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1.0 - INTRODUÇÃO

Uma experiência é o conjunto de várias percepções que só é avaliada pelo 

individuo de acordo com as bases e as referências que este possui.

Buscando oferecer experiências únicas e desejadas pelo público com que vai 

trabalhar, é que a agência OH! Comunicação apresenta este plano de comunicação 

do ano de 2010 para o produto JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.

A JOHNNIE WALKER é uma destilaria de bebidas mundialmente conhecida 

pela qualidade de seus produtos,o desing de sua garrafa, um homem bem vestido 

como logotipo, e uma slogan inconfundível: Keep Walking.

A empresa teve origem na Escócia em 1865 e hoje sua sede mundial fica em 

Kilmarnock.

Possuindo 27 destilarias ao redor do globo, sendo seus maiores mercado os 

Estados Unidos, a Grécia e o Brasil, a JOHNNIE WALKER está presente em 200 

países e tem faturamento anual estimado em 3 bilhões de dólares.

O JOHNNIE WALKER BLUE LABEL é o uísque mais raro e desejado do 

mundo, sendo uma experiência única para quem o consome. 

Somando tudo isso, foi desenvolvida a campanha batizada de BLUE EXPERIENCE, 

que mais que uma produto exclusivo para o consumidor, deve mostrar cada um dos 

consumidores, como alguém exclusivo para a marca.
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2.0 - A AGÊNCIA

2.1 - Apresentação da Agência 

Quando se inicia uma nova etapa na vida de uma pessoa é comum que esta 

se aproxime daqueles que se encontram mais próximo dela. Aos poucos, a medida 

que esta nova etapa começa a integrar seu dia-a-dia,  também é comum que se 

desenvolva mais laços de amizade e que a identificação com novas pessoas forme 

novos grupos.

Estas palavras resumem um pouco do início da agência  OH! Comunicação 

formada por alunos de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunicação 

Social  do  Centro  Universitário  Padre  Anchieta,  que  atualmente  cursam  no  5º 

semestre, que através da amizade se uniram para formar um grupo vencedor, tanto 

academicamente quanto no mercado de trabalho.

2.1.1 – Missão

Oferecer os meios necessários para o sucesso de empresas e organizações 

quando estas precisarem de divulgação publicitária.

2.1.2 – Visão

Ser  referência  de  excelência  na  criação  e  desenvolvimentos  de  trabalhos 

publicitários, de marketing e demais planos de comunicação.

2.1.3 - Valores

Respeito  aos  valores  éticos,  morais,  políticos  e  religiosos.  Ransparência, 

credibilidade,  criatividade,  e  inovação.  Garantia  às  expectativas  dos  clientes  e 

respeito aos seus valores.
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2.1.4 – Formação

Atualmente formado por 6 integrantes, a agência conta com o trabalho de:

Nome: Davi Simão Junior

RA: 0708634

Tel: ( 11 ) 4522-6419

E-mail: davijr81@yahoo.com.br

Nome: Dhian Carlos Thierezi

RA: 0760729

Tel: (11) 7387-5815

E-mail: dhian_20@hotmail.com

Nome: Felipe Pupo

RA: 0868589

Tel: (11) 7317-6698

E-mail: felipepupo9@gmail.com

Nome: Luiz Henrique Vertuan

RA: 0722086

Tel: (11) 8144-5233

E-mail: vertuan@yahoo.com.br

Nome: Renan Martins de Freitas

RA: 0741761

Tel: (11) 4581-2238

E-mail: renan_00mf@hotmail.com
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3.0 - BRIEFING

3.1 - Cliente

Johnnie Walker & Sons, sob licença da Diageo Brasil Ltda.

3.2 - Dados corporativos

• Origem: Escócia 

• Fundação: 1865 

• Fundador: Johnnie Walker 

• Sede mundial: Kilmarnock 

• Proprietário da marca: Diageo plc

• Representante no Brasil: Diageo Brasil Ltda

• Capital aberto: Não 

• Chairman: Lord Blyth of Rowington 

• CEO: Paul Walsh 

• Faturamento: US$ 3 bilhões (estimado) 

• Lucro: Não divulgado 

• Destilarias: 27

• Presença global: 200 países 

• Presença no Brasil: Sim 

• Maiores mercados: Estados Unidos, Grécia e Brasil 

• Funcionários: 22.000 (Diageo) 

• Vendas: 15.4 milhões caixas/ano 

• Segmento: Bebidas Alcoólicas (uísque) 

• Ícones: As garrafas quadradas e o homem andarilho 

• Slogan: Keep Walking. 
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3.3 - Histórico

A JOHNNIE WALKER tem uma história de determinação que se estende por 

três gerações de uma família. Cada geração compartilhou da mesma paixão pela 

fabricação  e  destilação  do  uísque.  Johnnie  era  filho  do  fazendeiro,  Alexander 

Walker, que morreu em 1819, e o rapaz, então com 15 anos, era muito novo para 

continuar tocando a fazenda da família. Com a venda da fazenda, John abriu uma 

pequena loja em 1820 na cidade de Kilmarnock, localizada no oeste da Escócia, 

investindo £417 no novo negócio. O pequeno estabelecimento vendia chás, vinhos, 

bebidas  e  comidas  secas,  começando  a  desenvolver  uma  clientela  de  alta 

reputação. Enquanto isso, o mercado de uísque estava mudando no mundo inteiro. 

As destilarias, muitas delas ilícitas, começaram a se profissionalizar e Johnnie viu 

uma  grande  oportunidade  de  ingressar  nesse  ramo  de  atividade,  começando  a 

destilar seu próprio uísque.

Utilizando toda sua habilidade, iniciou a produção, vendendo o produto para 

seus clientes,  que logo começaram a  exigir  um nome para  o  uísque.  Foi  neste 

momento que o uísque ganhou o nome de JOHNNIE WALKER. Em 1857, o filho de 

John, Alexander, assumiu os negócios da família com a morte de seu pai. Em 1865 

surgiu o percussor do Black Label chamado Walker Old Highland Whisky, mediante 

a combinação de cerca de 40 dos melhores maltes e uísques de grãos escoceses, 

envelhecidos por, no mínimo, 12 anos. Em 1867, criou a etiqueta para o uísque, 

muito parecida com a etiqueta atual do Black Label. Em 1876, conseguiu registrar 

como marca, o modelo da tradicional garrafa quadrada, introduzida em 1870, e as 

cores preta e ouro das escritas de seu rótulo. Em 1880, abriu escritório na cidade 

Londres, por onde exportava seu produto para o resto do mundo. 

Quando Alexander morreu em 1889, deixou o negócio para seus dois filhos, 

George e Alexander.  Alexander  ficava responsável  pela produção dos uísques e 

George viajava o mundo estabelecendo uma rede de distribuição. Em 1920, podia-

se encontrar os uísques Johnnie Walker em 120 países. Nas décadas de 30 e 40, 

investiu no setor de distribuição para popularizar ainda mais a marca pelo mundo. O 

resto da história é o sucesso de uma marca que se espalhou pelo mundo. 

O  ano  era  1909  quando  George  e  Alexander  Walker  perceberam  a 

oportunidade de desenvolver uma marca global no início do século XX. Assim, foi 

criado Johnnie Walker Red Label, um uísque destilado 8 anos e antes conhecido 
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com Very Special  Old Highland Whisky,  que possuía uma seleção inigualável  de 

maltes em sua composição, garantindo assim sua superioridade. Eram mais de 35 

tipos, tendo como principal o Cardhu, reconhecido malte das Terras Altas da Escócia 

(Highlands). 

Johnnie Walker Black Label (um uísque destilado 12 anos e antes conhecido 

como Extra  Special  Old Highland Whisky)  foi  criado em virtude da demanda,  no 

mercado internacional, por uísques com características mais suaves. Foi o primeiro 

a carregar a afirmação de ser 12 anos no seu rótulo, pois os mais de 40 maltes 

utilizados na sua composição são envelhecidos por, no mínimo, 12 anos. Em 1920, 

já era distribuído em mais de 120 países, alcançando uma qualidade inigualável. 

Em 1920, é lançado o Johnnie Walker Gold Label,  uísque envelhecido 18 

anos, para celebrar o centenário da destilaria criada John Walker. Recentemente, 

em 2008, o uísque teve sua embalagem inteiramente reformulada. A mudança mais 

marcante está na garrafa, que substitui o tradicional modelo de vidro âmbar: agora 

ela é translúcida, com formas angulares e uma base mais alta, que serve como um 

pedestal, com ares de cristal. O dourado do rótulo está mais claro e brilhante para 

destacar a coloração dourada do uísque. O tradicional ícone da marca, o “striding 

man” (o homem caminhante) agora é impresso em serigrafia diretamente no vidro. A 

caixa  de  papel  cartão  que  envolve  a  garrafa  de  750  mililitros  ganhou  um  tom 

dourado vibrante, e na parte de trás da embalagem, há um pouco da história do 

uísque. 

Em 1932, com a intenção de a garrafa acompanhar o movimento do mar, 

Alexander Walker II criou o Blend Swing (envelhecido 15 anos), inspirado na receita 

do Johnnie Walker Black Label. 

Em 1992 é lançado no mercado o uísque Blue Label (feito a partir de uísques 

raros e envelhecido 21 anos). 

Em 1997 é lançamento no mercado do uísque Green Label  (puro malte e 

envelhecido 15 anos). 

Em 2007 é lançado uma série comemorativa de seu uísque mais exclusivo, o 

Johnnie  Walker  Blue Label.  A  edição especial,  batizada de King  George V,  usa 

maltes especiais, alguns com mais de 70 anos. Apenas 25 garrafas do destilado 

chegaram ao Brasil, pelo preço de R$ 1.500. 

Hoje, a marca Johnnie Walker pertence a Diageo plc.
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A Diageo é líder  mundial  em negócios com bebidas alcoólicas,  possuindo 

grande variedade nas categorias de aguardente, vinho e cerveja. Além da Johnnie 

Walker, incluem: Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, J & B, José Cuervo, Tanqueray, 

Guinness,  Crown Royal,  Beaulieu Vineyard  e Sterling Vineyards  vinhos e uísque 

irlandês Bushmills. 

A empresa foi fundada em 1997 com a fusão da GrandMet e Guinness.

A palavra Diageo provém do latim dia (dia) e do grego geo (mundo). Isto para 

dizer que em todos os dias e por toda parte, as pessoas comemoram com suas 

marcas.

Uma  das  maiores  características  de  suas  marcas  é  oferecer  aos 

consumidores uma variedade de maneiras para marcar grandes eventos em suas 

vidas e alegrar pequenos.

No Brasil, a representante da Diageo é a Diageo Brasil Ltda.

3.4 - Principais produtos

• Red Label

É o blend ideal de maltes aromáticos e defumados. Envelhecido por 8 anos, é 

composto com mais de 35 maltes combinados.

