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Uma das bebidas mais vendidas do mundo muda a embalagem e reforça a comunicação.  
 
Chega este mês ao Brasil a campanha mundial de reposicionamento da marca do centenário rum 
Bacardi (da Bacardi Ltd.). A campanha, que apresenta a nova embalagem, rótulo e o redesenho 
do famoso símbolo do morcego, foi desenvolvida pelo Creative World Group - braço criativo da 
McCann Erickson, agência mundial da Bacardi com a participação do publicitário brasileiro Ricardo 
Leme Lopes, que atuou como diretor de arte da Creative.  
 
Imortalizado em drinques como "Cuba Libre", "Daiquiri" e "Mojitos", e eternamente identificado 
com uma galeria de garotos-propaganda famosos, que inclui do escritor Ernest Hemingway a, 
mais recentemente, o galã Andy Garcia, o rum Bacardi lança com nova embalagem e, também, 
estilizou o design do morcego, seu símbolo desde os primórdios.  
 
A empresa Bacardi Ltd, que nasceu em Cuba há 150 anos e hoje tem sua sede nas Bahamas, é 
uma empresa de capital fechado e não revela o valor desta sua campanha que começou a ser 
divulgada a nível mundial no final do ano passado e para a qual contratou uma equipe globalizada 
para sua elaboração, que incluiu o brasileiro Ricardo Leme Lopes. Já o designer norte-americano 
Ron Wong, do studio americano Spring Design Partners, foi o responsável pela renovação visual 
da garrafa e do símbolo do rum. Para Jeff Weiss, diretor criativo da Creative World Group, o 
objetivo da campanha foi de reforçar os valores da marca de maneira impactante, inesperada e 
provocativa. Segundo ele, o morcego é um ícone poderoso e a campanha pretende torná-lo ainda 
mais famoso.  
 
Ricardo Lopes conta que já fez outros trabalhos para a Creative, onde criou laços profissionais 
quando trabalhou em Nova York, e que se mantiveram mesmo depois de sua volta ao Brasil. "Em 
junho, a agência entrou em contato comigo para falar da campanha de reposicionamento de 
marca da Bacardi e começamos a trabalhar", conta.  
 
Para Lopes, "a propaganda hoje é uma atividade globalizada e embora o fato de ser brasileiro seja 
até irrelevante neste contexto não há dúvida que o excelente nível da propaganda e dos 
publicitários brasileiros, mais que reconhecidos no exterior, torne relativamente freqüente a 
participação de profissionais brasileiros fora do País".  
 
Desde a sua criação há 150 anos, apenas cinco garrafas embalaram o rum Bacardi. A última 
mudança havia ocorrido há 5 anos. A nova garrafa, mais sofisticada, ganhou um visual 
minimalista alcançado com base em pesquisas de mercado realizadas em diversos países do 
mundo. Confeccionada em vidro "verde Georgia", transparente, a garrafa recebeu uma assinatura 
estilizada da Bacardi em relevo, além de novo formato que tem entre seus principais atributos, 
"ombros" mais largos, em contraponto à garrafa anterior de formas arredondadas.  
 
O rótulo branco destaca o desenho do morcego, que tornou-se o símbolo mundial de Bacardi 
ainda na fundação da companhia. O galpão onde a bebida era destilada abrigava morcegos que, 
segundo a tradição cubana, são símbolos de sorte.  
 
No Brasil, a campanha de reposicionamento da marca vai contar com uma extensa campanha 
publicitária e promocional, que privilegia a mídia impressa, especialmente revistas, além de 
outdoors, com término previsto para dezembro. Carlos Correia, diretor de marketing, diz que as 
primeiras peças, inicialmente outdoors, estarão nas ruas a partir do próximo dia 10. Ele conta que 
a campanha global sofreu algumas modificações no Brasil para adaptar-se à legislação.  
 
