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Bom mercado, região atrai patrocínios de multinacionais do setor, como Pernod Ricard e Diageo.  
 
O carnaval do Nordeste, a cada ano, se revela um atrativo de marketing mais forte para as 
grandes empresas, principalmente para as fabricantes de bebidas. E isso não é apenas para as 
cervejas. Os destilados, que encontram nos estados nordestinos um excelente mercado, também 
estarão presentes entre os foliões. Este é o caso das gigantes Pernod Ricard e Diageo.  
 
O Ron Montilla, marca da Pernod Ricard e o rum mais consumido no Brasil, com 72,4% de 
participação num mercado de R$ 366 milhões, investiu R$ 2 milhões no carnaval de Pernambuco. 
É a patrocinadora oficial do famoso bloco Galo da Madrugada que, no ano passado, reuniu mais de 
2 milhões de pessoas. A marca traz de volta também, pelo segundo ano, a Caravela Montilla, um 
camarote vip ancorado próximo ao sítio histórico da cidade. A campanha do Ron Montilla inclui 
material de mídia externa, além de ações em TV e rádio, com jingle da agência regional Promo.  
 
Já a vodca Smirnoff, marca da Diageo, que vai usar no Nordeste 100% de sua verba de patrocínio 
para 2006, fechou para este ano e para o ano que vem com os três blocos do grupo Chiclete com 
Banana, em Salvador. A agência JWT desenvolveu a campanha de apoio da marca, que também 
patrocina micaretas e forrós do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. No total R$ 2,5 
milhões serão aplicados na região em fevereiro.  
 
Tanto investimento no Nordeste tem razão de ser. Ao contrário da lógica usual do consumo 
brasileiro, o segmento de destilados não tem seu foco apenas no centro-sul. Os mercados do 
Nordeste, especialmente Recife e Fortaleza - e no caso do uísque também Belo Horizonte - têm 
um papel importante no segmento. A capital mineira, por exemplo, é o maior consumidor 
brasileiro do uísque Cavalo Branco, marca da Diageo e que era o preferido de JK e Lampião. O 
que não é pouco: afinal o Brasil é o País que mais consome a marca em todo o mundo.  
 
A região representa hoje, por exemplo, cerca de 50% das vendas totais da Pernod Ricard Brasil 
no País, sendo que o consumo do Ron Montilla na região chega a 89,1% (AC Nielsen). Por isso, no 
ano passado, a ampla campanha de re-branding da marca, orçada em R$ 15 milhões, foi quase 
toda voltada para a região.  
 
"Investimos em publicidade do Ron Montilla no Nordeste há mais de 15 anos. Buscamos nos 
aproximar cada vez mais do público jovem nordestino", afirma Gustavo Zerbini, gerente de 
marketing da Pernod Ricard Brasil. "É importante destacar também que Montilla investe na cultura 
local e valoriza o aspecto cultural do carnaval de Recife", completa o executivo.  
 
"Toda data que tem a ver com festa, alegria e comemoração é naturalmente um campo fértil para 
divulgação de destilados, que têm este espírito", diz Eduardo Bendzius, gerente de marketing de 
scotch, portfólio e vodca da Diageo. "A cada data só mudamos a marca, no Natal trabalhamos 
com uísque", conta o gerente.  
 
Bendzius diz acreditar que embora as marcas premium normalmente usem mais eventos 
segmentados, as datas festivas são um bom momento de divulgação para todos. "Estas datas 
servem para ativação do portfólio. Nosso camarote é da Smirnoff, mas quem estiver lá vai provar 
Johnnie Walker."  
 
Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (Abrebe), a cadeia de consumo dos destilados no 
Brasil, da produção e importação, ao consumidor final, representa um mercado de R$ 2 bilhões de 
faturamento - que sobe para R$ 8 bilhões se for somada a cachaça - e corresponde a 4,6% do 
mercado nacional de bebidas no País.  
 



As multinacionais Diageo e Pernod Ricard são duas das principais empresas do mercado brasileiro 
de destilados e consideram o Brasil um player importante globalmente. Tanto que a Diageo 
escolheu São Paulo para montar uma de suas divisões comerciais superpremium; as outras ficam 
em Londres e Milão.  
 
Mas o mercado de destilados tem também outros players importantes, inclusive alguns nacionais, 
como a importadora Interfood, que detém hoje marcas como as vodcas Bols, Absolut e a 
superpremium Level, além do conhaque Rémy Martin, o bourbon Jeam Bean e o uísque escocês 
The Famous Grouse.  
 