• Black Label

Blend harmonioso com cerca de 40 dos melhores maltes e uísques de grãos 

escoceses, envelhecido por no mínimo 12 anos.

• Green Label

Provém  do  equilíbrio  dos  maltes  cuidadosamente  selecionados.  Todos  os 

uísques usados na fabricação são envelhecidos em tonéis de carvalho por,  pelo 

menos, 15 anos.

• Gold Label

Envelhecido por no mínimo 18 anos, é composto por um blend único com 

características requintadas e diferenciadas.

• Blue Label

O uísque escocês mais raro do mundo. Envelhecido por pelo menos 21 anos, 

cada componente é selecionado dos barris das reservas mais finas e raras.
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4.0 - Produto

4.1 - Nome e categoria

Uísque escocês Johnnie Walker Blue Label.

4.2 - Descrição

O  Johnnie  Walker  Blue  Label  é  o  uísque  escocês  mais  raro  do  mundo. 

Envelhecido por pelo menos 21 anos, cada componente é selecionado dos barris 

das reservas mais finas e raras.

Cada garrafa de um litro tem as dimensões de 10,5x 15,5 x 33,5cm e um peso 

2,358kg.  Ainda  há  uma  embalagem  retangular  que  envolve  a  garrafa  que  é 

produzida com materiais  que variam entre  papelão,  couro,  madeira,  entre  outros 

dependendo da coleção a qual pertença.

4.3 - Preço

A média de preço de uma garrafa fechada no Brasil, é de R$1.000,00. Doses 

de 40 ml’s vendidas em casas noturnas, restaurantes, navios e outros pontos de 

venda variam de R$90,00 a R$150,00.

Há  ainda,  garrafas  que  integram  coleções  exclusivas  do  Blue  Label,  que 

podem ser comercializadas a mais de US$8.000,00.

4.4 - Diferenciais

Ainda  hoje,  o  uísque  Johnnie  Walker  Blue  Label  é  produzido  seguindo 

rigorosamente  os  critérios  determinados  por  seus  criadores,  John  e  Alexander 

Walker. Na sua composição existem 16 tipos de maltes dos mais raros whiskies do 

mundo. O produto é envelhecido por 21 anos antes de ser comercializado, sendo 

que sua produção é extremamente limitada e cada garrafa produzida sai com um 

número de série individual, o que o torna o uísque mais raro do mundo. Os aromas 
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de baunilha e doce amadeirado e o sabor cítrico com notas apimentadas conferem a 

Blue Label o título de mais aclamado e exclusivo whisky do planeta.

4.5 - Posicionamento

Uma bebida  que  é  o  reflexo  do  sucesso  de  quem a  bebe.  Seja  na  vida 

pessoal ou profissional, o consumidor a vê como um sinal de progresso.

4.6 - Público alvo

Homens  e  mulheres  pertencentes  classes  média-alta  e  alta  com  elevado 

poder de compra.

4.7 - Produção e distribuição

A empresa possui 27 destilarias na Escócia, estando presente em mais de 

200 países.

Grande parte de sua produção é destinada a seus três principais mercados: 

Estados Unidos, Grécia e Brasil.

4.8 - Verba

A empresa disponibilizou para a agência o valor de R$8.000.000,00 para o 

desenvolvimento e veiculação da campanha.
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5.0 - MERCADO

5.1 - Objetivos e Metas de mercado

Aumentar 25% o número de vendas no Estado de São Paulo.

5.2 – Análise macro

5.2.1 - O mercado de luxo

Parece paradoxal que, num país com tantos problemas sociais como o Brasil, 

em que expressiva parcela da população vive em estágio de extrema pobreza, a 

discussão sobre o mercado dos produtos de luxo comece a chamar tanto a atenção 

dos estudiosos e do público em geral. Como acontece em todo o mundo, também 

aqui  esse  segmento  movimenta  consideráveis  volumes  de  negócios,  atrai 

profissionais de marketing e suscita o aparecimento de cursos e estudos voltados 

para o setor.

5.2.2 – O que é luxo?

Quando  pensamos  mais  especificamente  em  mercados  e  questões 

econômicas,  o  termo  “luxo”  refere-se  a  “um  produto  melhor,  superior,  mais 

duradouro, mais bem acabado, mais bonito...” (SCHWERINER, 2005). Além disso, o 

luxo  relaciona-se com o que é raro,  exclusivo,  restrito  e,  consequentemente,  de 

custo mais elevado.  Podemos resumir que o luxo é sempre  caro e raro.  Se for 

acessível  à maioria das pessoas, deixa de ser luxo. Decorre daí outra dimensão 

importante do termo: a diferenciação, ou melhor, sua simbologia das distinções de 

classe  social.  Luxo  é  tudo  o  que  sinaliza  privilégio,  elite,  nobreza,  prestígio, 

aristocracia, riqueza, estilo.
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5.2.3 – O luxo é supérfluo?

Falar  em luxo  implica também discutir  o  conceito  de “supérfluo”,  tal  como 

presente na definição do Dicionário Aurélio.Trata-se de uma discussão importante, 

mas é muito difícil definir o que é supérfluo (em oposição ao que é necessário). Com 

o tempo, o que era considerado supérfluo, raro e caro pode vir a ser acessível para 

uma grande camada da população. Deixa de ser um bem diferenciador.

O desejo pelo luxo é uma característica da espécie humana. Jorge

Forbes afirma em sua palestra que "o luxo pode ser definido como algo além da 

necessidade, mas que não é por isso menos fundamental"  (FORBES, 2004). Há 

nele uma busca por um tipo de ideal, de beleza, sensualidade, qualidade, prazer, 

elegância, que traduz inspirações profundamente humanas. O ideal é que lutemos 

por sociedades em essas realizações sejam cada vez mais abrangentes, podendo 

ser desfrutadas por mais camadas da população.

Não  se  trata  de  aceitar  simplesmente  que  existam  no  mundo  pessoas 

miseráveis,  mas  não  é  preciso  destruir  o  luxo  de  alguns  para  que  todos  vivam 

melhor. Como bem coloca Lipovetsky, “não se pode deter o progresso humano, no 

que se manifesta de supérfluo. O que é condenável é que existam indivíduos que 

não têm acesso ao elementar. Isso sim, é inaceitável!” (LIPOVETSKY, 2005).

5.2.4 – O luxo como mercado

O mercado de luxo movimenta, hoje, cifras consideráveis de dinheiro e se 

configura como uma fonte notável  de atividade econômica,  gerando empregos e 

renda, seja no seu comércio, seja na manufatura. As marcas de luxo exigem um 

forte  trabalho  de  posicionamento,  de  uso  criativo  do  marketing  e  de  renovação 

contínua,  sem  contradizer  sua  essência  de  marca.  O  universo  do  luxo  é 

extremamente  propício  para  o  desenvolvimento  e  experimentação  de  novas 

tecnologias, que, sendo inicialmente de alto custo e reduzida escala de produção, 

seriam  inacessíveis  para  consumidores  de  menor  poder  aquisitivo.  Após  certo 

tempo, e passada a fase inicial de novidade, ocorre o fenômeno de trickle-down – as 

tecnologias ganham em custos de  escala  e passam a ser  difundidas em outros 

segmentos.
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Grandes grupos industriais e financeiros controlam boa parte desse mercado 

globalizado, que se expande cada vez mais fora dos tradicionais mercados francês e 

europeu. 

Segundo  dados  da  Interbrand,  o  mercado  mundial  de  produtos  premium 

atingiu em 2003 cerca de US$ 200 bilhões, apresentando crescimento de 19%. A 

estimativa do Boston Consulting Group é de que esse mercado atinja US$ 1 trilhão 

por volta de 2010. (CAROZZI, 2005).

No Brasil, estima-se que o consumo do luxo seja da ordem de R$ 2 bilhões 

por  ano,  segundo  dados  da  Câmara  de  Comércio  Americana.  O  grupo  Publicis 

Salles  Norton  realizou  um estudo  sobre  esse  setor  no  Brasil,  levantando  dados 

preciosos para entender esse mercado:

• De 1980 a 2000, ou seja, em 20 anos, o percentual de famílias com renda média 

mensal  de  R$10.000 pulou  de  1.8% do total  da  população brasileira  para  2.4% 

(correspondendo a mais de 1 milhão de famílias).

• Para os 1% mais ricos da população, a renda mensal é de R$ 23.388, sendo que a 

renda média da população brasileira é de R$ 1.608.

• 4 cidades concentram 50% das famílias mais ricas: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília e Belo Horizonte.

• Há uma grande concentração geográfica das empresas de luxo no eixo Rio-São 

Paulo, seguido de Brasília e Porto Alegre. O restante do Brasil vem comprar em SP.

•  Muitas  marcas de  prestígio  que  aqui  se  estabeleceram registraram expressivo 

crescimento  em 2003:  Cartier  (49%),  Montblanc  (32%),  Ferrari  (12,5%) e  Piaget 

(45%). (Revista ESPM, jan/fev 2005). Ver item 10.3.

Diferente  de  outros  países,  em  que  o  turista  internacional  movimenta  as 

vendas, os produtos de luxo aqui são quase que totalmente voltados para a clientela 

local.  As  marcas  que  investem  no  país  há  mais  tempo  já  se  adaptaram  às 

características do mercado, como comprar a prazo ou parcelar compras no cartão 

de crédito. Isso facilita o acesso de classes menos abastadas aos bens de prestígio. 

A valorização do dólar nos últimos anos também ajudou a atrair para as lojas locais 

as compras que antes eram direcionadas ao exterior, durante viagens.
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5.2.5 – Os bens de luxo

Outra dificuldade inerente ao estudo desse mercado é conceituar o que seria 

exatamente um bem de luxo. Foram identificados alguns fatores essenciais para que 

se defina um produto ou serviço como “de luxo”:

• A qualidade, condição necessária ao próprio conceito de luxo, que envolve também 

aspectos de tradição, artesania e, mais modernamente, tecnologia (GEARGEOURA, 

1997);

• Seu público-alvo prioritário deve ser as classes mais altas da sociedade, as elites;

• Possuir uma forte identidade, ou seja, uma marca reconhecida como griffe, que se 

reconhece de imediato por seus atributos visuais (estilo e design);

• Produção limitada;

• Qualidades intrínsecas como raridade, exotismo, baixa disponibilidade;

• A diferenciação, tanto do bem em si, quanto de quem a usa, e a sua conseqüente 

simbologia de status social;

•  O preço, que deve ser necessariamente alto, indicando grande valor agregado, 

provocando o desejo de posse e simbolizando sua excelência;

• Distribuição seletiva e limitada;

• A esfera simbólica de sonho, magia, sedução;

• Apelo aos sentidos, com atributos como beleza, toque agradável, bom cheiro, sons 

harmoniosos,  de  forma  a  criar  uma  experiência  hedônica  e  sensual.  Mesmo 

produtos  mais  tecnológicos  (como  os  da  marca  Bang&Olufsen)  são  mais 

consumidos por seu design que por suas qualidades técnicas;

• Conexão com o passado, tradições, história. O verdadeiro luxo é imortal;

• O valor relacionado mais a seu caráter supérfluo que funcional; a performance de 

um Jaguar conta menos que suas características não-funcionais;

• Conexão com a personalidade e os valores de um criador (em alguns casos);

Dentro desse rol de características genéricas, encontramos uma série grande 

de categorias de produtos e serviços que se posicionam como bens de luxo: roupas, 

acessórios de moda, cosméticos, perfumes, jóias,  carros, relógios, acessórios de 

viagem, peles, objetos de decoração, hotéis, cruzeiros marítimos, bebidas, comidas, 

spas, etc;
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5.2.6 – O consumidor de luxo

Podemos  segmentar  os  consumidores  de  bens  de  luxo  segundo  critérios 

econômicos, sociológicos e psicológicos.

