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Licor à base de laranja busca atrair público mais jovem, entrar até na caipirinha e deixar de ser 
visto só como digestivo. A caipirinha, grafada com trema no primeiro "i", tem lugar de destaque 
no Museu Cointreau, que fica na sede da Remy Cointreau em Angers, capital de Anjou, na entrada 
do Vale do Loire, na França. A bebida, preparada com o licor, gelo e limão, sem adição de açúcar, 
faz parte da campanha mundial de rejuvenescimento da marca, centrada na descoberta de novos 
drinques e formas de se tomar a bebida. Uma estratégia descoberta de maneira informal, há 
poucos anos, quando a pop star Madona apaixonou-se pelo coquetel Cosmopolitan (cointreau, 
vodca, limão e suco de cramberry), quadruplicando a venda do licor nos Estados Unidos, hoje, em 
torno de 170 mil garrafas/ano.  
 
O Cointreau sempre foi usado em drinques clássicos como o Side Car (Cointreau, suco de limão, 
conhaque) criado no Harry’s Bar de Paris na primeira metade do século XX, mas esses drinques 
tiveram seu consumo reduzido drasticamente nos últimos anos, especialmente entre os mais 
jovens. "O maior consumo de Cointreau, hoje, é como digestivo, após a refeição, forma que atrai 
preferencialmente um público mais velho. Com a criação de novos drinques e formas de uso 
esperamos conquistar novos consumidores, mais jovens ", diz Citlalia Marchal, internacional brand 
manager da marca.  
 
Citlalia faz questão de destacar que as preocupações com o rejuvenescimento da marca não 
significam o abandono do consumidor tradicional. "O fato da marca estar na mídia tem feito 
aumentar seu consumo também como digestivo", diz. No Brasil, onde o produto é o mais vendido 
entre os licores não cremosos, a campanha em busca do público jovem vai ter contornos locais, 
sem lugar para a receita de "caipirinha".  
 
O Cointreau existe há 150 anos. Anualmente são produzidas 35 milhões de garrafas, vendidas em 
200 países; 90% da produção é exportada. O licor foi criado por Edouard Cointreau, herdeiro de 
uma fábrica de licores de frutas típicas da região do Vale do Loire, fundada anos antes pelo seu 
pai Adolphe e o irmão Edoaurd-Jean. Embora os outros licores continuassem a ser produzidos, 
rapidamente o Cointreau - elaborado a partir dos óleos essenciais de cascas de laranja, uma fruta 
exótica para a região - tornou-se de longe o principal produto da companhia.  
 
"Qualidade e marketing", define Citlalia para explicar o rápido crescimento do Cointreau. "Edoaurd 
Cointreau desenvolveu uma série de ações em marketing, relações publicas e patrocínios culturais 
e esportivos, ainda no século XIX, muito antes que tudo isto se tornasse usual ou até que estas 
palavras existissem" afirma. A primeira investida foi na área do design com a criação de uma 
garrafa exclusiva, a famosa embalagem quadrada de cantos arredondados que, com ligeiras 
modifcações, permanece a mesma até hoje.  
 
Edoaurd, em seguida, passou a investir em publicidade e patrocínios, como o Tour de France. 
Aliás, uma das preciosidades do Museu Cointreau é a cópia do que é, possivelmente, o primeiro 
filme publicitário do mundo. Feito pelos irmãos Lumiére, em 1898, o filme que chega a usar 
recursos técnicos sofisticados para a época, como a representação de um sonho, com imagens 
superpostas e mostra um homem feliz, depois de beber Cointreau, sonhando com bailarinas.  
 
Ao todo o museu tem mais de 250 comerciais da Cointreau, 80 deles restaurados. Nas extensas 
galerias do museu, onde se destaca uma frase dedicada à caipirinha, escrita em letras garrafais 
na parede - o único drinque citado com este destaque em todo o museu - pode se ver uma 
coleção de posters, desenhos originais, pinturas e objetos de artistas famosos encomendados pela 
Cointreau e que contam a longa convivência da marca com o marketing.  
 
