consumidores a se tornarem protagonistas da própria história
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1577, p. 30, 16 set. 2013.
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