As peças de outdoor, por exemplo, não podem mostrar pessoas associadas à bebida e por isso 
serão utilizados apenas a garrafa e o morcego, diferentemente das peças destinadas à mídia 



impressa. "Além da nova campanha, a empresa seguirá com suas ações promocionais nos pontos 
de venda - varejo e casas noturnas e patrocínios a festas e eventos, característica já tradicional 
no marketing da companhia", avalia Correia.  
 
Para ele a ação em pontos-de-venda é fundamental. "Os hábitos de consumo do Bacardi já são 
muito ligados à festa e reforçam a estratégia de marketing: a maior parte do volume é consumida 
à noite, em bares e no formato Bacardi com cola (o famoso Cuba Libre) , pois mundialmente o 
rum Bacardi é a bebida que melhor combina com as colas, refrigerantes mais vendidos no mundo 
todo". Correia conta que 70% do consumo mundial de Bacardi é associado às colas, embora no 
Brasil haja também um bom consumo em caipiríssimas.  
 
Para Correia, "a melhor maneira de conquistar um consumidor de bebidas alcoólicas é através da 
abordagem inusitada em seus momentos de lazer. É quando se consegue conquistar e fidelizar o 
paladar do consumidor e ao mesmo tempo, transmitir os valores da marca", afirma  
 
Correia lembra que o patrocínio a eventos é outra conhecida estratégia de marketing da Bacardi 
assim como a associação com famosos desde as históricas incursões do escritor Ernest 
Hemingway nos bares da Havana Velha, até Tom Cruise, exibindo-se como o charmoso barman do 
filme "Cocktail".  
 
Para Correia, mesmo mantendo seu marketing tradicional, a Bacardi sentiu que era hora de 
investir mais na sua marca. "O mercado de destilados está em ebulição. As maiores marcas 
globais estão se reposicionando e buscando novos públicos e envolvem cifras milionárias, na 
disputa pelo consumidor", diz. "O Bacardi - marca premium mais vendida do mundo - sentiu que 
era hora desta campanha global", afirma.  
 
A Bacardi é uma das marcas mais conhecidas do mundo e terceira mais importante da América 
Latina, segundo o "Impact Databank" de 15 de janeiro de 2005. O mercado brasileiro ocupa a 10 
posição no ranking mundial com 2,5 milhões de caixas consumidas ao ano (o País que lidera o 
consumo de Bacardi são os Estados Unidos, seguidos da Índia. A Bacardi Limited é uma das 
líderes da indústria internacional de bebidas. A empresa comercializa uma variedade de bebidas 
reconhecidas internacionalmente com um portfólio que compreende mais de 250 marcas, 
incluindo os runs Bacardi, os vermutes Martini & Rossi, o uísque Dewar’s, a vodca Grey Goose e o 
gim Bombay Saphire.  
 
No Brasil, é feita também a distribuição do licor Amarula e o scotch uísque Grant’s. Em 1910, o 
rum Bacardi foi engarrafado pela primeira vez fora de Cuba, em Barcelona, o que deu início a uma 
larga expansão mundial, tornando a Bacardi a primeira corporação cubana multinacional. Até que 
em 1960 o regime comunista confiscou as suas operações em Cuba. A partir daí, a Bacardi seguiu 
sua operação em quatro outros países: Bahamas, onde fica sua sede mundial, EUA (as operações 
para America Latina são definidas a partir de Miami) , México, Porto Rico - onde se concentra toda 
a produção do rum, segundo a empresa, para garantir sua qualidade, já que a bebida nunca teve 
a fórmula alterada.  
 
A Bacardi chegou ao Brasil em 1961 e se instalou em Recife. Após a aquisição da companhia 
Martini & Rossi, a operação brasileira foi consolidada em São Bernardo do Campo (SP). A empresa 
hoje tem no País 200 funcionários e 2 unidades fabris; a de São Bernardo do Campo e em 
Garibaldi, no Rio Grande do Sul.  
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