Ao  estudarmos  o  consumidor  de  luxo  sob  uma  ótica  de  classes  sociais, 

estamos obviamente falando das classes mais altas e abastadas.  No entanto,  é 

arriscado supor que qualquer pessoa com alta renda deva ser colocada no mesmo 

segmento  de  mercado,  pois  a  definição  de  classe  social  envolve  mais  que 

simplesmente a renda absoluta.  Aspectos como o estilo de vida, os interesses e 

prioridades de consumo dos ricos são afetados significativamente por fatores como: 

origem de seu dinheiro, há quanto tempo o possuem, como tornaram-se ricos, etc.

Como símbolos de status,  os produtos de luxo vêm ressurgindo desde os 

anos 90, conforme os consumidores afluentes se entregam aos desejos pelas coisas 

mais finas da vida. Essa espécie de “revanche do prazer” embute um apetite por 

produtos auto-indulgentes, de superior qualidade, ou de excelência, que tornam o 

segmento luxo mais forte do que nunca.

Algumas  análises  vão  além  e  levam  em  consideração  os  aspectos 

psicográficos dos  públicos-alvo,  ou  seja,  combinam  variáveis  de  personalidade, 

estilo de vida e motivações, para explicar diferentes escolhas de consumo e uso de 

produtos.  A  análise  psicográfica  permite  entender  por  que  os  consumidores 

compram  (SOLOMON,  2002).  Ao  usar  essa  segmentação,  uma  empresa  pode 

posicionar melhor seu produto, enfatizando as características que mais combinam 

com um determinado estilo de vida. Pode também comunicar melhor os atributos do 

produto. Em se tratando dos produtos de luxo, dependendo do tipo de consumidor 

em  questão,  pode-se  comunicar  e  enfatizar  mais  elementos  de  ostentação, 

diferenciação, reconhecimentos social, expressão pessoal, realização ou sonho.

Vários  autores  (Vigneron,  Johnson,  Nyeck  e  Schweriner)  estabeleceram 

motivações para o consumo dos bens de luxo. Um pequeno resumo de suas teorias 

listaria:

• O desejo de ser único, de exclusividade e diferenciação

• O desejo de melhorar o auto-conceito, projetando sucesso e poder

• O desejo de exteriorizar a própria personalidade

• Necessidade de marcar a filiação a um grupo social almejado
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• Hedonismo, desejo de estímulos aos sentimentos e estados afetivos, busca do 

próprio prazer, deleite ao excitar positivamente os órgãos dos sentidos

• Perfeccionismo, busca da melhor qualidade e de um desempenho superior

• O desejo de ostentação, de exibição da riqueza ou da conquista de uma ascensão 

social

•  Motivação  emocional  ou  a  busca  de  uma  experiência  excepcional  como 

compensação ou auto-indulgência

• Desejo de marcar-se como elite, old money, símbolo de status hereditário

Teorias do comportamento do consumidor utilizam a noção de auto-conceito 

(as crenças que uma pessoa tem sobre seus próprios atributos, e como avalia essas 

qualidades) para relacionar atributos percebidos no produto com os que o indivíduo 

percebe em si. (SOLOMON, 2000).

A premissa é de que existe uma congruência entre a imagem simbólica do 

produto e a autoimagem do consumidor (GADE, 1980). O auto-conceito refere-se a 

uma  estrutura  bastante  complexa,  composta  de  muitos  atributos,  dos  quais 

destacamos:

• A  auto-estima, que se refere a quão positivo é o auto-conceito da pessoa. Esse 

nível de positividade é muito relacionado com a aceitação social e também pode ser 

influenciado por esforços de comunicação de marketing, na medida em que estes 

estimulam um processo de comparação social.

•  O  eu  ideal e  o  eu  real:  o  eu  ideal,  ou  seja,  aquele  que  desejaríamos  ser,  é 

parcialmente  moldado  por  elementos  da  cultura  do  indivíduo,  por  modelos  de 

sucesso ou de beleza. Podemos comprar produtos que nos ajudem a atingir esses 

objetivos, ou que sejam coerentes com eles. (SOLOMON)

• A  fantasia (ou sonho):  muitos consumidores buscam a fantasia como forma de 

compensar uma falta de estímulos externos ou para escapar de problemas reais.

É fácil  verificar que os nossos papéis sociais são acompanhados por uma 

série  de  produtos  e  atividades,  que nos ajudam a defini-los:  roupas,  hábitos  de 

higiene pessoal, jóias, carros, mobiliário, atividades de lazer, consumo de alimentos 

e bebidas, tudo isso ajuda na percepção que temos de nosso eu (tanto por nós 
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como os outros). Ao ponto de podermos afirmar que: “você é o que você consome” 

(SOLOMON, 2000).

5.3 - Análise da Concorrência

Atualmente  a  JOHNNIE  WALKER  possui  27  destilarias  espalhadas  pela 

Escócia, vendendo cerca de 150 milhões de garrafas (10 milhões de garrafas a mais 

que seu principal concorrente) por ano em mais de 200 países. A cada segundo são 

consumidas cinco garrafas de JOHNNIE WALKER ao redor do mundo.

Apesar de ser a líder em seu segmento, não se devem ignorar as forças da 

concorrência.

A  principal  vantagem  da  bebida  sobre  suas  concorrentes,  é  o  seu 

posicionamento baseado no sucesso, na superação e na ascensão dos desejos de 

cada um. Esse posicionamento foi sendo moldado por anos, e um dos reflexos do 

reconhecimento do público perante a marca é o logotipo Stridin Man da Johnnie 

Walker, que foi criado em 1908 e até hoje é cultuado como um ícone de progresso.

A  bebida  BLUE  LABEL  é  um  uísque  escocês  de  receita  exclusiva  da 

JOHNNIE WALKER, assim sendo, não há nenhuma outra destilaria que ofereça uma 

bebida com características parecidas com a dele.

A concorrência analisada é a aquela que oferecem produtos que atendem a 

mesma necessidade do Blue Label, ou seja, uísques produzidos por destilarias de 

tradição com alto valor agregado e receitas exclusivas.

Muitas das destilarias estudadas abaixo, têm uma tradição de marca tão forte 

quanto a JOHNNIE WALKER. Todas as bebidas possuem características únicas que 

as diferenciam e atende a cada uma das exigências de cada um dos apreciadores 

da bebida.

• JACK DANIEL’s

JACK DANIEL’s é a segunda marca de uísque mais vendido no mundo em 

faturamento e volume, estando entre as 10 marcas de destilados que mais crescem 

no mundo com presença em mais de 130 países.
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A empresa foi  fundada em 1875 por Jasper Newton Daniel  em Lynchburg, 

Estados Unidos, cidade que ainda hoje, é a sede mundial da empresa. Desde 1956 

pertence ao grupo Brown-Forman Corporation.

Estando presente em mais de 130 países, seu faturamento está estimado em 

US$ 1 bilhão anuais. 

Assim como o Johnnie Walker, a marca possui grandes ícones, como a sua 

garrafa quadrada, cujo primeiro modelo foi desenvolvido em 1895, que se tornou o 

grande símbolo da marca.

Seu  slogan,  “Not  subject  to  change”  (não  sujeito  a  mudanças),  tem  uma 

conotação que expressa a tradição e a força do produto e da marca.

No Brasil, ela segue a mesma tendência do mercado do exterior: é a segunda 

marca de uísque mais consumida, crescendo a cada ano e faturando cada vez mais.

Abaixo segue a descrição e os diferenciais das três bebidas produzidas pela 

empresa:

•  JACK DANIELS Old  No.  7.  É  a  bebida  mais  clássica  da  empresa.  Sua 

produção  usa  milho,  centeio,  malte de  cevada e  água isenta  de  ferro como 

ingredientes  na  sua  fabricação.  Diferencia-se  pelo  seu  cuidadoso  processo  de 

elaboração,  destilação e  amadurecimento,  aliado  ao  clima do  Tennessee.  Com 

grandes  diferenças  de  temperatura  entre  inverno e  verão,  o  processo  de 

amadurecimento no Tennessee garante uma grande interação entre o uísque e o 

barril, conferindo ao Jack Daniel's sabor e cor mais amadeirados. Não é envelhecido 

já que este processo se refere ao tempo que o whiskey fica dentro do barril. No caso 

de Jack Daniel's o whiskey é amadurecido, tendo a ver com o clima da região.

• GENTLEMAN JACK Rare Tennessee Whiskey. Lançado em 1988, utiliza os 

mais  refinados  ingredientes  naturais  na  sua fabricação:  milho,  centeio,  malte  de 

cevada e água isenta de ferro. Diferencia-se por ser filtrado duas vezes em carvão: 

uma antes e outra após o envelhecimento, garantindo assim sua suavidade.

•JACK DANIELS SINGLE BARREL. Uísque obtido através de um único barril, 

que normalmente fica no topo da pilha no armazém de envelhecimento, por 8 anos. 

Sua receita é guardada em segredo pela destilaria. O exclusivo uísque foi lançado 

oficialmente em 1997.
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• JIM BEAM

Fundada em 1795 por Jacob Beam em Clermont no estado de Kentucky nos 

Estados  Unidos,  JIM  BEAM  é  um  dos  uísques  americanos  mais  vendidos  e 

cultuados em todo mundo, tanto pela sua tradição quanto pela sua técnica única de 

produção de destilados.

JIM BEAM é o uísque americano mais vendido na Europa oriental, o uísque 

número um de todos os tipos na Alemanha e a bebida alcoólica destilada número 

um  na  Austrália,  segundo  maior  mercado  mundial  de  Bourbon.  Atualmente  a 

empresa  possui  três  destilarias  localizadas  nas  cidades  de  Clermont,  Boston  e 

Frankfort, todas no estado do Kentucky.

