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O Ballantine’s (Pernod Ricard), segundo uísque escocês mais vendido no mundo, investe cerca de 
R$ 1 milhão no Ballantine’s Summer Games, campeonato internacional de wakeboard que 
começou ontem, em Florianópolis, e termina no sábado. A competição, conhecida como um dos 
maiores eventos mundiais de wakeboard, pretende firmar o uísque standard (com oito anos de 
envelhecimento) entre os jovens latino-americanos.  
 
O gerente de marketing de produtos importados da Pernod Ricard, Ricardo Chueiri, diz que com a 
aquisição da Allied Domecq, em setembro do ano passado, a fabricante passou a focar este nicho 
de mercado, formado por jovens de 25 a 35 anos, que consomem basicamente a categoria 
standard.  
 
Segundo Chueiri, a segunda edição do evento é realizada em Florianópolis porque é uma capital 
com localização relevante tanto no Brasil como no Conesul. Diz que na região sul o share do 
Ballantine’s é de 10%, enquanto que a média no Brasil é de 8%. No total do ramo de uísque, o 
share da francesa Pernod é de 15% no Brasil, ocupando a segunda posição em vendas. No ano 
fiscal compreendido entre junho de 2005 e junho de 2006, a empresa vendeu 100 mil caixas de 9 
litros (900 mil litros) de Ballantine’s no mercado brasileiro, 8% a mais do que no exercício 
anterior. A marca ocupa posição de destaque dentro do extenso portfólio da Pernod Ricard.  
 
No mundo, duas garrafas de Ballantine’s são vendidas a cada segundo. São 5,8 milhões de caixas 
de 9 litros comercializadas por ano. Os principais mercados do uísque, além do Brasil, são 
Espanha, França e Alemanha. Além do Ballantine’s, a carteira mundial da Pernod inclui as marcas 
Ricard, Chivas Regal, Kahlúa, Malibu, Beefeater, Havana Club, Jameson, Martell, The Glenlivet, 
Jacob’s Creek, Mumm e Perrier Joüet e marcas locais como rum Montilla, Orloff, Almadén e Natu 
Nobilis.  
 
Para contagiar bares, restaurantes, casas noturnas e as praias com o clima do Ballantine’s 
Summer Games, foi criada uma estratégia de marketing ampla. Promoções prévias em praças 
focos, blitzes locais e um hot site são exemplos de ações usadas para promover o evento.  
 
Ricardo Chueiri afirma que a empresa aposta em eventos esportivos na América Latina para se 
aproximar do jovem. Realiza quatro campeonatos esportivos anuais, dois no verão e dois no 
inverno, pela América Latina. O Ballantine’s Winter Games tem como tema o snowboard e o 
Ballantine’s Summer Games, wakeboard e vôlei de praia. "Praia, esporte e festa são ícones dos 
jovens. Aproveitamos para transmitir os valores da marca Ballantine’s", acrescenta o diretor de 
marketing Laurent Schun.  
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