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Na dose certa
para cinéfilos
Com o apoio a curtas-metragens, o uísque
irlandês Jameson quer encantar brasileiros
Por MÁRCIO RODRIGO

E
ngana-se quem pensa que a
Irlanda, em matéria de be-
bidas alcoólicas, produz
apenas o famoso licor Irish

Cream e a cerveja Guiness ou que no
Reino Unido somente a Escócia seja a
pátria do uísque. A chegada lenta, mas
determinada da secular marca Jame-
son Irish Whiskey ao mercado brasi-
leiro deverá mudar a visão (e o pala-
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dar) dos apreciadores da bebida, que
no Brasil perde somente para a tradi-
cional cachaça, quando a preferência
é pelos destilados.

Com estratégias de marketing já em
andamento pelo interior de São Paulo
e Belo Horizonte, o Jameson, envasado
no Brasil pela Pernord Ricard Brasil,
além das tradicionais campanhas de
posicionamento de uma nova marca
no mercado que envolvem anúncios

em outdoors, revistas, jornais e televi-
são também optou pelo cinema para
promover o uísque junto ao público.

Dando a partida para sua entrada
na capital paulista, programada para
o dia 17 de março de 2005, dia de Saint
Patrick, o padroeiro da Irlanda, a des-
tilaria incluiu o 15° Festival Internacio-
nal de Curtas-Metragens de São Paulo
para premiar pela primeira vez uma
produção brasileira com o troféu Ja-
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Famosa por ser tão boêmia quanto Dublin e Londres, a festeira Belo Horizonte foi a praça de estréia do uísque Jameson

meson Short Film Award, que desde de
2001 já agraciou mais de 30 diretores
do formato, tornando-se um dos mais
respeitados prêmios do gênero junto a
realizadores europeus.

"Escolhemos o Festival de São Pau-
lo pelo respeito e prestígio que adqui-
riu junto a cineastas estrangeiros ao
longo de suas edições", explica Aisling
Ward, gerente de eventos internacio-
nais da marca, responsável por selecio-
nar os festivais em que a Jameson esta-
rá presente. No ano passado, 12 festi-
vais foram selecionados,
somente da Europa. Em
2004,18 países fazem par-
te do circuito, que extra-
pola os limites do velho
continente para chegar além do Brasil
à África do Sul e a Tailândia.

Seguindo um caminho diverso da
maioria dos uísques tradicionais no
Brasil, como o Ballantine's e o Jack
Daniel's, que optou pelos grandes
eventos de música eletrônica para
promover sua marca junto ao novo
target - o público de classe média de
25 a 35 anos -, o Jameson aposta no
cinema como poderoso fator agrega-

dor de novos consumidores. "Não te-
mos intenção de mudar a estratégia",
explica Ward, para quem o "cinema
agrega grande valor à marca".

No último dia 4, no encerramento
do festival de curtas paulistano, a em-
presa irlandesa premiou o filme mi-
neiro "A Idade do Homem", de Afon-
so Nunes, com o troféu e 6 mil euros.
Além dos prêmios, o trabalho será
exibido em mostras especiais em
2005, em todos os festivais em que a
Jameson tem participação e na Sema-

"Já que santo de casa não faz
milagres, importamos um da Irlanda"

na Internacional de Críticos, do tradi-
cional Festival de Cinema de Cannes,
dando oportunidade para que o ci-
neasta divulgue seu trabalho inter-
nacionalmente.

Nona marca de uísque standard
(envelhecidos por até oito anos) mais
consumida no mundo, com 3,6% de
market share, a Jameson elegeu Ribei-
rão Preto e Belo Horizonte para o lan-
çamento. Em Ribeirão, promoveu uma

grande campanha nos "pontos de do-
se" no dia de Saint Patrick, que tingiu
os bares de verde, cor da marca, asso-
ciada também tradicionalmente ao pa-
droeiro da Irlanda, distribuindo trevos
de 3 folhas, outro símbolo associado
ao santo, além de uma festa com o mo-
te "Já que santo de casa não faz mila-
gres, importamos um da Irlanda".

Por sua vez, em Belo Horizonte, es-
colhida pela empresa devido a sua vi-
da noturna, que se assemelha às cida-
des onde o uísque é a bebida destilada

líder de consumo, como
Londres e Dublin, R$ 1,5
milhão foram disponibili-
zados para promover o Ja-
meson nos pontos-de- ven-

da e na mídia, adotando o slogan "Pra
que a pressa?", que busca atingir ho-
mens e mulheres da classe A, que apre-
ciam as boas coisas da vida.