A empresa está presente em mais 130 países e possui um faturamento de 

US$ 650 milhões do dólares por ano.

No  Brasil,  a  JIM BEAM pode  ser  considerada  uma concorrente  direta  do 

JACK DANIEL’s, já que a bebida que produz, é similar mais similar a esta que a do 

JOHNNIE WALKER. Porém, como é uma marca que tem uma parcela de mercado 

considerável, deve-se atentar aos seus movimentos.

A JIM BEAM produz atualmente sete variedades de uísques e derivados: Jim 

Beam White label, Jim Beam White label, Jim Beam Green label, Jim Beam Black 

label, Jim Beam Yellow label, Jim Beam and Ginger Ale, Jim Beam and Cola.

•THE FAMOUS GROUSE

Fundada por Mathew Gloag na Escócia em 1896, a THE FAMOUS GROUSE 

está presente em mais de 100 países, entre eles, o Brasil.

Atualmente, o THE FAMOUS GROUSE é uma marca global, sendo exportado 

para mais de 100 países, entre os quais Portugal que representa o quarto maior 

mercado, depois do Reino Unido, Estados Unidos e Grécia. Das dez variedades de 

uísque, o Finest é o mais vendido com uma quota mercado, dentro dos uísques 

novos, de 17,3%. Em 2007, o The Edrington Group, proprietário da marca, vendeu 

mais de 3.3 milhões de caixas do uísque.

Recentemente a marca introduziu no Brasil uma grande novidade, criada em 

2006: distribuiu em bares e restaurantes de São Paulo um software que imprime no 

rótulo da garrafa o nome do cliente. Desde então já foram vendidas mais de 15 mil 

garrafas do THE FAMOUS GROUSE.
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A THE FAMOUS GROUSE é única destilaria do mundo a produzir um uísque 

envelhecido pó 30 anos, o THE FAMOUS GROUSE 30 YEARS OLD MALT.

No  Brasil,  apesar  de  uma participação  tímida  no  mercado,  esta  pode ser 

considerada uma das principais concorrentes do JOHNNIE WALKER BLUE LABEL, 

já que a sua bebida envelhecida por trinta anos, e o fato de ser um uísque escocês 

de alto valor  agregado,  a deixa num patamar próximo a raridade do Blue Label. 

Considera-se os consumidores desta marca tão exigentes e com poder aquisitivo 

similar aos do Blue Label. 

5.4 - Tendências do mercado de uísque no Brasil

5.4.1 – O crescimento do mercado

O consumo de uísque no Brasil aumentou 11,5% no ano passado, o dobro do 

crescimento do PIB, aponta uma pesquisa da Nielsen. 

Com o crescimento da economia e da renda, o brasileiro está bebendo mais 

uísque do que nunca. Segundo a Nielsen, empresa de pesquisa e informações de 

mercado, o consumo da bebida no Brasil  aumentou 11,5% em 2007, o dobro do 

crescimento  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB).  Assim,  as  vendas  do  destilado  já 

acumulam  uma  alta  de  quase  50%  desde  2003.  “O  uísque  é  cotado  em  libra 

esterlina e não em dólar. Por isso, os preços não caíram, mas ficaram relativamente 

estáveis”, diz Eduardo Bendzius, diretor de marketing da Diageo, líder na produção 

de uísque na Escócia e dona das marcas Johnnie Walker,  Buchanan’s,  Black & 

White,  White Horse e Old Parr  no Brasil.  "Junto com o aumento da renda,  isso 

tornou a bebida mais acessível para o consumidor." 

No total, foram consumidos no país, de acordo com a Nielsen, 12,5 milhões 

de litros de uísque em 2007. A categoria Super Premium (mais de 12 anos) foi a que 

mais  cresceu  no  período  –  20,6%  –,  mas  ainda  representa  menos  de  1%  do 

consumo  total.  Embora  o  brasileiro  esteja  se  tornando  mais  exigente,  o  uísque 

engarrafado aqui responde por 55,7% do consumo.  Outros 36,4% são de uísque 

escocês convencional, de 8 anos, e 7,8% correspondem ao DeLuxe, de 12 anos 

(vide  item  10.4).  Ainda assim,  o  Brasil  é,  hoje,  o  maior  consumidor  mundial  de 
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Johnnie Walker Red Label  (8 anos),  com cerca de 9 milhões de litros em 2007, 

segundo a Diageo.

5.4.2 – Perfil do consumidor fica mais jovem

Até pouco tempo atrás concentrado na faixa acima de 45 anos, o consumo de 

uísque vem crescendo também entre os mais jovens. Na faixa entre 25 e 44 anos, 

cerca de 30% dos entrevistados pela Nielsen declaram beber uísque, o dobro do 

porcentual verificado em 2004. 

De acordo com a pesquisa,  Recife  é a  cidade com o maior  consumo per 

capita de uísque. Em todo o estado de Pernambuco, bebe-se perto de 20% de todo 

o uísque consumido no Brasil, quase a mesma coisa que a cidade de São Paulo, 

maior metrópole do país. "O alto consumo de uísque em Pernambuco vem de várias 

gerações, em razão da proximidade do porto”, diz Bendzius. Em 2007, o consumo 

também subiu mais que a média na região Centro-Oeste e no interior paulista.

Além disso, o publico mais jovem esta se atraindo mais por maltes únicos e 

produtos de luxo com 12 anos ou mais. Nos últimos 10 anos o aumento de vendas 

do uísque JOHNNIE WLAKER BLUE LABEL cresceu cerca de 13%.
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5.5 – Analise da situação

5.5.1 - Análise SWOT

Após a realização da análise SWOT, é possível concluir os pontos que mais 

devem  ser  trabalhados  durante  a  comunicação.  Qualidade,  tradição,  raridade  e 

exclusividade são os atributos percebidos como forças que mais destacam a marca 

perante os consumidores.

As fraquezas encontradas são pontos que não podem ser mudados, apenas 

controlados, já que tanto o fato de ser um produto produzido apenas na Escócia 

(fator que encarece a distribuição mundial), como a produção iniciada 21 antes da 

comercialização são fatores que conferem a raridade e a exclusividade que tanto 

são valorizadas pelo consumidor.

O mercado, mesmo com o crescimento da concorrência, a lei seca e a Crise 

Mundial, tem apresentado números cada vez mais satisfatórios quanto ao consumo 

de uísques, sendo São Paulo, local onde será aplicada a campanha publicitária, o 

estado que mais consome a bebida no Brasil.
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5.5.2 - MATRIZ BCG 

A Matriz BCG (Boston Consulting Group) é um modelo utilizado para análise 

de portfólio de produtos, baseado no conceito de ciclo de vida do produto.  Quanto 

maior a participação de mercado de um produto ou quanto mais rápido o mercado 

de um produto cresce, melhor para a empresa.

O Johnnie Walker Blue Label é um produto único no segmento de uísques. 

Sua produção limitada o torna um produto extremante desejado. A cada ano, há 

cada  vez  mais  consumidores  interessados  no  produto  num mercado  que  desde 

2003, cresceu mais de 50% no Brasil.

28



5.5.3 - ANÁLISE ANSOFF

Também  conhecida  como  Matriz  Produto/Mercado,a  matriz  Ansoff  é  um 

modelo  utilizado  para  determinar  oportunidades  de  crescimento  de  unidades  de 

negócio.

A JOHNNIE WALKER existe desde 1865, e o mercado de uísque remonta a 

1494, ano o qual datam a produção do primeiro single malt na Escócia.

Hoje,  com  o  posicionamento  e  o  valor  percebido  que  o  uísque  tem  no 

mercado,  faz  com  que  a  melhor  estratégia  adotada  seja  a  de  penetração  de 

mercado, focando na mudança de clientes ocasionais para clientes regulares e de 

clientes regulares para usuários intensivos do produto.
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6.0 - COMUNICAÇÃO

6.1 - Objetivos e metas de comunicação 

A campanha tem como principais objetivos: 

•  reforçar  a  imagem do produto  como exclusivo,  pois  este  é o desejo  de 

consumo do mercado de luxo.

• despertar o sentimento de ascensão social do consumidor, já que este é o 

posicionamento do produto que vem sendo construído pela marca desde a fundação 

da empresa.

• aumentar o consumo do produto, visto que este é um objetivos de marketing 

da empresa.

6.2 - Conceito da comunicação

A campanha foi  desenvolvida  a fim de valorizar  o  consumidor  do produto 

como alguém que faz toda a diferença na sociedade.

Assim, as ações pretendem reunir os consumidores e os grandes nomes da 

sociedade, causando-lhes a sensação de que o fato de participar desta ação é o 

resultado de seu sucesso profissional e pessoal.

Da  mesma maneira,  as  peças  publicitárias  devem  causar  a  sensação  ao 

consumidor de que a marca está falando com um público seleto, do qual este faz 

parte. 

6.3 - Posicionamento de comunicação

A campanha desenvolvida focará que a posição alcançada na sociedade pelo 

consumidor do uísque JOHNNIE WALKER BLUE LABEL é tão exclusiva e almejada 

como o próprio produto.
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6.4 - Estratégias de comunicação

A campanha deve estreitar os laços entre o consumidor e a marca.

6.5 - Táticas de comunicação.

Serão  realizadas  ações  que  valorizem  o  consumidor  individualmente, 

causando a sensação de que a marca fala diretamente como ele.

Para  tanto,  serão  realizadas  confraternizações  entre  os  consumidores  e 

personalidades, ações em festas, navios e hotéis, promoções no site do produto e 

peças publicitárias específicas para cada tipo de consumidor.

6.6 - Público-alvo

Homens  e  mulheres  pertencentes  classes  média-alta  e  alta  com  elevado 

poder de compra.

As mulheres devem ter atenção especial durante a campanha, visto que estas 

pouco consomem uísques envelhecidos (PENTAGONON, 2006).

Da mesma maneira, A comunicação também deve se atentar aos jovens entre 

25 e 44 anos, já que o consumo de uísque por esta faixa de idade aumentou mais 

de 50% desde 2003 (ÉPOCA, 2008).
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6.7 - Cronograma

6.8 - Avaliação dos resultados

Para avaliar o resultado de vendas, todos os meses, as vendas do produto 

serão planilhadas e avaliadas.

Para avaliar a lembrança de mercado, serão feitas pesquisas nos pontos-de-

venda de três em três meses.

Para  avaliar  a  satisfação do consumidor  perante  cada ação desenvolvida, 

serão  realizadas  pesquisas  com os  consumidores  enquanto  estes  participam de 

cada evento.

Para avaliar o impacto das peças publicitárias nos veículos de comunicação, 

serão realizadas pesquisas com o público impactado um mês após o término de 

veiculação de cada peça. 
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7.0 - CRIAÇÃO

7.1 - Objetivos de criação

A campanha foi criada com o objetivo de aproximar o consumidor da marca. 

