
Diageo, R$ 2,5 milhões para vinhos 
Regina Neves 
  
A Diageo, gigante multinacional do segmento de bebidas, vai investir R$ 2,5 milhões em 
campanhas e ações de marketing para dois de seus vinhos, o argentino San Telmo, que chegou 
ao País há um ano, e o centenário cava espanhol Freixenet, que está no País, trazido por outros 
importadores, há mais de dez anos. Esta é a maior ação já realizada pela Diageo para seu 
segmento de vinhos que inclui ainda o português Periquita, o argentino Blossom Hill e o francês 
Barton & Guestier.  
 
Para o gerente de marketing da Diageo no Brasil, Eduardo Blohm Bendzius, a escolha desses dois 
produtos para a campanha tem objetivos bem definidos. "O San Telmo tem um preço acessível, 
entre R$ 16 e R$ 17 para o consumidor final, e nossa intenção é construir a marca para que se 
torne um produto com grande volume de venda. Queremos aproveitar o boom do vinho argentino 
no País", diz Bendzius. "O Freixenet é um espumante conhecido no Brasil e as festas de fim de 
ano são um excelente momento para falarmos dele."  
 
Segundo o gerente de vinhos da Diageo no Brasil, Daniel Genis Mourão, o restante do portfólio de 
vinhos ficou de fora desta campanha por situações especiais. "O Periquita, que custa a partir de 
R$ 25 para o consumidor final, já tem posição consolidada no Brasil. Para o Blossom Hill 
argentino, vendido por cerca de R$ 14 a R$ 15, vamos, antes de uma campanha, fazer alguns 
ajustes de preço no trade e o Barton & Guestier, que custa R$ 30 a garrafa, já entra na categoria 
de vinhos especiais, portanto com um tratamento de marketing diferenciado", explica.  
 
As peças foram criadas pela agência Neogama. A campanha para o San Telmo (Malbec, Cabernet 
Sauvignon e Chardonnay) vai usar a mídia impressa, especialmente revistas e guias, e cinema. As 
peças têm como assinatura "San Telmo. Único como cada momento".  
 
Para o cava Freixenet, a campanha, que vai ter seu foco na internet, pretende ir no caminho da 
"antichampagne". A denominação cava é restrita aos espumantes da região da Catalunha, na 
Espanha, enquanto a denominação "champagne" é restrita ao espumante francês produzido na 
região de Champagne.  
 
"A campanha quer fugir daquela idéia tradicional e mesmo ‘careta’ do champagne francês, para 
vender a idéia de uma bebida mais ‘funny’, própria para festas", diz Bendzius. A assinatura da 
campanha será "Freixenet. Sempre uma surpresa. O espumante mais vendido do mundo". A 
marca contará, ainda, com promoção especial, em edição limitada, em delicatessens e 
supermercados especiais.  
 
Nestes pontos-de-venda os consumidores poderão personalizar suas garrafas escrevendo o nome 
da pessoa que vão presentear sobre o rótulo negro do cava, utilizando uma caneta dourada que 
estará com a promotora. Se preferir, o consumidor recebe um lápis dourado para escrever sua 
mensagem em casa.  
 
A Diageo vai montar displays nos supermercados. Com a assinatura "Vinho certo para cada 
ocasião", o display traz informações para facilitar a escolha sobre as melhores combinações 
enogastronômicas e que vinho escolher para cada ocasião. O display mostra toda a categoria de 
vinhos da Diageo.  
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