O Museu foi criado como parte das comemorações dos 150 anos do licor e ocupa uma área de 
2000 m² e é integrado à destilaria que tem 45 mil m². Os tours guiados duram 1h30m e 



terminam com uma degustação do Cointreau em um bar, onde, de novo, reina a caipirinha. "O 
drinque brasileiro faz muito sucesso no mundo todo e por isto o destacamos tanto", diz Citlalia. 
Aliás, na lojinha de lembranças há um jogo com copo e pilão para quem quiser fazer a caipirinha 
de Cointreau.  
 
O processo de renovação da marca começou, de fato, há dois anos com mudanças na 
embalagem, como a novo tom de cobre na tampa e selo e na parte interna do logotipo, um lacre 
com a efígie de Eduard Cointreau, o logotipo em cobre dourado, um rótulo mais nítido e a 
assinatura do inventor. Mas tudo sem descaraterizar a marca e sua rica história. A fórmula do 
licor, por exemplo, é a mesma inventada por Edouard Cointreau, um segredo de família, o que 
também faz parte do marketing, assim como a presença de Pierre Cointreau, 82 anos, quarta 
geração, no conselho de administração da empresa. Todos os dias ele vai à fábrica de Angers, 
rotina que não mudou nem mesmo depois da fusão da empresa com a Remy Martin, em 1990.  
 
No Brasil  
 
Se a "caipirinha de Cointreau" é arma de marketing do licor pelo mundo, no Brasil, onde a marca 
é líder entre os não cremosos e segundo lugar entre os licores premium mais vendidos (só atrás 
do Amarulla, da sul-africana Distell), a estratégia é outra, depois de uma pequena tentativa de 
"vender" a idéia da caipirinha no ano passado. O plano aqui é criar o consumo do "Cointreau on 
Ice" e para isto foi criada uma campanha em 99 pontos-de-venda nas cidades de São Paulo, Porto 
Alegre, Curitiba, Rio, Salvador, Recife e cidades do interior do estado de São Paulo.  
 
A campanha, chamada "Double Sensation" - segundo a Cointreau o gelo libera novos aromas dos 
óleos essenciais da casca de laranja - está sendo realizada nos finais de semana até o fim de 
dezembro e pretende fazer 200 mil abordagens e entregar 20 mil brindes. Em cada abordagem, o 
cliente interessado recebe um folheto explicativo e um copo da coleção Cointreau Vintage criado 
especialmente para a promoção.  
 
No Brasil, a venda em doses é responsável por 50% a 70% do consumo de bebidas destiladas. 
Uma bem sucedida ação do gênero realizada pela UDV (United Distellers & Vintners) com o licor 
Baileys há dois anos, por exemplo, resultou num aumento de 240% na venda do licor.  
 
A Cointreau está presente no Brasil há 30 anos e tem estreitas ligações com o País. O licor é feito 
de óleos essenciais de cascas de laranja doces e amargas colhidas em diversas partes do mundo, 
como África e Caribe e uma delas é a laranja pera brasileira. O Cointreau representa hoje 30% do 
faturamento da Maxxium Brasil subsidiária da Maxxium Worldwide, multinacional formada por três 
grandes grupos: a francesa - Remy Cointreau, a inglesa - Highland Distillers e a americana Jim 
Beam Brands.  
 
No ano passado foram vendidas 35 mil caixas do licor no País. A expectativa é de um crescimento 
de 10% neste ano fiscal, resultado da campanha no primeiro semestre e esta de 
rejuvenescimento. "Que-remos em cinco anos chegar a 80 mil caixas, o que é muito significativo 
no mercado brasileiro, de 400 mil caixas", diz Nicolas Nascimento, gerente de produtos da Remy 
Cointreau no Brasil (licor Cointreau, conhaque Remy Martin e champanhe Pipper Heidsieck).  
 
Segundo Nascimento, os primeiros resultados da campanha são animadores. "Estamos 
conquistando consumidores, especialmente entre o público feminino, para as novas formas de se 
tomar Cointreau e também reforçando o seu consumo como digestivo pós-refeição", diz. Para ele, 
toda a campanha do Cointreau procura atender tanto ao seu público tradicional quanto aos novos 
consumidores. Segundo ele, por causa disso, evitou-se usar na campanha temas como a sedução, 
presente na propaganda da concorrência, porque quer se dirigir a todas as faixas etárias.  
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