Para tanto, é necessário que a linguagem adotada se adapte ao nicho de mercado 

com que estamos trabalhando.

O uísque JOHNNIE WALKER BLUE LABEL é consumido por pessoas com 

alto poder de compra, que a cada dia desejam mais desejam, além de qualidade, 

exclusividade.

A  bebida  escocesa  é  a  mais  rara  do  mundo,  com  uma  produção 

extremamente limitada e necessita de um envelhecimento de mais de pelo menos 

21 anos.

Por isso, assim como a bebida, é necessário se comunicar com o consumidor 

de  maneira  exclusiva,  e,  assim  como  o  posicionamento  do  produto,  fazer  uma 

comunicação  que  ressalte  a  ascensão  social  e  sucesso  particular  de  cada 

consumidor.

7.2 - Tema da campanha

Baseado no conceito de exclusividade e desejo, o tema da campanha será a 

experiência de se viver num mundo JOHNNIE WALKER. Para tanto, a campanha foi 

batizada de BLUE EXPERIENCE.

Todas  as  ações,  patrocínios  e  material  publicitário  deverão  conter  o  selo 

BLUE  EXPERIENCE,  interligando  os  vários  público  trabalhados  em  um  só 

posicionamento.

7.3 - O que a comunicação vai vender e despertar no target

A comunicação vai vender o próprio consumidor. A campanha, as ações e a 

linguagem  utilizada  devem  despertar  a  sensação  de  que  consumir  o  uísque 
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JOHNNIE  WALKER  BLUE  LABEL  é  o  resultado  de  cada  uma  das  conquistas 

profissionais e pessoais que o consumidor passou ao longo de sua vida.

7.4 - Estratégia de criação 

“Envolver  o público-alvo nas ações desenvolvidas pela  empresa durante a 

campanha  BLUE  EXPERIENCE”.  Está  foi  a  premissa  básica  de  criação  para 

estreitar os laços entre marca e consumidor, mostrando que a JOHNNIE WALKER 

entende as aspirações que o cliente desejo.

A campanha 

7.5 - Táticas de criação

Para  cada  evento  foi  desenvolvida  uma  comunicação  que  se  adapte  ao 

cotidiano e a vida social de cada faixa etária de consumidor.

7.6 - Diferenciais

 Pela primeira vez na história da marca no Brasil, a JOHNNIE WALKER vai 

propiciar a seus consumidores uma série de eventos exclusivos.

 

7.7 - Razão de compra do produto

7.7.1 - Por que o consumidor compra

O JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ostenta o título de uísque escocês mais 

raro do mundo. Somente esse fato, desperta a curiosidade e o desejo de consumo 

da bebida. Segue abaixo as diversas razões de consumo do produto.
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7.7.2 - Razões emocionais

O consumidor vê o fato de consumir o produto como uma conseqüência de 

sua ascensão social. O resultado de suas conquistas pessoais e profissionais.

Quando  consumidor  sozinho,  a  raridade  da  bebida  causa  a  sensação  de 

exclusividade. Quando consumido em grupo, o posicionamento da bebida auxilia na 

firmação do indivíduo como de classe alta. 

A  tradição  da  marca  é  outro  fator  de  extrema  relevância  na  hora  que  o 

consumidor escolhe apreciar a bebida.

7.7.3 - Razões racionais

A  bebida  é  envelhecido  por  pelo  menos  21  anos,  sendo  que  cada 

componente é selecionado dos barris das reservas mais finas e raras do mundo. 

Todo esse preparo exclusivo faz do sabor da bebida, algo único.

Assim, uma das principais razões de consumo é a curiosidade em apreciar 

esta receita única em preparo de uísques.
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8.0 - MÍDIA

8.1 - Objetivo de mídia

Tão importante quanto saber a quem a comunicação deve atingir é conhecer 

os meios que podem ser usados para se chegar a esse target.

O consumidor  o  qual  estamos lidando é um público seleto,  uma pequena 

parcela da sociedade que tem hábitos e comportamentos específicos.

Assim, o  plano de mídia  apresentado tem como objetivo  impactar  a  cada 

consumidor de maneira individual, selecionando cada meio de acordo a mensagem 

que se quer passar em cada uma das ações desenvolvidas. 

8.2 - Custos de produção e de veiculação da campanha

Foi disponibilizado pela empresa o valor de R$ 8.000.000,00 que vão cobrir 

os gastos com criação, desenvolvimento, aplicação e manutenção da campanha e 

todas as ações envolvidas durante um ano.

8.3 - Período

A campanha terá um período de um ano. Iniciada no dia 01/01/2010, indo até 

31/12/2010.
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9.0 - A CAMPANHA

9.1 - Campanha BLUE EXPERIENCE

Baseado no conceito de exclusividade e desejo, o tema da campanha será a 

experiência de se viver num mundo JOHNNIE WALKER, que só o consumidor do 

Blue  Label  pode  usufruir.  Para  tanto,  a  campanha  foi  batizada  de  BLUE 

EXPERIENCE.

A  campanha  central,  que  interliga  cada  uma  das  ações,  tem  o  objetivo 

ressaltar o posicionamento do produto em todos os públicos trabalhados durante a 

campanha.

Todas  as  ações,  patrocínios  e  material  publicitário  deverão  conter  o  selo 

BLUE EXPERIENCE.

Assim, como o posicionamento do produto, toda a campanha será focada no 

consumidor, ressaltando sempre a ascensão social que se reflete no ato de beber o 

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.

9.2 - Campanha Institucional

9.2.1 - Descrição

A campanha institucional tem o objetivo de ressaltar os diferenciais da marca 

e do produto. Esta será dividida em duas fases.

A  primeira,  realizada  nos  dois  primeiros  meses  de  2010,  usará  mídias 

convencionais com a finalidade despertar a curiosidade do consumidor para o que 

será o BLUE EXPERIENCE.

A segunda seguirá do mês de março até dezembro. De caráter institucional, 

esta funcionará como ponte de ligação de todos os públicos trabalhados durante a 

campanha e, como não poderia deixar de ser, cumprirá o objetivo inicial, de realçar o 

conceito BLUE EXPERIENCE.
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9.2.2 - Mídias utilizadas

• Revista

Veículo: Exame – Editora Abril

Formato: página inteira e ¼ de página

Justificativa: A revista EXAME tem seu público é formado em 86% pelas classes A, 

B e C, público alvo da campanha.

Inserções: 1 - página inteira // 5 - ¼ de página

Freqüência: uma vez por mês

Período: fevereiro - página inteira // abril a dezembro - ¼ de página

Cobertura: todo território nacional

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 86.542 edições por mês.

Custo unitário: R$71.600,00 - página inteira // R$17.900,00 - ¼ de página

Custo total: R$ 161.100,00

Custo por mil: R$827,34 – página inteira // R$206,84 - ¼ de página

• Revista

Veículo: Época Negócios - Editora Globo

Formato: página inteira e ¼ de página

Justificativa: A revista Época Negócios tem seu público é formado em 74% pelas 

classes A, B e C, público alvo da campanha.

Inserções: 1 - página inteira // 5 - ¼ de página

Freqüência: uma vez por mês

Período: fevereiro - página inteira // março a novembro - ¼ de página

Cobertura: todo território nacional

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 73.254 edições por mês.

Custo unitário: R$63.600,00 - página inteira // R$15.900,00 - ¼ de página

Custo total: R$ 143.100,00

Custo por mil: R$868,21 – página inteira // R$217,05 - ¼ de página

• Revista

Veículo: IstoÉ Dinheiro – Editora Três

Formato: página inteira e ¼ de página
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Justificativa:  A  revista  IstoÉ  Dinheiro  tem seu  público  é  formado em 81% pelas 

classes A, B e C, público alvo da campanha.

Inserções: 1 - página inteira // 5 - ¼ de página

Freqüência: uma vez por mês

Período: fevereiro - página inteira // abril a dezembro - ¼ de página

Cobertura: todo território nacional

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 65.001 edições por mês

Custo unitário: R$56.100 – página inteira // R$14.025,00

Custo total: R$ 126.225,00

Custo por mil: R$827,34 – página inteira // R$206,84 - ¼ de página

• Revista

Veículo: Veja São Paulo – Editora Abril

Formato: página inteira e ¼ de página

Justificativa:  A revista  Veja São Paulo tem circulação em todo o Estado de São 

Paulo, e seu público é formado em 72% pelas classes A, B e C, público alvo da 

campanha.

Inserções: 1 - página inteira // 5 - ¼ de página

Freqüência: uma vez a cada 2 meses

Período: fevereiro - página inteira // abril a dezembro - ¼ de página

Cobertura: todo o Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 317.662 edições por semana

Custo unitário: R$93.500,00 – página inteira // R$23.375,00

Custo total: R$210.375,00

Custo por mil: R$294,33 – página inteira // R$73,58 - ¼ de página

• Jornal

O jornal será, a priori, um veiculo para divulgar uma mensagem institucional 

da marca. Para que a qualidade do jornal não prejudicasse a imagem, foi escolhido 

um encarte que acompanhará o jornal ao invés do tradicional inserção no papel pisa 

brite.

Apesar da qualidade, este formato escolhido se torna facilmente descartável, 

precisando assim, chamar a atenção do consumidor a cada flight.
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Assim, esta peça, apesar de aqui estar como inserção institucional, trará, de 

acordo com a realização das outras ações que integram a campanha, conteúdo e 

informações de cada uma delas. 

Veículo: O Estado de São Paulo

Formato: encarte 50x20cm com uma dobra

Justificativa: Os leitores d’O Estado de São Paulo são atuantes, preparados e bem 

posicionados  no  mercado  de  trabalho,  representando  o  principal  grupo  de 

consumidores do Brasil. O público é prioritariamente adulto, sendo que 85% tem 20 

anos ou mais, 55% dos leitores são mulheres, e 72% fazem parte da classe social 

ABC. 

Inserções: 22

Freqüência: um encarte a cada quinze dias na edição de domingo.

Período: fevereiro a dezembro

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 207.057 por dia.

Custo unitário: R$708,00 a cada cm/col..

Custo total: R$ 15.576,00

Custo por mil: R$3,42 por anúncio

Veículo: Folha de São Paulo

Formato: ¼ de página

Justificativa: Os leitores da Folha de São Paulo são atuantes, preparados e bem 

posicionados  no  mercado  de  trabalho,  representando  o  principal  grupo  de 

consumidores do Brasil. O público é prioritariamente adulto, sendo que 76% tem 20 

anos ou mais e 79% fazem parte da classe social ABC. 

Inserções: 

Freqüência: um encarte a cada quinze dias na edição de domingo.

Período: fevereiro a dezembro.

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 207.057 por dia.

Custo unitário: R$981,00 a cada cm/col..

