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Com dólar fraco, o scotch volta a atacar
Diageo e Pernod Ricard buscam recuperar o espaço do uísque escocês perdido no Brasil nos últimos anos

BEBIDAS

Daniel Hessel Teich

As grandesmultinacionais que
dominam o mercado de uísque
escocêsnoBrasiltêmaproveita-
doaboamarédodólarembaixa
para investir pesadonapromo-
ção de seus produtos. Tanto a
inglesaDiageo,donademarcas
comoJohnnieWalker,quantoa
francesaPernodRicard,doChi-
vas Regal, estão empreenden-
do uma grande ofensiva para
resgatar a imagemdebomgos-
toesofisticaçãoqueovelhosco-
tch costumava invocar no pas-
sado.Asduasempresas têm in-
vestido em propaganda, relan-
çamento de produtos, degusta-
ções e eventos para renovar

marcasereconquistarosconsu-
midores.
Oprincipalestímuloparaes-

sasiniciativas foiocrescimento
de 10% no mercado de uísque
nosprimeirosmesesdoano,em
virtude da valorização do real
frenteaodólar.Omercadobra-
sileiroéestimadoem10milhões
de garrafas anuais. Esse núme-
ro não inclui vendas em free-
shops.Nosúltimosseis anos, as
sucessivas desvalorizações da
moeda derrubaram a venda de
uísque no País em 40%. A bebi-
da, que foi símbolo do governo

Collor de Mello no início dos
anos 90, também perdeu espa-
ço para os vinhos finos, que en-
cantaramosbrasileirosapartir
do marketing impiedoso dos
produtoreseimportadores,ba-
seado principalmente em de-
gustações,cursosedemonstra-
ções de produtos.
Tanto a Diageo como a Per-

nod Ricard estão adotando es-
tratégia parecida. Para relan-
çar no Brasil a marca Bucha-
nan’s 12 anos, a Diageo já reali-
zou desde o ano passado 30 de-
gustações presididas por em-
baixadores damarca – executi-
vos, advogados, cineastas, pu-
blicitários–,queconvidamseus
amigos para apresentação do
uísque. “Nos últimos anos, cen-
tramosesforçosnamarcaJohn-
nie Walker e agora estamos
abrindo espaço para outras
marcas como o Buchanan’s”,
diz Eduardo Bendzius, gerente
demarketing daDiageo.
OBuchanan’séumuísquede

12anosquecustapoucomaisde
R$100eestánamesmacatego-
riadoJohnnieWalkerBlack,da
própriaDiageo.Seuconcorren-
te direto é o Chivas Regal 12
anos, da Pernod Ricard. Atual-
mente, o Buchanan’s tem 8,1%
dessemercado, segundo dados
doinstitutoACNielsen,enquan-
to o Johnnie Walker Black de-
tém 49,9% e o Chivas, 18,7%. A
idéia da Diageo é vender o Bu-
chanan’s como um uísque para
poucos, mesmo sem ter preços
astronômicos.
A Pernod Ricard também

tem uma estratégia ambiciosa
paraoChivas.HojechegaaSão
Paulo o escocês Colin Scott,

mestre destilador da divisão
Chivas Brothers para promo-
ver degustações do Chivas Re-
gal 18 Golden Signature, uma
versão especial de R$ 270, que
disputará os consumidores
maisendinheiradoscomoJohn-
nie Walker Gold Label e os pu-
rosmaltes.Amarcatambémes-
tá promovendo degustações
emlojasdagrifederoupasmas-
culinas VR, com a qual firmou
parceriadesdeosdesfilesdaco-
leçãoinverno2005,naSãoPau-
loFashionWeek.O catálogoda
grife teve a Escócia como tema
e foi fotografado na destilaria

daChivas, emLongmorn.
Adisputanãoserestringeao

topo da pirâmide dos uísques.
Na categoria mais barata, ou
standard, com bebidas de oito
anos na faixa entre R$ 40 e R$
70,aDiageovaivoltara investir
namarcaWhiteHorse,oprimei-
ro scotch a chegar aoBrasil, há
35 anos. Hoje, o Brasil é o país
quemaisconsomeWhiteHorse
no mundo e Minas Gerais é o
Estado onde amarca é campeã
devendas.Aempresapretende
criar até o fimdo ano 35Clubes
do Whisky para promover a
marca.ADiageonãodivulgava-

lores que gasta em promoção,
mas adianta que pretende do-
brar os investimentos emmar-
keting com relação a 2004.
Dentro do segmento stan-

dard,oJohnnieWalkerRedde-
tém49,9%domercado.Oprinci-
pal rival, o Ballantine’s, da
Allied Domecq, tem 10,6% e o
WhiteHorse,16,5%.Deolhones-
sadisputa,aPernodRicardata-
cou com uma marca irlandesa.
Em março, lançou a marca Ja-
meson.A idéia é repetir aqui o
sucessomundialdamarca,pre-
sente em 120 países e que cres-
ceu 12% emvendas em 2004.●

FORÇA – Eduardo Bendzius e o Johnnie Walker Red, que é líder em seu segmento

J.F. DIORIO/AE

Marcasmaiscaras
perderamespaço
nosúltimosanos
paraosvinhosfinos

MERCDO DE UÌSQUE
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Carrefour compra dez lojas Big
Com a operação, no valor de R$ 317 milhões, rede consolida sua posição de líder no segmento de hipermercados em SP

10
milhõesdegarrafaspor ano éo
tamanhodo mercado brasileiro

40
porcento équanto o mercado
encolheudesde 1999

US$7,8
bilhões foi o faturamentomundial
daDiageono 2ºsemestre de 2004

R$ 270
éo preço donovo Chivas Regal
18Gold Signature

10
porcento éocrescimento domer-
cadobrasileiro em 2005

49,9
porcento éa fatiademercado do
JohnnieWalker Red Label, líder
em seusegmento

18,7
porcento éa fatiademercado do
Chivas Regal, segundocolocado
entreos maiscaros