A maioria era comercializada no mercado nacional pela Maxxium do Brasil , que encerrou suas 
atividades no País e foram arrematadas pela Interfood. Recife e Fortaleza estão, é claro, entre 
seus mercados preferenciais no segmento de destilados mas como trabalha com marcas premium 
o peso de suas ações de marketing fica dividido entre nordeste e cento-sul.  
 
"A aposta maior da Interfood é no contato pessoal, na televenda, merchandising, patrocínios, 
degustações em gôndolas e pontos de dose, incluindo um trabalho com os bartenders que, afinal, 
definem a bebida que vai ser usada nos drinques", diz Nicholas Macchi, brand manager de marcas 
como Rémy Martin e Famous Grouse e as recém-chegadas Cointreau e Bols, entre outras.  
 
"Nosso principal diferencial é agilidade em logística, uma das características da Interfood facilitada 
porque o centro de decisões fica aqui", afirma Bruno Airaghi, gerente de marketing da Interfood. 
"Nos destilados há um segmento de apreciadores regulares que formam um universo mais ou 
menos estável, enquanto o crescimento se dá em cima do público mais jovem que chega aos 
destilados graças aos Manhatans, as caipiroskas e martinis que voltaram à moda. Por isso, o 
trabalho individualizado é muito importante", afirma o executivo da Interfood.  
 
Ano positivo para o setor  
 
A expectativa geral do setor é que 2006 seja um bom ano, com um crescimento em torno de 10% 
- com algumas explosões de até 20% ou mais para alguns produtos. Para isso a opção é manter 
as marcas em evidência. Assim, além do carnaval, a Pernod Ricard, lança neste mês a primeira 
variante flavorizada da vodca Orloff, a Orloff Mix Lemon, com a previsão de crescer um ponto 
percentual de market share em um ano e fazer com que Orloff Mix Lemon represente 5% das 
vendas da marca já no primeiro ano do novo produto. Atualmente, Orloff ocupa a vice-liderança 
na categoria, com 12,9% de participação nacional (segundo a AC Nielsen).  
 
Na Diageo, a grande campanha agora é a estréia do Buchanan’s 12 anos no rádio. Pela primeira 
vez no mundo, o uísque lança uma ação publicitária criada especialmente para este meio. A 
iniciativa partiu da própria marca, que procurou a Rádio Eldorado e ofereceu patrocínio do 
programa "Sala dos Professores", apresentado pelo músico Daniel Daibem e que ensina os 
ouvintes a escutar o melhor a música, seja jazz, samba, black. A campanha fica no ar até o mês 
de junho.  
 
"Há mais de um ano promovemos em São Paulo com bastante regularidade um evento chamado 
Legacy, no qual o embaixador da marca no Brasil, Beto Ranieri, ensina aos convidados a degustar 
o uísque 12 anos e sentir todos os seus gostos. Por isso, percebemos que o programa tinha 
bastante afinidade com a marca e seu público, já que leva o ouvinte a ‘degustar’ a melhor 
música", afirma o gerente de produto da marca, Daniel Mourão.  

 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Marketing da cachaça 
   
A Companhia Müller de Bebidas também estará presente na folia nordestina, por meio da sua 
Cachaça 51. A empresa vai patrocinar três camarotes em Salvador, todos no circuito Barra-
Ondina, que fica à beira mar: o espaço de Daniela Mercury, o Expresso 2222 e o Planeta Othon. A 
primeira experiência da empresa foi feita em 2005, no camarote de Daniela.  
 
A Müller informa que a 51 é a cachaça mais consumida do Brasil, com 33% de participação neste 
segmento. Nestes três camarotes serão divulgados produtos como a própria Cachaça 51, 51 Ice e 
Frozen 51. A fabricante informa ainda que o principal objetivo é fortalecer a marca no Nordeste 
para aumentar ainda mais a participação nacional e até internacional, em razão da forte presença 
de estrangeiros.  
 
O produto hoje é exportado para mercados como Portugal, Alemanha, Itália, EUA, Japão, 
Espanha, Suíça e Chile. Cerca de 5% do que a empresa produz é enviado a outros países. Para 
2006, a Müller quer dobrar este volume.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 fev. 2006, Comunicação. 
 
 