Custo total: R$ 21.582,00

Custo por mil: R$3,42 por anúncio
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• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de zonas nobres de São Paulo

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 meses da duração da campanha

Cobertura: Cidade de São Paulo

Custo unitário: R$2.300,00

Custo total: R$110.400,00

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de zonas nobres de Campinas

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha

Cobertura: Cidade de Campinas

Custo unitário: R$1080,00

Custo total: R$51.840,00

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções:  4  pontos,  sendo  dois  na  rodovia  Anhanguera  e  dois  na  rodovia 

Bandeirantes.

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha
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Cobertura: Cidade de Jundiaí

Custo unitário: R$825,00

Custo total: R$39.600,00

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de zonas nobres de Campos do Jordão 

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha

Cobertura: Cidade de Campos do Jordão

Custo unitário: R$958,00

Custo total: R$45.984,00

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de zonas nobres de Guarujá

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha

Cobertura: Cidade de Jundiaí

Custo unitário: R$920,00

Custo total: R$ 44.160,00

• Hotsite

Será criado um hotsite para a divulgação dos eventos que ocorrerão durante 

o BLUE EXPERIENCE.

Os custos com criação , hospedagem e manutenção serão cobrados dentro 

dos honorários de empresa.
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9.3 – BLUE NOW - Evento de abertura

9.3.1 - Descrição

A campanha publicitária tem inicio logo em janeiro de 2010. Um mês após o 

início da campanha, será o oferecido um jantar dançante no CrediCard Hall dia 20 

de março de 2010.

O público–alvo  desse evento  são os  consumidores  de sexo  masculino  de 

maior idade e longa data de consumo do uísque. Também serão beneficiados os 

públicos femininos e de outras idades, já que o convidado poderá ser acompanhado 

de sua família no evento. 

Todos os consumidores cadastrados no site da marca poderão participar do 

evento.  Serão  também  convidados  empresários  e  os  profissionais  que  mais  se 

destacam  na  sociedade,  como  médicos,  advogados,  artistas,  jornalistas,  entre 

outros. Também a imprensa autorizada terá livre acesso para fazer a cobertura do 

evento.

Durante o evento, os convidados poderão desfrutar do espetáculo “O Grande 

Show de Mágica” realizada pela Cia. Ilusionista, famoso por concertos teatrais que 

combinam música, comédia e elementos de ilusionismo, resultando em uma forma 

muito original de entretenimento.  O espetáculo, composto por mais de 20 grandes 

ilusões (números de palco, onde se utilizam grandes aparelhos, bailarinas e efeitos 

especiais),  atualmente  é  o  maior  show de  mágica  do  Brasil.  Cada  cena  possui 

figurinos,  coreografia  e  sonoplastia  especialmente  desenvolvidos.  A  equipe  é 

formada pelo mágico e diretor Maicon Clenk e por um elenco de 10 assistentes 

bailarinas  além  dos  técnicos.  São  utilizados  no  show  cerca  de  100  figurinos  e 

toneladas de equipamentos.

Durante o evento, serão apresentados todos os projetos, ações e promoções 

que a nova campanha do BLUE EXPERIENCE proporcionará aos consumidores. 

Batizado de BLUE NOW, esse primeiro encontro entre marca e consumidor pretende 

mostrar para este o quanto um consumidor de Blue Label é exclusivo. 

O evento  terá um custo  estimado em R$600.000,00,  sendo R$400.000,00 

para  o  aluguel  do  local  e  produção e  R$200.000,00 para  cobrir  o  show da Cia 

Ilusionista.
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9.3.2 - Mídias utilizadas

O evento será realizado apenas para os consumidores que fazem parte do 

mailing da JOHNNIE WALKER, assim sendo, não há a necessidades de usar mídias 

convencionais na divulgação da campanha. Apenas serão utilizadas:

• Mala-direta - Convites

O consumidor, assim como os convidados especiais, receberão uma mala-

direta com um convite nominal para a participação do evento. Estão previstos 5.000 

convidados para o evento.

• Mala-direta

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$1260,00

• Convite

Formato: 12x8, couchê 300g, 4x4

Custo unitário: 0,16

Custo total: R$800,00

9.4 –BLUE AREA

9.4.1 - Descrição

O Cirque du Soleil começou quando um grupo de artistas de rua no Quebec 

(Canadá) decidiu criar uma nova maneira de exprimir a paixão do grupo pelas artes 

circenses. Sob a direção de Guy Laliberté, o Cirque du Soleil usou a sua paixão pela 

criatividade  e  pela  inovação  para  redefinir  a  paisagem  do  entretenimento  e 

maravilhar espectadores do mundo inteiro. Hoje, o grupo se apresenta com certa 

regularidade no Brasil, sendo que o grupo estará em cartaz esse ano no país entre 

26 de fevereiro a 23 de maio de 2010 em São Paulo.
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O espetáculo agrada jovens e adultos,  homens e mulheres, e seu público 

concentra as classes média-alta e alta.

Assim, o JOHNNIE WALKER BLUE LABEL irá montar um camarote especial 

durante toda a temporada do circo no Brasil. Batizado de BLUE AREA, o camarote 

deve refletir a experiência única de assistir a um espetáculo da grandiosidade do 

Cirqué du Soleil.

 Aliado a uma visão privilegiada, o camarote vai contar com um coquetel e 

será regado a Blue Label. Logo na entrada do camarote, haverá um ator vestido de 

Striding  Man  recepcionando  o  público.  Além  disso,  todo  o  local  contará  com 

baneers, faixas e outros materiais de comunicação para divulgar a marca.

O  camarote  será  destinado  a  todo  espectador  que  desejar  assistir  o 

espetáculo  do circo,  adquirindo um ingresso VIP,  que lhe  dará  acesso ao local. 

Haverá vinte poltronas por espetáculo, podendo, esporadicamente, ter convidados 

especiais, como celebridades e grandes nomes do mundo dos negócios.

Todo o retorno dessa ação servirá para cobrir seu investimento, estimado em 

R$200.000,00, que já inclui o custo de produção e o contrato com o circo, estimado 

em R$150.000,00.

9.4.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão  distribuídos  10.000  flyers  em  pontos-de-venda,  restaurantes, 

clubes, salões de beleza freqüentados pelas classes A e superior para divulgar o 

camarote BLUE AREA.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$840,00.

• Revista

Veículo: Viagem e Turismo

Formato: página inteira
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Justificativa: A revista Viagem e Turismo tem circulação em todo o Estado de São 

Paulo, e seu público é formado em 79% pelas classes A, B e C, público alvo da 

campanha.

Inserções: 3

Freqüência: Um anúncio por mês.

Período: fevereiro, março e abril.

Cobertura: todo território nacional

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 84.464 edições por mês.

Custo unitário: R$65.600,00 - página inteira // R$17.900,00 - ¼ de página

Custo total: R$ 196.800,00

Custo por mil: R$1287,00

• Revista

Veículo: Veja São Paulo – Editora Abril

Formato: página inteira

Justificativa:  A revista  Veja São Paulo tem circulação em todo o Estado de São 

Paulo, e seu público é formado em 72% pelas classes A, B e C, público alvo da 

campanha.

Inserções: 3

Freqüência: Um anúncio por mês a cada segunda semana de cada mês.

Período: fevereiro, março e abril.

Cobertura: todo o Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 317,662 edições por semana

Custo unitário: R$93.500,00

Custo total: R$280.500,00

Custo por mil: R$3.397,00

• Mala-direta

Justificativa: a mala-direta causa a sensação que a marca está falando diretamente 

com o  próprio  consumidor,  assim a  mala-direta  enviada para  todo  o  mailing  da 

marca poderá ter uma boa resposta em reservas de poltronas.

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Quantidade: 5.000

Custo unitário: R$ 0,252
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Custo total: R$1.260,00

9.5 - BLUE HEAVEN

9.5.1 - Descrição

Realizada  no  mês  de  julho,  se  aproveitando  da  temporada  de  férias  de 

inverno, será realizado uma ação na Cidade de Campos do Jordão, cidade turística 

conhecida por sua culinária e suas atrações de inverno.

A ação consiste em patrocinar um dos principais pontos de encontro da alta 

sociedade,  o  Ludwig  Restaurant.  Neste  local,  materiais  como  toalhas  de  mesa, 

guardanapos  e  paliteiros  serão  personalizados,  além  de  haver  materiais  como 

cartazes, banners e folder’s divulgando a bebida. 

O grande diferencial desta ação ocorrerá próximo ao local, em céu aberto, 

onde será utilizada uma máquina de gelo para simular neve. Não uma neve comum, 

mas uma neve personalizada, uma neve azul. A coloração azul será conseguida 

através de um jogo de luzes lançadas sobre os flocos de neve. Ainda no fim de cada 

noite, ainda, haverá uma queima de fogos estilizada na cor azul e suas variações.

O público –alvo desta ação serão todos os turistas de classe média-alta e alta 

que vão até Campos do Jordão nas férias de inverno, independente de idade ou 

gênero.

O patrocínio acontecerá durante todo o mês de julho e as noites de neve 

acontecerão todas as sextas-feiras e aos sábado, dias em que o Ludwig Restaurant 

recebe um número mais de clientes.

Os custos com o patrocínio, locação da máquina e material  de divulgação 

estão estimados em R$100.000,00.
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9.5.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão  distribuídos  5.000  flyers  em  pontos-de-venda,  restaurantes, 

clubes, salões de beleza freqüentados pelas classes A e superior para divulgar o 

evento BLUE HEAVEN.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$420,00.

• Cartaz

Justificativa:  Serão distribuídos 1.000 cartazes em pontos-de-venda, restaurantes, 

clubes, salões de beleza freqüentados pelas classes A e superior para divulgar o 

evento BLUE HEAVEN.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$840,00

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de maior circulação da cidade.

Freqüência: três quinzenas.

Período: última quinzena de junho e as duas quinzenas de julho.

Cobertura: Cidade de Campos do Jordão

Custo unitário: R$958,00

Custo total: R$11.496,00

• Jornal

Veículo: Jornal Campos do Jordão & Cia

Formato: ¼ de página (14,0 X 12,0 cm)
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Justificativa: Para a divulgação do evento BLUE FLAME na cidade de Campos de 

Jordão, será necessário anunciar nas principais mídias da cidade. O Jornal Campos 

do Jordão & Cia é o jornal de maior circulação e tiragem da região a qual pertence a 

cidade.

Inserções: 4

Freqüência: um encarte a cada edição de domingo.

Período: julho.

Cobertura: Campos de Jordão e cia.

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 20.000 edições por domingo.

Custo unitário: R$56,00 a cada cm/col.

Custo total: R$ 3.136,00

Custo por mil: R$39,20 por anúncio

• Rádio

Veículo: Rádio Bandeirante De Campos Do Jordão Ltda

Formato: 30’

Justificativa: Como o evento é local, o uso de rádios locais favorece a divulgação 

dentro da cidade.

