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Marca da Diageo prepara maior campanha desde que chegou ao País, na década de 50.  
 
Um dos mais antigos uísques escoceses importados pelo Brasil, o scotch White Horse - marca da 
multinacional de bebidas Diageo - vai ter neste fim de ano sua maior campanha de mídia desde 
que começou a chegar ao País, na década de 50. O Brasil é o país que mais consome White Horse 
no mundo. Só no último ano, foram cerca de 1 milhão de garrafas. "Ele é o segundo uísque mais 
vendido no País na categoria oito anos ou standard e queremos com esta campanha e com a 
criação de mais clubes do uísque da marca ter um aumento em torno de 12% nas vendas", diz 
Eduardo Bendzius, gerente de marketing de scoth da multinacional Diageo.  
 
A empresa não revela valores mas, segundo Bendzius, dobrou seu investimento em marketing em 
relação ao ano passado, visando trabalhar a marca. A campanha, que usará jornais, revistas e 
outdoors, vai reforçar principalmente as regiões onde o White Horse é mais consumido - Belo 
Horizonte, Recife e São Paulo. "Nos últimos anos nossos investimentos na marca foram mais 
pontuais, em pontos-de-venda, e consideramos que já era hora de uma ação de marketing maior, 
pois acreditamos no potencial de crescimento do White Horse", diz a gerente de produto, Elaine 
Ishibashi, responsável pela marca.  
 
O White Horse é elaborado a partir da mistura de mais de 35 single maltes, o que é raro na sua 
categoria. Seu preço na prateleira dos supermercados está em torno de R$ 75. Segundo Elaine, o 
target para este produto é masculino, entre 35 e 45 anos, normalmente profissional liberal, com 
uma boa renda e conhecedor de uísque.  
 
O White Horse tem aromas adocicados (lembram mel e frutas) que se juntam ao sabor encorpado 
de turfa, considerada sua principal característica. O nome recebido por este scotch também é 
peculiar: numa época em que a maioria dos uísques eram vendidos com o nome de seu fundador, 
White Horse foi batizado em homenagem à famosa estação de carruagens, em Edimburgo, que 
levava os viajantes até a cidade de Londres, numa jornada de oito dias.  
 
O White Horse é uma das marcas mais antigas da Escócia, com mais de 250 anos de existência. O 
produto foi criado em 1890 por Peter Mackie, um jovem ambicioso que foi trabalhar com seu tio, 
James Logan Mackie, na destilaria Lagavulin e mantém o mesmo padrão artesanal desde a época 
de sua criação.  
 
Buchanan’s na mira  
 
Além do White Horse, a Diageo iniciou também um trabalho especial para outra de suas marcas 
de prestígio, o Buchanan’s. Elegeu dois "embaixadores" da marca no Brasil, Beto Ranieri e 
Fernando Stacchini, que a partir deste mês até junho de 2005 vão comandar, em São Paulo, 
degustações para pequenos grupos de amigos, em um programa exclusivo chamado Legacy. Uma 
equipe da marca vai convidar homens de 35 a 55 anos para se tornarem os "anfitriões" de um 
programa Legacy.  
 
Depois de receber o convite, o anfitrião fará uma lista com 35 amigos que vão poder convidar 
acompanhantes para a degustação dos quatro principais maltes que formam Buchanan’s 12 anos. 
O programa inclui coquetel e degustação dos maltes, feita por um dos embaixadores da marca, e 
será realizado na casa dos anfitriões.  
 
"A idéia é promover a troca de informação e boas histórias entre amigos. O uísque sempre 
acompanhou esses momentos", afirma a gerente de produto Elaine Ishibashi, responsável pela 
execução dessa estratégia internacional no Brasil. "Este é um uísque muito diferenciado e por isso 
resolvemos trabalhá-lo desta forma mais exclusiva e intimista", diz Bendzius.  



 
"É uma marca ainda com grande potencial a ser explorado no Brasil, mas queremos manter este 
tom de exclusividade em sua divulgação", completa. Segundo o executivo, dependendo do 
mercado regional, a marca ocupa o terceiro ou quarto lugar na sua categoria. Seu preço na 
gôndola do supermercado é de R$ 130.  
 
O Buchanan’s 12 anos tem um inconfundível tom dourado brilhante, de aroma fresco, intenso, 
com toques de baunilha. De paladar com notas de baunilha e pronunciado sabor de turfa. O 
Buchanan’s é uma mistura de uísques de malte e de grão. Foi criado por James Buchanan’s, 
nascido em 1849 no Canadá, e que se mudou para a Escócia na infância. Seu uísque alcançou 
tanto sucesso já no seu tempo que ele se tornou o fornecedor oficial do parlamento inglês e do 
imperador japonês na época. A fabricante Diageo é líder mundial no segmento de bebidas 
premium, está presente em 180 países, com 24 mil funcionários e tem uma receita de € 10 
bilhões.  
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