A estratégia tem apresentado bons
resultados. A Jameson saltou de uma
participação nula no mercado brasi-
leiro, no ano passado, para 1% este
ano, vendendo até agosto 5 mil caixas
com 9 garrafas cada uma, nas duas pra-
ças em que está atuando. A intenção é
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que em 2005, com a en-
trada na capital paulista,
sejam vendidas 9 mil
caixas do uísque somen-
te no Estado de São Pau-
lo, segundo dados divul-
gados por Carlos Palu-
do, coordenador de
marketing da Pernord
Ricard Brasil. Isso repre-
senta um crescimento de
praticamente 100% no
consumo da marca em
apenas um ano, sem le-
var em consideração o
share mineiro.

Todo o posiciona-
mento da Jameson tem
se voltado para o fato do
uísque irlandês, ao con-
trário do que ocorre com os escoce-
ses, ser destilado três vezes, o que lhe
confere um sabor mais suave e avelu-
dado. "Queremos assim conquistar
uma parcela maior do público femini-
no", explica Paludo.

A empresa faz mistério sobre as ver-
bas para o lançamento da marca em
São Paulo e a campanha que irá pro-
mover. Apenas adianta a data, que mais
uma vez homenageará Saint Patrick, e
a intenção de continuar promovendo o
Jameson Short Film Award no Festival
Internacional de Curtas de São Paulo.
"Estamos planejando como implantar
o 'Jameson Club' no Brasil", revela a ge-
rente internacional de eventos.

Segundo Ward, o clube é um espa-
ço privado, montado nos festivais em
que a marca promove suas premia-
ções, e destinado ao encontro de pro-
fissionais do cinema e entrevistas à
mídia. Os freqüentadores recebem
um cartão de associado, têm acesso
ao espaço e consumo livre de Jame-
son, durante o evento.

O fato do festival de São Paulo
ocorrer em diversos pontos da cida-
de, dificultou a montagem da versão
brasileira do clube. "Sem contar que

Mesmo investindo na sétima arte, a marca não deixa de fazer festas

Ficção     à     brasileira     premiada     pelo     uísque     irlandês

não gostaríamos de selecionar quem
pode e quem não pode entrar no clu-
be em um festival tão popular, pode-
ria soar antipático", diz Ward, zelan-
do pela simpatia que a marca quer
conquistar junto ao público paulista-
no em um futuro bem breve.

A gerente não revela o valor que a
Jameson tem investido em sua campa-
nha baseada nos prêmios a curtas-me -
tragens, que este ano ganharam o
mundo. Somente em dinheiro aos rea-
lizadores agraciados com o troféu se-
rão distribuídos em 18 festivais 108 mil
euros, uma quantia bastante conside-
rável para um formato tradicional-

mente ligado à experi-
mentação cinemato-
gráfica e ao baixo custo
das produções.

"Estamos plena-
mente satisfeitos com
nossa parceria com o
cinema", afirma Ward,
que do Brasil seguiu
para o Drama Interna-
tional Short Film Festi-
val, na Grécia, entre os
dias 19 e 25 de setem-
bro. Uma pesquisa en-
comendada pela desti-
laria irlandesa, que
produz o Jameson des-
de 1780, evidenciou a
importância do cinema
para os consumidores
de uísque.

Para marcar ainda
mais as relações do uís-
que com a sétima arte,
a Jameson planeja ins-
talar salas de cinema,
em que exibirá os cur-
tas premiados pela
marca gratuitamente,
em aeroportos euro-
peus."Pretendemos ter
salas em funciona-
mento inicialmente
nos aeroportos irlan-

deses e em Londres", revela Ward.
A marca também está promoven-

do pela internet (www.jameson.ie) a
votação do prêmio "Jameson People
Choice Award", em parceria com a
EFA (European Film Academy), que
trabalha junto com a marca de uís-
que na seleção dos festivais de cur-
tas, em que a empresa distribuirá o
"Jameson Short Film Award".

A votação, que envolve 22 países,
premiará o melhor diretor, ator e atriz
de filmes europeus de 2004. A entrega
do prêmio está programada para o dia
11 de dezembro, na sede da EFA, em
Barcelona, Espanha. 
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