Inserções: 600

Freqüência: 20 inserções por dia entre as 18h e as 00h.

Período: mês de julho.

Cobertura: Região de Campos de Jordão

Custo unitário: R$136,00

Custo total: R$ 81.600,00

Veículo: Rádio Emissora de Campos Do Jordão Ltda

Formato: 30’

Justificativa: Como o evento é local, o uso de rádios locais favorece a divulgação 

dentro da cidade.

Inserções: 600

Freqüência: 20 inserções por dia entre as 18h e as 00h.

Período: mês de julho.

Cobertura: Região de Campos de Jordão

Custo unitário: R$98,00
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Custo total: R$ 58.800,00.

9.6 - BLUE FLAME

9.6.1 - Descrição

O consumidor de uísque se torna mais jovem a cada ano, pensando nisso, as 

principais casas noturnas freqüentadas pelas classes média-alta e alta na cidade de 

São Paulo, serão patrocinadas pela marca.

As casas escolhidas são: Clube Lótus, Club A e Club Wish. 

De junho a agosto, todas as últimas noites de sexta-feira e sábado de cada 

mês terá uma festa patrocinada pela JOHNNIE WALKER BLUE LABEL, recebendo 

o nome de BLUE FLAME.

Durante  a  noite,  serão  distribuídas  cartolas  azuis  para  os  freqüentadores, 

fazendo uma referência ao striding man presente no logo da maracá e a cor azul, 

presente no nome do produto.

Todo  o  material  publicitário  das  festas  fará  referência  a  marca  e  aos 

elementos que a compõe.

O total desta ação está estimado em R$500.000,00.

9.6.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão  distribuídos  5.000  flyers  em  pontos-de-venda,  clubes,  e 

faculdades freqüentados pelos jovens classes A e superior da cidade de São Paulo.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$2.100,00.
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• Cartaz

Justificativa: serão utilizados 3.000 cartazes, pontos-de-venda, clubes, e faculdades 

freqüentados pelos jovens classes A e superior de cada cidade para divulgar as 

festas BLUE FLAME.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$2.520,00

•Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 3 pontos de zonas nobres de São Paulo

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: Junho a Agosto

Cobertura: Cidade de São Paulo

Custo unitário: R$2.300,00

Custo total: R$ 20.700,00

• Rádio

Veículo: Jovem Pan

Formato: 30’

Justificativa: O ouvinte da rádio Jovem Pan é formado 79% de maiores de 18, sendo 

69% pertencente entre as classes A, B e C.

Inserções: 900

Freqüência: 10 inserções por dia entre as 18h e as 00h.

Período: mês de julho.

Cobertura: Grande São Paulo e algumas cidades do interior paulista.

Custo unitário: R$420,00

Custo total: R$ 378.000,00.
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9.7 – Campeonato de golfe

9.7.1 – Descrição

Visando  atingir  o  público  de  maior  idade,  a  marca  irá  patrocinar  uma 

temporada 2010 de jogos de golfe realizada pela Federação Paulista de Golfe.

A federação realiza diversos campeonatos em diversas cidades do interior, 

litoral e grande São Paulo.

Além  de  material  publicitário  utilizado  para  divulgar  o  patrocínio,  serão 

personalizadas as bandeiras que marcam os buracos, bolas que serão utilizadas e 

carrinhos de transporte dos jogadores.

Serão patrocinados os jogos entre os meses de abril a dezembro, tendo um 

custo estimado em R$250.000,00.

9.7.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 flyers em clubes e associações freqüentados 

pelos membros da federação e jogadores de golfe para divulgar o patrocínio aos 

campeonatos nas cidades em que acontecerão os torneios.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$820,00

• Cartaz

Justificativa:  serão  utilizados  5.000  cartazes  nos  clubes  credenciados  pela 

Federação  Paulista  de  Golfe  despertar  o  interesse  do  público-alvo  pelos 

campeonatos patrocinados.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$4.200,00

•Outdoor
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Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de zonas próximas de campos de golfe da cidade de São Paulo

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 7 meses da duração da ação

Cobertura: Cidade de São Paulo

Custo unitário: R$2.300,00

Custo total: R$ 64.400,00

• TV paga

Veículo: ESPN

Gênero: Esporte

Formato: 30’

Justificativa: O público do ESPN é prioritariamente jovem e adulto, com 54% com 

idades  entre  18  e  49  anos.  No  mercado  paulista,  67%  dos  telespectadores 

pertencem as classes C, D e E. É necessário veicular um comercial num programa 

que atinja jovens e adultos para que haja conhecimento de ambos públicos sobre a 

Fox para escolher o provedor de internet banda larga do lar.

Inserções: 144

Freqüência: 2 flyghts às terças-feiras entre as 19h e 21h e domingos entre as 15h e 

18h.

Período: de abril a dezembro

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 1,25 pontos de audiência (cerca de 68.750 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$1.265,00

Custo total: R$182.160

Custo por mil: R$18,40

Veículo: SporTV

Gênero: Esporte

Formato: 30’

53



Justificativa: O público do SporTV é prioritariamente adulto, masculino e das classes 

AB. No mercado paulista, 79% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 75% são 

das classes AB.

Inserções: 144

Freqüência: 2 flyghts às quartas-feiras entre as 19h e 21h e sábados entre as 15h e 

18h. 

Período: de abril a dezembro

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 2,1 pontos de audiência (cerca de 115.500 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$4.160,00

Custo total: R$ 599.040,00

Custo por mil: R$36,01

9.8 - BLUE OPEN

9.8.1 – Descrição

Esta  ação  acontecerá  em  duas  etapas.  A  primeira  será  o  patrocínio  aos 

campeonatos amadores realizados pela  Federação Paulista  de Tennis  durante o 

mês de agosto.

O campeonato será batizado de Campeonato Estadual Masters BLUE OPEN, 

tendo  material  esportivo,  como  raquetes,  mochilas  e  tendas  de  concentração 

personalizadas  com  a  marca.  Além  disso,  todo  o  evento  contará  com  material 

publicitário para divulgação.

Alguns  dias  após  finalizado  o  torneio,  será  oferecido  um  almoço  aos 

jogadores no Clube dos Ingleses no dia 18 de setembro. Este evento contará com 

um  almoço  preparado  por  Olivier  Anquier,  um  dos  chef’s  de  cozinha  mais 

requisitados  da  atualidade,  e  será  oferecido  os  uísques  da  JOHNNIE  WALKER 

como bebida. Durante o evento, um dos jogadores presentes no jantar será sorteado 

para  jogar  uma  partida  com  Gustavo  Kuerten.  Será  uma  surpresa  para  os 

participantes, já que estes não estarão cientes do sorteio e da partida. O vencedor 
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ainda ganhará um kit  com uniforme, raquetes e todo material  necessário  para a 

partida, tudo personalizado com a marca JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.

O público-alvo desta ação serão os jogadores jovens e seniores inscritos na 

Federação Paulista de Tennis que concentra sócios das classes média-alta e alta.

O  custo  total  do  patrocínio  está  estimado  em  R$200.000,00,  sendo 

R$100.000,00 para custear  o investimento com o material  utilizado nas partidas, 

R$80.000,00 com os gastos do jantar e R$20.000,00 pelo contrato com o Gustavo 

Kuerten.

9.8.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 flyers em clubes e associações freqüentados 

pelos  membros  da  federação  e  jogadores  de  tennis  amador  para  divulgar  o 

Campeonato Estadual Masters BLUE OPEN.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$820,00

•Mala Direta

Peça: Mala-direta

Justificativa: estão previstos o envio de 5.000 malas-diretas de participação para os 

associados  da  Federação  Paulista  de  Tennis  para  se  inscrever  no  Campeonato 

Estadual Masters BLUE OPEN 

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$1260,00

Peça: Convite

Justificativa:  estão  previstos  o  envio  de  1.000  convites  de  participação  para  os 

associados da Federação Paulista de Tennis para participar do jantar no Clube dos 

Ingleses. 

Formato: 12x8, couchê 300g, 4x4
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Custo unitário: 0,16

Custo total: R$160,00

• Cartaz

Justificativa:  serão  utilizados  5.000  cartazes  nos  clubes  credenciados  pela 

Federação  Paulista  de  Tennis  despertar  o  interesse  do  público-alvo  pelo 

campeonato patrocinado.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$4200,00

• TV paga

Veículo: ESPN

Gênero: Esporte

Formato: 30’

Justificativa: O público do ESPN é prioritariamente adulto, masculino e das classes 

AB. No mercado paulista, 83% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 80% são 

das classes AB.

Inserções:30 

Freqüência: dois flights por dia, durante o horário nobre, sendo exibido durante 15 

dias, tendo um intervalo de um dia entre uma dia de exibição e outro.

Período: mês de agosto

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 1,25 pontos de audiência (cerca de 68.750 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$1.265,00

Custo total: R$ 37.950,00

Custo por mil: R$18,40

Veículo: SporTV

Gênero: Esporte

Formato: 30’
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Justificativa: O público do SporTV é prioritariamente adulto, masculino e das classes 

AB. No mercado paulista, 79% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 75% são 

das classes AB.

Inserções:20 

Freqüência: dois flights por dia, durante o horário nobre, sendo exibido durante 15 

dias, tendo um intervalo de dois dia entre uma dia de exibição e outro.

Período: mês de agosto

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 2,1 pontos de audiência (cerca de 115.500 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$4.160,00

Custo total: R$83.200,00

Custo por mil: R$36,01

• Outdoor

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções:  2 pontos em São Paulo, um próximo a sede da Federação Paulista de 

Tennis, e outro próximo ao Clube dos Ingleses.

Freqüência: três quinzenas

Período: agosto 

Cobertura: Cidade de São Paulo

Custo unitário: R$2.300,00

Custo total: R$13.800,00

9.9 – KEEP TO BLUE ROOM

9.9.1 - Descrição

A Sofitel Luxury Hotels, é uma rede de hotéis cinco estrelas que faz parte da 

rede de hotéis Accor. Com interiores produzidos pelos maiores designers do Brasil, 
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restaurantes de requinte, spas e instalações para golf, o Sofitel atrai hóspedes da 

classe A e superior do Brasil e do mundo.

Será criado um quarto diferenciado em cada um dos hotéis da rede, batizado 

de  “KEEP  TO  BLUE  ROOM”.  Além  de  trazer  o  conceito  da  bebida  em  sua 

decoração, o hóspede que decidir passar uma estádia no quarto será presenteado 

com uma pequena coleção de garrafas personalizadas JOHNNIE WALKER BLUE 

LABEL.

Por toda a rede,  serão personalizadas toalhas,  fronhas,  copos,  toalhas de 

mesa, guardanapos, copos, cardápios, cadeiras de sol, piscinas, bolas de golfe e as 

bandeiras dos buracos do campo de golfe.

