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O mercado, liderado por Pernod Ricard e Diageo, encolheu 40% nos últimos cinco anos. 
 
As duas rivais mundiais de bebidas destiladas se esforçam para mudar o conceito do uísque no 
Brasil. Diageo e Pernod Ricard trabalham, cada uma a seu modo, para rejuvenescer, tropicalizar 
e, finalmente, fazer decolar as vendas da bebida no país. 
 
O esforço de marketing das multinacionais - desta vez, focado em jovens de 25 a 35 anos - vai 
muito além da conquista de novos consumidores. A mais dura missão é recuperar o terreno 
perdido no Brasil. Em cinco anos, o mercado encolheu 40%. Em seu melhor momento, em 2000, 
o setor chegou a 20 milhões de garrafas. Hoje, somam 12 milhões. 
 
Além de perder mercado para os vinhos e bebidas de baixo teor alcoólico, boa parte da queda foi 
comprometida pelo câmbio, que puxou para cima os preços dos produtos importados. Agora, a 
situação inverteu-se e as empresas não querem perder tempo. 
 
Acostumada a vender uísques escoceses, como Chivas e Ballantines, a Pernod Ricard decidiu jogar 
suas fichas em um uísque irlandês, o Jameson - marca que mais cresce no mundo, segundo 
Internacional Wine Spirits Report (IWSR), e que a multinacional lançou no Brasil há um ano, sem 
fazer alarde. 
 
Pela primeira vez, a empresa teve que ceder ao alinhamento mundial de publicidade e 
"abrasileirou" a campanha do Jameson, que estréia na mídia na próxima semana. No Brasil, a 
propaganda elaborada pela Fisher vai explorar o conceito de uísque suave e focar a sua 
nacionalidade irlandesa. 
 
Diferentemente do destilado escocês, que se escreve com "y" - whisky - a grafia do irlandês é 
com "e" - whiskey. "Vamos destacar a letra e tentar despertar no consumidor uma série de 
curiosidades que tem por trás disso", diz Antonio Fadiga, sócio-diretor do grupo Total, dono da 
Fischer. A Pernod Ricard, que mundialmente fatura ? 3,5 bilhões, fará ações no ponto-de-venda e 
colocará três ônibus enfeitados com o rótulo do Jameson para circular pelas baladas paulistanas, 
transportando jovens de um bar para o outro. 
 
"A meta é duplicar as vendas para 20 mil caixas em um ano", diz Edmundo Bontempo, presidente 
da empresa. Os investimentos somam R$ 5 milhões, cerca de 10% dos gastos da multinacional 
com as suas mais de dez marcas de bebidas vendidas no Brasil. Apesar de focar no jovem - que 
em geral consome bebidas de menor valor, o executivo diz que não vai adotar uma política de 
redução de preços. O uísque Jameson chegou ao mercado há um ano e ainda não aparece na 
leitura feita Nielsen. 
 
A Diageo, dona do líder de mercado Johnnie Walker Red Label, quer emplacar o conceito de 
drinques de uísque. A idéia é emprestar a versatilidade da vodca à bebida escocesa e misturá-la a 
frutas, como lima da persa e tangerina. 
 
Os mais tradicionalistas, que fazem questão de apreciar o scotch puro, torcem o nariz para a nova 
moda. "Como líderes, queremos impor uma tendência e levar a categoria para outra direção", 
afirma Eduardo Bendzius, diretor de marketing . "Quem gosta da bebida pura, ótimo, mas cada 
um que consuma como desejar", diz. 
 
Para conquistar o público jovem, uma seleção de drinques que misturam suco de frutas e até 
água de coco ao uísque está sendo feita em bares badalados de São Paulo, Recife e Salvador - o 
Nordeste concentra 40% das vendas de uísque da companhia. 
 



Não é a primeira vez que a Diageo tenta fisgar os jovens. Há três anos, amargou uma tentativa 
frustrada de vender uma bebida pronta à base de uísque, o Johnnie Walker One. O produto, 
envasado em garrafão retornável e pronto para o consumo, sobreviveu pouco mais de um ano. 
"Não cresceu na velocidade que queríamos e descontinuamos o produto para proteger a marca", 
afirma Bendizius. 
 
Com vendas globais de US$ 14,2 bilhões, a Diageo reforça sua nova ação com última campanha 
do Johnnie Walker, extensão da bem-sucedida "Keep Walking", que ampliou as vendas mundiais 
do uísque em 30%. A Diageo, que não revela o investimento na marca, vai desembolsar R$ 60 
milhões este ano e boa parte dessa verba está concentrada nos seus dois carros-chefe: Johnnie 
Walker e Smirnoff. 
 
A redução de cerca de 15% no preço do Red Label completa a estratégia da companhia para a 
marca, dona de 56,2% do mercado standard, segundo dados AC Nielsen. "Com essas ações, 
nosso objetivo é crescer as vendas em 20% este ano", diz Bendzius. 
 
A modernização das bebidas destiladas começou com a vodca, há três anos. Impulsionado pelo 
preço e pelo fenômeno brasileiro da caipirosca, o setor é três vezes maior do que o de uísque. 
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