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As novas regras para a publicidade de bebidas provoca uma transferência de verbas que joga 
contra a mídia tradicional. Para evitar que os jovens se sintam estimulados a beber a partir da 
glamourização ou da banalização do consumo do álcool, o Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar) adiantou-se aos legisladores e criou uma espécie de "lei 
seca" da propaganda ao estabelecer regras para a realização de anúncios de bebidas alcoólicas 
em mídia de massa. A busca por alternativas de comunicação chega levar fabricantes e 
distribuidoras a aumentar o investimento em mídia e marketing para atingir seus consumidores.  
 
A regulamentação restringe menos as ações promocionais ou de relações públicas do que os 
meios tradicionais. "Cada vez mais as agências terão de rebolar para não perder faturamento. Ao 
mesmo tempo, os profissionais de marketing vão ter de afiar seu poder de análise do público alvo 
e sua sensibilidade de mercado para desenvolver suas estratégias", diz o gerente geral da 
Maxxium Brasil, Alexandre Fadel.  
 
"Se a solução para a mídia de massa tiver sempre de ser a ação promocional, provavelmente os 
custos das empresas vão aumentar", alerta Fadel. A Maxxium distribui no Brasil as marcas 
Absolut, Cointreau e outras sete. O faturamento total da empresa nesse ano deverá alcançar R$ 
35 milhões. Nos últimos três anos, a média anual de crescimento foi de 20% ao ano. Para 2003, o 
investimento total em marketing deve ficar em torno de 50% do faturamento, cerca de R$ 18 
milhões. "Quanto mais conhecida a marca, mais mídia ela tem de ter." Metade do orçamento da 
Maxxium, R$ 9 milhões, está comprometida com a vodka finlandesa Absolut, notória por sua 
constante exposição em mídia segmentada.  
 
"A promoção custa mais por impacto. Mas embora atinja menor número de consumidores, 
permite uma experiência de consumo", diz o diretor de marketing da Bacardi, Carlos Correa. O 
executivo afirma que 90% da sua verba foi destinada à promoção em 2003. "Na propaganda você 
leva a mensagem para dentro da casa das pessoas, sem filtro. Já a promoção atinge quem já está 
predisposto, tem idade e escolheu estar em um bar", teoriza Correa.  
 
Produzida no Brasil de acordo com normas internacionais, a Smirnoff lidera o mercado nacional de 
vodka com 20% de participação em volume e 40% de participação em valor (dados Nielsen). Ela 
e o uísque Johnny Walker são os carros-chefe da distribuidora multinacional Diageo, que neste 
ano aumentou o investimento total em marketing no País em 25% e dispõe de uma verba de R$ 
65 milhões. "No caso específico de Smirnoff, a verba cresceu quase quatro vezes sobre 2002", diz 
o gerente de produto, Eduardo Blohm Bendzius.  
 
Deste orçamento, Blohm está investindo cerca de 40% em propaganda em mídia de massa e os 
outros 60% em ações de relações públicas, eventos e promoções. "As novas normas não terão 
impacto significativo na Diageo porque já há alguns obedecemos a um código interno muito 
parecido com o adotado pelo Conar." O executivo explica que o público - em escala planetária - 
reage bem às mensagem de prudência em relação ao consumo de bebidas. "Este ano na 
Inglaterra a campanha da Smirnoff que sublinhava a importância de saber quando parar de beber 
teve um índice de recordação maior do que a estrelada por Madonna para a Gap."  
 
No Brasil, a Diageo preferiu tornar a mensagem de responsabilidade social mais interativa. Criada 
pela Bullet, a campanha promocional "Se beber, vá de táxi" é um modelo de bom 
comportamento: consiste em oferecer testes de bafômetro para os clientes de bares e casas 
noturnas. Quem estiver além do nível considerado seguro, ganha um boleto de táxi para voltar 
para casa. De acordo com o vice-presidente de atendimento da Bullet, Fernando Figueiredo, a 
grande maioria das pessoas quer participar da "brincadeira". Realizada apenas em São Paulo, a 
promoção já impactou 13,5 mil pessoas. Já foram realizados 1,26 mil testes e 230 boletos de táxi 



foram distribuídos para os reprovados pelo bafômetro. "O interessante é os muitos donos de bares 
nos procuram para fazer ações nos seus estabelecimentos", diz Figueiredo.  
 
