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São Paulo, 20 de Janeiro de 2006 - O uísque Chivas Regal remarcou para hoje, depois 
do mau tempo da semana passada, um evento de barcos em Punta del Este, no 
Uruguai, que recebeu o nome de Punta del Este Ocean Crossing. "A idéia é 
proporcionar mais uma ‘brand experience’ do uísque premium da Pernod Ricard em um 
lugar especial", diz Laurent Schun, diretor de marketing da Pernod Ricard América 
Latina.  
 
O Ocean Crossing vai ser uma parada de barcos liderada por duas embarcações de 
Chivas. O evento irá reunir donos de barcos, que freqüentam Punta no verão. "Será 
uma ação pan regional de Chivas Regal Brasil, Argentina e Uruguai já que turistas 
destes três países costumam freqüentar o balneário uruguaio", afirma Schun.  
 
A marca Chivas vem investindo preferencialmente, dentro da sua estratégia de 
marketing, em ações que proporcionam brand experiences. Em novembro e dezembro 
a marca manteve um lounge no Shopping Iguatemi, em São Paulo, inspirado na 
parceria com os irmãos Campana. A dupla de designers criou uma lata especial como 
sugestão de presente de Natal. "A parceria com os Campana deu excelente 
resultados", afirma Schun. Afinal, o Chivas Regal 12 anos ultrapassou seu plano de 
vendas para dezembro último em 54%. Foram vendidas mais de 1,7 mil caixas de 
todos os packs especiais produzidos para o Natal.  
 
O desempenho foi considerado positivo, segundo Schun, "mostram que, nos últimos 
dois anos, o Brasil está crescendo no consumo de Chivas". Na América do Sul, o uísque 
é o mais vendido na Argentina e ocupa o segundo lugar no Uruguai e Chile. "O Brasil 
está se aproximando desses países."  
 
Renovação da imagem  
 
Desde 2002, Chivas vem passando por uma revitalização de sua imagem com a 
implementação da campanha global "This is the Chivas Life", a qual enfatiza os bons 
momentos da vida compartilhados com os amigos. Em território nacional, a marca vem 
crescendo rapidamente sua participação de mercado no segmento de uísques 
premium. Atualmente, Chivas é vice-líder do segmento, com 17% de participação de 
mercado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


