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Recife, 12 de Setembro de 2003 - A quinta no ranking investe US$ 8 milhões em marketing e 
novos produtos. Segundo maior grupo de bebidas alcoólicas do mundo e quinto lugar no Brasil, a 
britânica Allied Domecq tem uma meta audaciosa no mercado brasileiro: saltar para o número 
dois no ranking entre 2006 e 2007. A companhia, que faturou US$ 6 bilhões no mundo no 
exercício entre agosto de 2002/agosto de 2003, promete jogar pesado para atingir seus objetivos 
por aqui. O planejamento estratégico para os próximos três anos, que está sendo traçado numa 
convenção nacional em Ipojuca (PE), prevê investimentos de US$ 8 milhões em publicidade, 
marketing, patrocínios e lançamento de produtos só nos próximos doze meses.  
 
A maior fatia, de 38%, será destinada ao Nordeste, região que encabeça as vendas da Allied 
Domecq no País, com 54% do total. Quanto às ações previstas no programa de investimentos, 
uma das principais será o lançamento nacional, no mês que vem, de mais uma conhaque da 
tradicional família Domecq, de uma marcas de vinhos da vinícola argentina Balbi e do uísque 
Ballantines 21 e 30 anos. Ressalte-se que o Ballantines é o segundo uísque escocês mais vendido 
no País, com 5% de participação de mercado.  
 
Ballantines para o jovem  
 
Outro projeto de peso é o Ballantines Play Tour, que vai demandar US$ 600 mil para a realização 
de 11 grandes festivais de música eletrônica em 10 cidades - Recife (PE), Salvador (BA), Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), Itajaí (SC), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Belo Horizonte (MG) e Brasília - e de 200 festas de porte médio.  
 
O programa de shows reforça o conceito de posicionamento que vem sendo trabalhado para o 
Ballantines, de uísque para o público jovem e fortemente associado à vida noturna e à música 
"techno". Conceito, por sinal, que revolucionou a publicidade e o marketing dos uísques no Brasil. 
Além disso, será lançada na televisão a campanha do uísque Teacher’s com o mote "Tem coisas 
que ninguém ensina" e que já vem sendo veiculada há algum tempo em veículos impressos e 
outdoor.  
 
A marca também manterá a política de fortes patrocínios para grandes eventos. Para o Long John, 
um uísque engarrafado no Brasil, estão previstas ações para alavancar as vendas no Sul e 
Nordeste. Hoje, a comercialização está concentrada em Minas Gerais. A meta é triplicar o volume 
comercializado, passando de 25 mil caixas no exercício passado para 75 mil.  
 
Quanto ao ambicioso crescimento projetado pela empresa nos próximos cinco anos, ressalte-se 
que o caminho já vem sendo pavimentado. No exercício compreendido entre agosto de 
2002/agosto de 2003, a empresa, com 12 mil funcionários e filiais em 50 países, vendeu 1,3 
milhão de caixas no Brasil, onde faturou R$ 150 milhões, 38% a mais que nos 12 meses 
anteriores.  
 
Foi uma performance excepcional, considerando-se a desaceleração da economia nacional e os 
reflexos da alta do dólar sobre o ramo de bebidas importadas. "Conseguimos incrementar os 
negócios, aproveitando a tradição de nossas marcas e também focando ações em praticamente 
todos os submercados onde tínhamos participação pequena e possibilidade de crescimento", 
explica o gerente geral para o Brasil, Henrique Madrid. Além disso, a Allied Domecq, com um 
extenso portfólio de uísques, conhaques, vinhos, vodkas e bebidas "ready-to-drink", conta com 
um grande trunfo: o mix de produtos nacionais e importados e que vão da categoria "low price" a 
super-premium permite atuar em todas as categorias de consumidores, o que garante grande 
elasticidade para a empresa se adaptar às épocas de crise.  
 
Receita 30% maior em 2004  



 
Em relação ao exercício agosto 2003/agosto 2004, o grupo prevê elevar a receita em 30%, para 
R$ 195 milhões. "Trabalhamos com a tendência de um cenário macro-econômico bastante 
positivo, mas com um mercado de bebidas estagnado. Nossa estratégia será continuar centrando 
fogo onde houver possibilidade de crescimento e muita agressividade nas áreas onde já estamos 
bem posicionados", detalha Madrid.  
 
O melhor posicionamento da empresa, que tem a sua planta no Brasil em Garibaldi (RS), é 
registrado no Nordeste, o que se deve em grande parte à tradição, na região, dos uísques 
Teacher’s, Wall Street e Ballantines. "A força destas marcas vem ajudando a puxar para cima as 
vendas de outros produtos que compõem nosso portfólio", ressalta o gerente.  
 
"É por isto que mais de um terço do investimento programado será voltado para os Estados 
nordestinos", justifica. O melhor exemplo do poderio das marcas da Domecq no Nordeste é o 
Teacher’s, o líder nacional entre os uísques engarrafados no Brasil, com 57% de market share. 
Das 420 mil caixas do uísque vendidas no País entre agosto de 2002 e o mesmo mês de 2003, 
160 mil (38%) foram consumidas apenas em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe.  
 
kicker: É 2 maior do mundo em bebidas alcoólicas, com vendas de US$ 6 bilhões  
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