"Ter uma promoção na casa é sempre positivo. Diverte a clientela e até gera o aumento de 
consumo", assegura André Trindade, sócio do bar Dublin (Vila Olímpia). Ele conta que em noites 
normais, vende cerca de duas garrafas de uísque. E que a presença de promotoras chega a elevar 
esse número a 14. "A venda de garrafas ajuda a fidelizar o cliente."  
 
Com 98% do investimento de marketing dirigido a promoções em bares e casas noturnas, o 
representante no Brasil da vodka inglesa Blavod, Damian Canevari, se diz muito satisfeito por ter 
adotado uma estratégia promocional baseada em sensualidade e polêmica. "Com apenas 18 
meses no Brasil, a Blavod já é a terceira mais consumida em São Paulo", diz Canevari. O 
executivo atribui a rapidez do crescimento ao fato de que o produto possui dois atributos 
marcantes: é preta e se confere poderes afrodisíacos - algo que na mídia tradicional já não pode 
mais ser sugerido.  
 
Para tingir a bebida transparente de negro, o fabricante usa a raiz Catechu, originária do Nepal, 
onde se acredita que a planta tenha efeitos afrodisíacos. A principal peça publicitária - um outdoor 
na Av. Faria Lima - e as ações promocionais tiram partido da conotação sexual da bebida. As 
imagens sugerem lesbianismo e deixam boa parte da pele das modelos à mostra.  
 
Nas ações promocionais realizadas em bares são propostos desafios entre as mesas e oferecidos 
drinques aos mais ousados. Nas casas noturnas, as promotoras fazem performances sensuais 
entre si. "O índice de recordação da marca é alto e tivemos um crescimento de 35% em relação 
ao mesmo período do ano passado a partir do início da promoção em setembro." Com apenas um 
painel divulgando o endereço, o site da marca tem recebido cerca de 2 mil visitantes por dia - 
espaço que teoricamente também está sujeito à nova legislação.  
 
Segundo Fadel, durante a fase de introdução em um novo mercado, o mais indicado para as 
marcas de perfil premium é concentrar sua comunicação em ações de relações públicas que 
permitam a construção do prestígio da marca. "Quanto mais premium é uma marca, mais se 
precisa de uma mensagem subliminar para posicioná-la junto ao consumidor." O executivo lembra 
que poucos têm paladar suficientemente apurado para distinguir as sutis diferenças de sabor 
entre as marcas da categoria premium. "Por isso, o profissional de marketing tem de trabalhar a 
imagem da marca com valores emocionais, de modo a que o consumo do produto seja fator de 
auto-afirmação para o consumidor."  
 
A estratégia da cerveja  
 
De forma geral, os especialistas acreditam que as bebidas de consumo de massa, especialmente 
as cervejas, serão as que mais sofrerão com as novas normas pois são as que mais utilizam a 
mídia. Marcas como a Nova Schin estão investindo em outras formas para se posicionar no 
mercado. Por meio de festas e patrocínios, a marca de cervejas está ganhando terreno e criando 
laços com os consumidores em seu próprio território. No próximo fim de semana, a marca vai 
patrocinar um festival de rock com atrações nacionais e internacionais em Florianópolis, durante a 
etapa brasileira do WCT, circuito mundial de surf profissional.  
 
Nessa ação serão investidos US$ 500 mil em patrocínio. Semana passada, em São Paulo, a marca 
ofereceu festa no hotel Unique a uma lista convidados célebres com um show de música 
memorável com Skank, Cláudio Zoli, Heartbreakers, (Banda) Imperial e Nando Reis - escolhidos 
de modo a formar a palavra Schin. O próximo passo da marca é se aproximar dos cinéfilos. A 
cervejaria fez um acordo inédito com a rede Cinemark para distribuir amostras de cerveja aos 
maiores de 18 anos.   
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