
Caos Absolut
A vodca Absolut já foi a marca mais atraente
no mundo. Hoje é apenas uma grande marca

nitas que saboreiam coquetéis de US$
14 no High Bar do Hotel Gansevoort.
Greenberg,ao experimentar vodca, to-
ma um pequeno gole de Absolut, de-
pois um de Grey Goose. "Não se
percebe realmente a diferen-
ça", afirma.

Seus clientes acreditam
que conseguem. As bebi-
das com Grey Goose repre-
sentam 17% de todo o
consumo no bar - mais
do que qualquer ou-
tra marca de bebida
alcoólica. A Absolut,
durante longo tempo a
vodca indispensável em
cada bar badalado, compõe
apenas 3% dos pedidos. Nos Estados
Unidos como um todo, a Absolut supe-
ra a Grey Goose na proporção de três
para um, mas esta marca está avançan-
do no mercado.

Anteriormente a bebida destilada
de crescimento mais acelerado no mer-
cado americano, com uma das campa-
nhas publicitárias mais duradouras na
história do setor de publicidade, a Ab-
solut perdeu sua verve. As vendas de
caixas de garrafas de 9 litros, que subi-
ram 63% para 4,1 milhões na década
de 1990, estacionaram em 4,5 milhões
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desde 2000. As vendas de todas as mar-
cas de vodca aumentaram 17% pas-
sando para 43 milhões de caixas no
mesmo período, afirma a Impact Da-
tabank, empresa que monitora o setor
de bebidas alcoólicas. A Absolut ainda
é a terceira maior marca de bebidas
destiladas nos Estados Unidos, mas de
repente o futuro para essa vodca está
tão nebuloso quanto a imagem de sua
garrafa em "Absolut San Francisco",

um dos 1.500 anúncios impressos de
Absolut que surgiram desde 1980.

O que aconteceu? A Absolut, uma
marca construída sobre imagem, está
sendo colocada à prova por uma en-
xurrada de vodcas de preço elevado -
120 novas vodcas foram lançadas nos
últimos três anos. Publicidade e bar-
men alardeiam sua qualidade superior
aos consumidores que normalmente
não conseguem fazer muita diferença
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uma noite de ventos fortes
em Manhattan e o proprietá-
rio de bar Steven Greenberg
está cercado por pessoas bo-



entre elas. Como essas ofertas mais no-
vas - incluindo Grey Goose, Ketel One
e Belvedere - são mais caras que a Ab-
solut, os consumidores de vinte a trin-
ta e poucos anos acreditam que seus
coquetéis de martini e cosmopolitan
de vodca de US$ 14 têm melhor sabor
quando a mistura é feita com elas.

Em geral, eles acreditam que seus
coquetéis são melhores com Grey
Goose, uma vodca francesa de US$
30 a garrafa, que vendeu 1,4
milhão de caixas no ano
passado, um aumento de
410% desde 2000. A marca,
promovida oralmente entre
os atendentes de bar, está pegando fo-
go. Esse é o motivo de a Bacardi ter
pago US$ 2 bilhões para comprá-la
da Sidney Frank Importing, de New
Rochelle, Nova York. A Bacardi está
em posição de transformar a Grey
Goose em uma inimiga ainda mais
formidável para a Absolut.

Carl Horton, presidente e executi-
vo-chefe da Absolut Spirits, a impor-
tadora de Nova York da V&S Group,
de Estocolmo, Suécia, admite que es-

ta época é de desafios para a vodca
sueca. A faixa média de mercado a
que a Absolut serve está perdendo
clientes para as marcas recém-chega-
das da faixa superior. Também está
sentindo pressão das marcas de custo
mais baixo, incluindo a Smirnoff de
US$ 1 0 ( o volume de vendas desta
marca subiu 25% entre 2000 e 2003),
que têm bom desempenho nas lojas.

"Não estou receoso de ser excluído

da faixa média, mas é algo de que esta-
mos cientes e é minha tarefa impelir a
marca a crescer dentro desse segmen-
to", avalia Horton.

