
A Absolut investe na relação com o estilo para reforçar identidade 
Andréa Ciaffone 
 
Oito figuras lendárias do folclore sueco tiveram suas vestes reinterpretadas pelo estilista francês 
Jean Paul Gaultier. As roupas de lendas como "Viking, o conquistador dos sete mares", "Valkyria, 
a deusa dos campos de batalha" ou "Lucia, a santa que ilumina a noite mais longa do ano" foram 
utilizadas em uma produção com fotografia de Jean-Baptiste Mondino realizada em Sandham 
durante as famosas "noites brancas" de junho, na Suécia, época em que os dias podem ter 19 
horas de sol.  
 
Essas imagens são a base da nova companha mundial da Absolut Vodka, batizada de Absolut 
Legends, que inaugurou sua fase na América Latina com uma festa ontem, em São Paulo. "O 
Brasil é o mercado mais importante para nós nessa região", diz a diretora da negócios da Absolut 
Company na América Latina e Caribe, Susanne Welwert. A campanha foi lançada na Suécia em 
setembro de 2002 e já fez seu debut nos EUA, que é o maior mercado consumidor da marca. 
Pesquisa de Top of Mind realizada há dois anos nos EUA apontou a Absolut como a marca mais 
reconhecida pelo consumidor americano no segmento de bebidas.  
 
Segundo a executiva, a nova propaganda visa reforçar para os consumidores do mundo todo o 
fato de a vodca sueca ser um produto de primeira linha, a marca ter uma tradição de se envolver 
em projetos com criadores e artistas de vanguarda com renome internacional e ainda de reforçar 
sua origem. Vale lembrar que o dono da marca Absolut é o governo da Suécia.  
 
De acordo com Susanne, os efeitos das campanhas publicitárias são sensíveis. "A propaganda 
relacionando a Absolut com imagens e nomes de cidades brasileiras contribuiu para o crescimento 
de nossas operações no País em 25% durante 2002", diz Susanne. Em 2001, a Absolut detinha 
34% do mercado de vodcas premium. Depois da veiculação da campanha, essa participação 
chegou a 45%.  
 
A diretora não se arrisca a dar números precisos em relação às expectativas de aumento de 
vendas para a campanha Absolut Legends, que será veiculada na Vogue RG e as fotos serão 
objeto de uma exposição no Hotel Lycra, em São Paulo. "A expectativa de crescimento também 
está relacionada à mudança do nosso distribuidor no Brasil. A partir de 1 de julho a Absolut será 
distribuída pela Expand, empresa líder na distribuição de bebidas importadas de alto padrão."  
 
O esforço de desenvolver o mercado internacional para exportar a vodca da Suécia começou em 
1979 e o mercado escolhido foi os EUA. "Tivemos que desenvolver esse mercado já que o maior 
comprador de vodca, a Rússia, além de produzir para seu consumo, à época não importava", diz 
Susanne. Hoje, a Absolut é a líder em participação no mercado norte-americano de vodcas 
importadas e é a terceira empresa em volume de vendas -perde apenas para a líder Bacardi e 
para a segunda colocada Smirnoff.  
 
A estratégia nos EUA foi desenvolvida por um distribuidor, Michael Roux, que era francês e tinha 
ótimas relações com os formadores de opinião norte-americanos. "Foi iniciada a tradição da 
empresa em se envolver com criadores de vanguarda", diz a executiva. Desde os anos 80, a 
empresa vem investindo na sua relação com artistas. "Para manter a magia da marca, temos que 
ser muito seletivos em relação aos projetos e aos criadores com quem desenvolveremos ações", 
diz Susanne. No Brasil, já desenvolveu projetos com os estilistas Alexandre Herchcovitch, Icarius 
e Reinaldo Lourenço.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2003. 


