
Experimentalismo até no drinque 
 
Repare como o mundo das marcas anda se avizinhando das artes. Artistas plásticos ilustram 
embalagens de panetones, dão nome a prédios residenciais e agências de bancos. Este vínculo 
com a arte pretende resgatar a idéia de exclusividade e unicidade dos produtos —, qualidades 
perdidas em meio à reprodução massiva das mercadorias. 
 
Mas quando as empresas de massa já estão fazendo essa parceria com a arte, o que resta às 
marcas de prestígio? Sofisticar ainda mais esse elo por meio de um vínculo mais profundo e sutil. 
"Marcas não podem mais apenas financiar projetos e grudar seu logo embaixo. Elas têm de ter 
uma relação mais íntegra com os temas que apóiam", diz Gustavo Clauss, diretor de operações da 
Absolut no Brasil. 
 
Desde a década de 80 quando o artista plástico Andy Warhol interpretou uma garrafa da vodka 
sueca, o marketing da empresa investiu na relação com o mundo criativo. Chamou pintores, 
escultores e designers para recriar a imagem da Absolut. Mas essas referências eram feitas de 
maneiras quase explícitas. 
 
Desta vez, ao planejar uma parceria com a SP Arte — feira internacional de arte moderna e 
contemporânea de São Paulo, (evento que abre ao público nessa quinta-feira) — com sua marca 
premium, a Levei, a Abáolut quer exercitar um vínculo distinto. 
 
Desde o início, a SP Arte e a Level sentaram juntas para conceber o evento "sp arte e levei vodka" 
e assim casar a proposta de experimentalismo existente tanto na exposição quanto nas misturas 
do produto. 
 
De um lado, a fotógrafa Mareia Xavier e os artistas plásticos Lenora de Barros e Raul Mourão 
farão performances audiovisuais ao som de DJs. "Vamos mostrar as artes plásticas sendo criadas 
ao vivo", diz Terá Queiroz, uma das organizadoras da SP Arte. De outro, a Levei cria um bar de 
oito metros com um balcão de especiarias como cardarmomo e alecrim para os visitantes criarem 
seus drinques num tipo de laboratório etílico. 
 
Valor: Por que a Levei resolveu investir no segmento de arte? 
 
Gustavo Clauss: Estamos vivendo um momento de organização do mercado de arte 
contemporânea brasileira na qual a arte passa a ser um investimento. A Levei quer participar 
dessa construção e se posicionar nesse nicho. Além do mais, há 10 anos que as marcas estão 
vinculando seus produtos à moda. O segmento de arte reúne um público mais qualificado que nos 
interessa. 
 
Valor: Qual é a diferença entre vincular-se à moda ou à arte? 
 
Clauss: Moda e música se tornaram segmentos descolados e podem ser plataformas de 
comunicação efêmeras. A arte se revela uma plataforma de investimentos a longo prazo, que 
trabalha com valores mais perenes. 
  
Valor: Como foi a aproximação do SP Arte? 
 
Clauss: A proposta inicial foi para a Absolut, mas avaliamos que no Brasil o segmento de arte é 
destinado a um nicho AA e sugerimos a parceria com nossa marca premium. Hoje, pelos números 
da Nielsen, a Absolut tem 67% de participação entre as vodkas importadas. Já a Levei se propõe 
a ser a jóia das vodkas — não é marca para ser tomada com energético, mas apreciada pura. 
 
Valor: 0 que difere esta parceria de um patrocínio? 
 



Clauss: Não é um patrocínio. Não vamos colocar nosso logo no convite, mas estamos no título do 
evento que concebemos juntos com os organizadores do SP Arte. Hoje, os consumidores se 
sentem usados pelas marcas e devemos trabalhar a dimensão da sutileza. Marcas devem ser 
cérebros que pensam e não só que viabilizam eventos. 
 
Valor: Qual é a tendência no segmento de destilados? 
 
Clauss: Cada vez mais os produtos se revelam na sua verdade. Não adianta mais criar um 
posicionamento do tipo "meu produto é para pessoas que sabem o que querem". A idéia da 
criação de conceito de comunicação está datada. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