Bengt Baron, executivo-chefe da
V&S Group, que controla a Absolut,
cita outro problema. A Absolut teve
três importadoras desde o começo da
década de 1990. O crescimento de
vendas parou de vez em 2001, quando
a Seagram, sua importadora da época,
retirou-se do negócio de distribuição

de bebidas. Foi quando se fundou a
Absolut Spirits para importar e dis-
tribuir a vodca Absolut com a Jim
Beam Brands Worldwide, de Deer-
field, Illinois (EUA).

"Acabamos de passar por uma im-
portante transição com nossos parcei-
ros de distribuição", admite Baron."O
processo já terminou. Podemos voltar
a nos focalizar em administrar uma
marca e dirigir um negócio."

A marca e o negócio
tiveram trajetória suave
por duas décadas. A Ab-
solut foi lançada nos Es-
tados Unidos em 1979.

Pouco depois, surgiu seu primeiro
anúncio impresso. Mostrou a garra-
fa Absolut sem comentários como
um ícone - embora irônico. Havia
apenas duas palavras no texto: "Per-
feição Absolut".

Depois, Michel Roux, um francês
excêntrico que dirigia a Carillon Im-
porters-, importadora da Absolut na
época, convenceu Andy Warhol a pin-
tar um quadro da garrafa. A pintura de
Warhol foi apresentada como anúncio
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em 1985, transformando a Absolut em
moda. A marca também ficou famosa,
já que mais de 400 artistas e designers
utilizaram a garrafa para anúncios.
Roux chegou a pedir aos diretores de
criação de revistas que propusessem
anúncios a serem veiculados em suas
páginas. Em um deles, "Magnetismo
Absolut", uma garrafa da Absolut em
uma página parecia puxar as palavras
de uma página vizinha.

"As pessoas costumavam consumir
a Absolut sem saber que era vodca",
lembra-se Roux.

Isso tornou-se um
problema. Os anún-
cios mostravam a
Absolut como a es-
sência destilada de
elegância, tão refina-
da que não havia ne-
nhuma mensagem
sobre sabor, herança
ou qualidade. Isso es-
tá finalmente mu-
dando. Anúncios re-
centes da agência pu-
blicitária de longa

Horton: "Muitas marcas vão
desaparecer em 5 anos"

data da Absolut, a TBWA Chiat Day,
de Nova York, subsidiária da Omni-
com Group, tem um tom mais sóbrio
e sofisticado. Apresentam partes da
garrafa contra um fundo negro. O
texto fala de destilação e do calibre
de trigo e água que são usados na ela-
boração da Absolut.

A Absolut Spirits, que gastou US$
34 milhões em publicidade da Abso-
lut no ano passado, também tenta
atingir jovens adultos consumidores
de novas maneiras. Promovem a Ab-

solut em comerciais de
TV, na internet e em
anúncios de textos de
telefones celulares.
Emprestando um dos
truques da Grey Goo-
se, também está dando
mais ênfase a agradar
aos bares, que absor-
vem 50% de suas ven-
das. Estão em anda-
mento promoções pa-
ra milhares de aten-
dentes de bares em 15
cidades americanas.

No mês passado, em Miami, 330 aten-
dentes receberam serviços de massa-
gem e manicure enquanto vendedores
da Absolut promoviam a marca.

Horton, segundo o qual as vendas
de caixas de Absolut aumentarão para
5 milhões neste ano, insiste que a mar-
ca consegue competir com as concor-
rentes da faixa superior de mercado.
Mas ele protege sua aposta: neste ano
a companhia lançou a vodca Levei a
US$ 28 a garrafa. As vendas de caixas,
segundo ele, atingirão o total de 100
mil neste ano, superando o crescimen-
to inicial da Grey Goose e proporcio-
nando à importadora mais que uma
vantagem - para não dizer de margens
melhores - na batalha por espaço nas
prateleiras dos bares e das lojas.

"Não estou nervoso", diz ele com a
presunção de um campeão de longa
data. "Muitas marcas que você vê por
aí não estarão no mercado daqui a três
ou cinco anos. Estamos bem posicio-
nados para o longo prazo."

"Paciência Absolut" é a mensagem
na atual publicidade. Esses sujeitos, cer-
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tamente, vão precisar muito dela.