PERFIL - As lojas da rede Big, adquiridas pelo Carrefour na Grande São Paulo e em Santos, faturaram juntas R$ 579 milhões em 2004

VAREJO

Vera Dantas

O Grupo Carrefour anunciou
ontemacomprade10hipermer-
cados Big, em São Paulo, que
pertenciam ao grupo portu-
guêsSonae.As lojas foramven-
didasporR$317milhões.Como
negócio, que já vinha sendo co-
mentadopelomercado,oCarre-
fourconsolidasualiderançaem
hipermercados emSão Paulo e
deixaclaro,segundoespecialis-
tas, que está no páreo para en-
frentar o crescimento do Wal-
Mart e brigar como líder do se-
tor, o grupo Pão deAçúcar.
“OCarrefourestavadigerin-

do aquisições feitas no período
de 1998 e 1999,mas agora já co-
meçaasairdesteaparente imo-
bilismo”, diz o especialista em
varejo e professor da Faculda-
de de Economia e Administra-
ção daUSP,NelsonBarrizzelli.
Em comunicado divulgado

ontem,oCarrefourdizqueaope-
raçãoépartedaestratégiamun-
dialdogrupo“nosentidodebus-
car uma posição de liderança
nosmercadosemqueatua”.Bar-
rizzellinãoacreditaqueoSonae
ainda tenha intenção de sair do
País, comocirculou algum tem-
po atrás, quando o presidente
do grupo chegou a comentar
sua insatisfaçãocomosresulta-
dos operacionais no País.
As lojasdoBigvendidas–se-

te na cidade de São Paulo (nos
bairros deSãoMiguelPaulista,
Ipiranga,Tatuapé,Pirituba,Ca-
sa Verde, Tucuruvi e Morum-
bi),etrêsnosmunicípiosdeSan-
toAndré, Guarulhos e Santos –
faturaram,em2004,R$579mi-
lhões. Com a aquisição e duas
novas lojasqueserão inaugura-
dasemFortalezaeJoãoPessoa,
oCarrefourficarácom96hiper-
mercados.OExtra,bandeirado
Pão deAçúcar, tem 73 lojas.
O presidente do grupo fran-

cêsnoBrasil, JeanMarcPueyo,
não fez comentários ontem so-

bre o negócio, mas emdiversas
ocasiões tem reiterado que o
grupo está atento às oportuni-
dades. “As grandes redes estão
afiando suas facas. A competi-
ção deve crescer”, diz o consul-
tordevarejoMarcosGouvêade
Souza,diretor-geral daGouvêa
de SouzaGS&MD.
A aquisição, observa, é uma

confirmação também de que o
setor vive um processo de con-
solidação das grandes redes
mundiaisqueestãonoPaís.“Fi-
caclaroqueoespaçoparaoutro
concorrente internacional en-
traraquiestá limitado”,diz.Pa-
ra ele, a incógnita é como o for-
mato de hipermercados vai
crescer no País. “O que se tem
observado é um avanço muito
mais acentuado das pequenas

redes (do formato do super-
mercado de vizinhança) do
que dos hipermercados.”
O Sonae não quis comen-

taravendadesuaslojaspara
o Carrefour. Apenas divul-
gou um comunicado infor-
mandoquehojeopresidente
da Modelo Continente (sub-
holdingdogrupoSonae,com
sedeemPortugal),NunoJor-
dão, e o presidente da Sonae
noBrasil,SérgioMaia,anun-
ciarão um fato importante
paraomercadovarejista.Há
tempos o Sonae tentava ne-
gociaravendadoBigemSão
Paulo. A intenção do grupo
português é centralizar sua
atuação no sul do País, com
asredesNacionaleMercado-
rama.●

Pão de Açúcar
deu a largada
para expandir
com aquisições

DIVULGAÇÃO

Na briga das maiores redes de
supermercados do País, o Pão
deAçúcar, comfaturamentode
R$ 14,9 bilhões em2004, temsi-
doomaisagressivonaquedade
braço com outras companhias
para semanter na liderança.
Ogrupo,naavaliaçãodocon-

sultor especializado em varejo,
MarcosGouvêa,temreagidorá-
pidoprincipalmentedepois que
a gigante americana Wal-Mart
comprou a rede Bompreço no
Nordeste,noiníciodoanopassa-
do, e mostrou que estava aqui
para brigar de fato. O Pão de
Açúcar, pouco antes, se anteci-
poueanunciouumajointventu-
recomoSendasnoRiodeJanei-
ro, conquistando uma posição
dedestaquequenãopossuíana-
queleEstado.
No mês passado, Abilio Di-

niz, presidente do Conselho do
PãodeAçúcar,numanovataca-
da,anunciouavendademetade
das ações para o grupo francês
Casino, que já era sóciominori-
tário da rede. A parceria dará
fôlego para o Pão de Açúcar in-
vestir R$ 2,5 bilhões na expan-
são da rede nos próximos qua-
tro anos e abrir 40 hipermerca-
dos e mais 120 supermercados.
“AmovimentaçãodoWal-Mart
contribuiuparadesestabilizaro
setor e aumentar a competição
entre todos eles”, dizGouvêa.
O Wal-Mart, terceiro maior

rede do País, com faturamento
de R$ 6,1 bilhões em 2004, no
mês passado anunciou novas
aberturas de lojas em Brasília,
Goiânia, Vitória num plano que
prevêsóparaesteanoa inaugu-
ração de 10 lojas.●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 junho. 2005. Economia. p. B16.




