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Drinque à base de vodca é produzido na Suíça, desde março, e está em teste nos EUA. 
 
A caipirinha Smirnoff pronta para beber foi criada no ano passado sob medida para atender o 
mercado brasileiro. Em especial, aquele consumidor que está bebericando em casa com os amigos 
e não quer parar o entusiasmado bate-papo só para fazer um drinque. No boteco, é diferente: 
tem um barman à disposição apenas para prepará-la. 
 
A estratégia da Smirnoff Caipiroska deu tão certo que a bebida representa 30% do volume de 
vendas da marca Smirnoff no Brasil, segundo Walter Celli, gerente de marketing da britânica 
Diageo. Isoladamente, a Smirnoff já tem vôo solo - é a vodca mais vendida no mercado brasileiro, 
com 22,5% de participação. A segunda colocada, a Orloff, da concorrente francesa Pernod Ricard, 
abocanha 11,9%, segundo dados de dezembro/janeiro, do instituto AC Nielsen.  
 
E, agora, quem diria, a brasileiríssima Smirnoff Caipiroska tornou-se o pilar de um amplo projeto 
de internacionalização da Diageo, maior fabricante de bebidas do mundo. A bebida começou a ser 
produzida mês passado na Suíça, onde a unidade local da Diageo candidatou-se a fabricar o 
produto. O segundo desembarque será nos Estados Unidos, onde a bebida está em fase de testes.  
 
O sucesso de vendas e o apelo do drinque pronto para o consumo ajudam a alimentar a já bem 
sucedida "carreira" da Smirnoff, desde que a marca começou a se diversificar. Hoje, a Smirnoff 
tem um punhado de filhotes: a variedade vai desde a linha de "ices" ( bebida que mistura limão e 
água gaseificada), lançada no Brasil em 2000, até as "twist", que são vodcas saborizadas (são dez 
tipos de sabores de frutas). Mundialmente, a Diageo já desembolsou, desde 2004, perto de US$ 
400 milhões com a marca Smirnoff.  
 
A vodca da Diageo é produzida em 30 países e vendida em 150. No Brasil, a marca representa 
40% do faturamento da empresa, que tem em seu portfólio produtos como Johnnie Walker, 
Guinness, Cuervo e Baileys.  
 
Não foi simples chegar a uma fórmula que se assemelha tanto a uma caipirinha convencional. 
Celli lembra que a companhia levou um ano e avaliou 40 amostras com combinações da mais 
tradicional bebida brasileira. O objetivo era fazer algo bem diferente do produto da concorrente, a 
Cachaça 51, fabricada pela Müller, que lançou uma caipirinha semi-pronta, na qual o consumidor 
tinha que misturar um pó à cachaça.  
 
"Queríamos algo mais perto do natural possível", diz Celli. Ele jura que se o consumidor adicionar 
pedaços de limão, o drinque pronto para o consumo fica igualzinho ao natural. "Fizemos teste-
cego com consumidores e muitos deles nem perceberam a diferença", justifica o executivo.  
 
Ainda não se sabe, ao certo, se da Smirnoff Caipiroska irão derivar outros sabores. Mas é 
possível. "Ainda estamos avaliando."  
 
Hoje, o produto praticamente não tem concorrentes no mercado. As maiores competidoras são os 
demais produtos da linha Smirnoff, mas Celli não acredita que haverá canibalização nas marcas. 
Ao contrário.  
 
"No mesmo período que as vendas da Smirnoff Caipiroska estavam crescendo, a da vodca 
tradicional expandiu 12%", diz. O preço dos dois produtos também é parecido: enquanto a 
garrafa convencional sai por R$ 16, a Smirnoff Caipiroska, custa R$ 18. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


