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Poucos ambientes corporativos são tão bem providos de líquidos etílicos quanto a sala de reuniões 
da Diageo. A companhia britânica, líder no mercado mundial de bebidas premium, é dona de 
marcas como Sminorff, Baileys e Johnnie Walker e dispõe parte de seus 50 rótulos diante da 
longa mesa do escritório da empresa, em São Paulo. A capital paulistana, além de Milão e 
Londres, foi escolhida como a terceira no mundo a sediar a unidade "Reserve", dedicada a cuidar 
especialmente de 23 marcas super premium do grupo. 
 
A decisão se deve ao resultado de uma pesquisa encomendada à consultoria McKinsey que 
posicionou o Brasil como o 10º mercado consumidor de luxo no mundo. A Reserve compreende 
rótulos como Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Gold Label e Green Label, o vinho 
californiano BV Georges De Latour Private Reserve, além da vodka francesa Cîroc, o gin 
Tanqueray 10 e a tequila Don Julio, estes três últimos lançados nesse mês no país. 
 
Todas as marcas da Diageo já falavam com um consumidor de elite. Mas ao criar essa unidade 
especial para administrar de forma diferenciada alguns rótulos, a empresa quer reposicioná-los 
como líquidos preciosos. A estratégia é valorizar a forma artesanal e os ingredientes nobres 
utilizados para fazer estas bebidas que, assim, proporcionariam prazeres únicos. No fundo é o que 
se chama de novo luxo, ou seja, focar mais na experiência rara do que na distinção social que o 
produto proporcionaria. 
 
Quem apresenta esse portfolio é a gerente seni or de marketing da Diageo, Tânia Cesar, há oito 
anos na empresa. Sua meta: fazer com que a participação da Reserve corresponda de 5% a 10% 
do faturamento da Diageo no Brasil e triplicar esse resultado em cinco anos. 
 
Valor: Por que foi criada uma unidade para cuidar dessa categoria de produtos?  
 
Tânia Cesar: A Reserve atende marcas que já existiam no portfolio da empresa e nas quais foi 
notada um oportunidade de crescimento. Na primeira fase do projeto, queremos concentrar a 
atenção nos três rótulos super luxo do Johnny Walker: o Blue Label, Green Label e Gold Label. 
 
Valor: Qual é sua estratégia em relação ao segmento?  
 
Tânia: Vamos trabalhar a distribuição seletiva. Para a Cîroc, por exemplo, foi escolhida a boate 
"Lotus" recém-inaugurada em São Paulo e a única a vender a vodka no país. Interessam também 
as delicatessen e o duttys free. Além disso, treinamos nossos parceiros para que aprendam desde 
a pronúncia do nome das bebidas até a maneira com que podem servir os clientes. Procuramos 
controlar essas variáveis que cercam o produto. Também reunimos os donos dos 
estabelecimentos nos quais nossos produtos serão vendidos e os apresentamos pessoalmente. 
Acreditamos em informar para que as pessoas entendam por que os produtos fazem parte do 
segmento "de prest ígio".  
 
Valor: Quais ações já foram feitas?  
 
Tânia: Procuramos a associação com marcas que tenham o mesmo público alvo - na festa da 
Diesel, no Rio de Janeiro, uma das mais disputadas da temporada e que tinha como tema a 
natureza, lá estava o Johnny Walke r Green Label. Colocamos um stand de vendas no shopping 
Iguatemi no qual a garrafa do Johnny Walker estava dentro de um livro falso, e nele, um texto de 
10 páginas escrito pelo Almir Klink -também vendido na Daslu. A tendência hoje é a comunicação 
entre as marcas que atendam ao mesmo público, por isso a identificação de parceiros é tão 
importante. 
 



Valor: Como você escolhe os rótulos que "merecem" estar nesse segmento? As outras marcas não 
ficam com ciúmes?  
 
Tânia: No caso dos whiskies, estamos tratando de marcas acima de 15 anos de envelhecimento, 
matérias-primas muito raras, ou processo de produção muito cuidadosos. Acreditamos que, se 
você acertar na estratégia da Reserve, as outras marcas também ganham. Quanto mais você 
conseguir mostrar que Johnny Walker é uma marca mãe super premium, você está fazendo um 
bem enorme para Johnny Walker Black e Red Label. Você tem um efeito em cascata. 
 
Valor: Como vocês identificam o consumo de cada marca?  
 
Tânia: Costumamos dizer que o nosso público é o mesmo, o que muda são as ocasiões em que 
ele consome cada rótulo. Johnny Walker Blue Label poderia ser tomado para comemorar uma 
grande fusão, por exemplo, enquanto o Green seria para o cotidiano. 
 
Valor: Quais modificações você nota nessa categoria super premium?  
 
Tania: Antes essa categoria era mais relacionada a grandes celebrações. Hoje, as marcas estão 
mais relacionadas aos pequenos prazeres do dia -a-dia. Precisamos mais de escapes, de pequenas 
coisas usufruídas mais freqüentemente. Não queremos esperar pelo grande prazer. 
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