Além disso, nos bares do hotel, estarão disponíveis cardápios patrocinados 

pelo JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.

A ação será realizada durante o fim do ano, nos meses de outubro, novembro 

e dezembro, época que acontece a alta temporada da rede.

O valor  estimado do patrocínio  está estimado em R$200.000,00,  incluindo 

contrato e custo de produção.

Sistema de incentivo aos agentes de viagem: Com o objetivo de otimizar as 

reservas nos quartos “Keep to Blue Room”, será criado um programa de incentivo 

para os agentes de viagem que mais fecharem pacotes de estadia para os quartos 

patrocinados.

O prêmio será um fim-de-semana com mais três acompanhantes de viagem 

para algum lugar do Brasil, que a empresa deve definir antecipadamente.

Os custos com esse programa de incentivo estão previstos em R$50.000,00.

9.9.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 flyers nas companhias de viagem que fazem 

reservas para a rede Sofitel para divulgar as ações.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$820,00
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• Folder

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 folders com detalhes da cabine “Keep to Blue 

Dream” nas companhias de viagem que fazem reservas para a Rede Sofitel para 

servir como material de apoio para os vendedores dessas companhias.

Formato: A3 com uma dobra, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$1680,00

•Cartazes

Justificativa:  serão utilizados 3.000 cartazes nas agências de turismo que fazem 

reservas para os cruzeiros da companhia Blue Dream, a fim de auxiliar o trabalho 

dos agentes e despertar o interesse do público-alvo pelas cabines patrocinadas.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$2520,00

•Mala Direta

Peça: Mala-direta

Justificativa: estão previstos o envio de 10.000 malas-diretas de participação para os 

consumidores que fazem parte do mailing list do site da JOHNNIE WALKER, para 

incentivar a adquirir uma viagem numa cabine patrocinada.

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$2.520,00

• Revista

Veículo: Viagem e Turismo

Formato: Uma página cheia.

Justificativa: A revista Viagem e Turismo tem seu público formado em 63% pelas 

classes A, B, público alvo da campanha.

Inserções: 3.

Freqüência: 1 anúncio por mês

Período: Setembro, outubro, novembro e dezembro.

Cobertura: Estado de São Paulo
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Alcance (Circulação / Tiragem): em média 84.464 edições por semana.

Custo unitário: R$65.600,00

Custo total: R$ 262.400,00

Custo por mil: R$2.575,00 a cada anúncio.

9.10 – KEEP TO BLUE DREAM

9.10.1 - Descrição

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro serão patrocinados os 

cruzeiros marítimos da companhia Blue Dream.

A companhia foi escolhida devido a semelhança nominal e ao público-alvo de 

classes média-alta e alta que suas viagens concentram.

Logo  na  recepção  do  embarque  da  viagem,  haverá  um  ator  vestido  de 

Striding Man para recepcionar o público. 

Será  criado  uma cabine  de  luxo  no  navio,  batizada  de  “KEEP TO BLUE 

DREAM”. Além de trazer o conceito da bebida em sua decoração, o passageiro que 

decidir viajar na cabine será presenteado com uma pequena coleção  de garrafas 

personalizadas JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.

Toalhas,  fronhas  de  travesseiros,  toalhas  de  mesa,  guardanapos,  copos, 

cadeiras  de  sol,  piscinas  e  o  próprio  navio  serão  personalizados  com  a  marca 

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL.nas outras cabines.

No final de cada viagem, ainda haverá uma queima de fogos estilizada na cor 

azul e suas variações.

O valor do patrocínio, já incluindo os gastos com produção, personalização e 

brindes, está estimado em R$600.000,00.

Sistema de incentivo aos agentes de viagem: Com o objetivo de otimizar as 

reservas nas cabines “Keep to Blue Dream”, será criado um programa de incentivo 

para  os  agentes  de  viagem  que  mais  fecharem  pacotes  de  viagem  às  cabines 

patrocinadas.

O prêmio será um fim-de-semana com mais três acompanhantes de viagem 

para algum lugar do Brasil, que a empresa deve definir antecipadamente.

Os custos com esse programa de incentivo estão previstos em R$50.000,00.
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9.10.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 flyers nas companhias de viagem que fazem 

reservas para o navio Blue Dream para divulgar as ações.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$820,00

• Folder

Justificativa: Serão distribuídos 10.000 folders com detalhes da cabine “Keep to Blue 

Dream” nas companhias de viagem que fazem reservas para o navio Blue Dream 

para servir como material de apoio para os vendedores dessas companhias..

Formato: A3 com uma dobra, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$1680,00

• Cartaz

Justificativa:  serão utilizados 3.000 cartazes nas agências de turismo que fazem 

reservas para os cruzeiros da companhia Blue Dream, a fim de auxiliar o trabalho 

dos agentes e despertar o interesse do público-alvo pelas cabines patrocinadas.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$2520,00

• Revista

Veículo: Viagem e Turismo

Formato: Uma página cheia.

Justificativa: A revista Viagem e Turismo tem seu público formado em 63% pelas 

classes A, B, público alvo da campanha.

Inserções: 3.

Freqüência: 1 anúncio por mês

Período: Setembro, outubro, novembro e dezembro.

Cobertura: Estado de São Paulo
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Alcance (Circulação / Tiragem): em média 84.464 edições por semana.

Custo unitário: R$65.600,00

Custo total: R$ 262.400,00

Custo por mil: R$2.575,00 a cada anúncio.

•Mala Direta

Peça: Mala-direta

Justificativa: estão previstos o envio de 10.000 malas-diretas de participação para os 

consumidores que fazem parte do mailing list do site da JOHNNIE WALKER, para 

incentivar a adquirir uma viagem numa cabine patrocinada.

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$2.520,00

9.11 – BLUE PASS

9.11.1 - Descrição

Para  atrair  o  público  masculino,  haverá  uma  ação  que  durará  toda  a 

temporada de Fórmula 1 2010.

Para os consumidores cadastrados no no site da bebida, haverá uma tela de 

inscrição para aqueles que adquirirem uma garrafa de JOHNNIE WALKER BLUE 

LABEL entre 21 de março e 30 de outubro. A inscrição será o número de série que 

cada garrafa possui.

No dia 01 de novembro, haverá um sorteio dos inscritos. O vencedor, junto 

com um acompanhante, poderá no dia 07 de novembro, uma semana antes do GP 

do Brasil, visitar o autódromo de Interlagos, os cockpit’s e ainda dar uma volta pelo 

autódromo num carro da Mac Laren dirigido por Louis Remmington, cujos já são 

patrocinados pela JOHNNIE WALKER.

O vencedor ainda poderá assistir o GP junto com a equipe da MacLaren no 

dia 14 de novembro.

Toda a promoção está estimada em R$30.000,00, cobrindo apenas os gastos 

com transporte, hospedagem e brindes utilizados para a realização do percurso pelo 
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autódromo de São Paulo, já que a equipe da MacLaren e o corredor, já têm contrato 

com a JOHNNIE WALKER.

9.11.2 – Mídias utilizadas

• Mala Direta

Peça: Mala-direta

Justificativa: estão previstos o envio de 10.000 malas-diretas de participação para os 

consumidores que fazem parte do mailing list do site da JOHNNIE WALKER, para 

incentivar a adquirir uma viagem numa cabine patrocinada.

• Mala-direta

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$2.520,00

• Cartaz

Justificativa:  serão utilizados 10.000 cartazes nos ponto-de-venda para divulgar a 

promoção e despertar o interesse do público-alvo.

Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$8400,00

• TV paga

Veículo: ESPN

Gênero: Esporte

Formato: 30’

Justificativa: O público do ESPN é prioritariamente adulto, masculino e das classes 

AB. No mercado paulista, 83% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 80% são 

das classes AB.

Inserções: 112

Freqüência: 2 flyghts às terças-feiras entre as 19h e 21h e domingos entre as 15h e 

18h.
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Período: de abril a dezembro

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 1,25 pontos de audiência (cerca de 68.750 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$1.265,00

Custo total: R$141.680,00

Custo por mil: R$18,40

Veículo: SporTV

Gênero: Esporte

Formato: 30’

Justificativa: O público do SporTV é prioritariamente adulto, masculino e das classes 

AB. No mercado paulista, 79% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 75% são 

das classes AB.

Inserções: 112

Freqüência: 2 flyghts às quartas-feiras entre as 19h e 21h e sábados entre as 15h e 

18h. 

Período: de abril a outubro

Cobertura: assinantes das operadoras de tv fechada.

Audiência: em média 2,1 pontos de audiência (cerca de 115.500 telespectadores) 

durante o horário nobre no Estado de São Paulo 

Custo unitário:R$4.160,00

Custo total: R$ 465.920,00

Custo por mil: R$36,01

9.12 – KEEP TO SCOTCH

9.12.1 – Descrição

O evento de abertura da campanha será anunciado o início da promoção 

”KEEP TO SCOTCH” que sorteará um consumidor junto de um acompanhante para 

fazer uma viagem de 7 dias para a Escócia para conhecer uma das destilarias da 
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JOHNNIE WALKER em 2011. O contemplado ainda terá US$2.000,00 diários para 

gastar enquanto estiver na viagem, que devem durar 7 dias e 6 noites.

Para  participar,  o  consumidor  deverá  cadastrar  o  número  de  série  das 

garrafas  que ele  adquirir  durante  a  promoção no  hotsite  construído  para  ela.  O 

período de inscrição terá início dia 21 de março e irá até 05 de dezembro, uma 

semana antes do evento de encerramento da campanha, o BLUE EVER, onde será 

anunciado o vencedor da campanha.

Para divulgar esta ação diretamente ao público-alvo, será anexado a garrafa 

um pequeno encarte explicativo com as informações básicas da promoção.

O custo estimado da promoção está em R$50.000,00.

9.12.2 – Mídias utilizadas

• Flyer

Justificativa: Serão distribuídos 20.000 flyers nos pontos-de-venda,  restaurantes , 

clubes e salões de beleza freqüentados por pessoas das classes A e superior para 

divulgar a promoção.

Formato: 15x10, Couchê 115g, 4x4

Custo unitário: R$0,084.

Custo total: R$1680,00

• Mala Direta

Peça: Mala-direta

Justificativa: estão previstos o envio de 10.000 malas-diretas de participação para os 

consumidores que fazem parte do mailing list do site da JOHNNIE WALKER, para 

incentivar a adquirir uma viagem numa cabine patrocinada.

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$2.520,00

• Cartaz

Justificativa:  serão utilizados 10.000 cartazes nos ponto-de-venda para divulgar a 

promoção e despertar o interesse do público-alvo.
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Formato: A3, Couchê 200g, 4x4.

Custo unitário: R$0,84

Custo Total: R$8400,00

9.13 – BLUE EVER – Evento de fechamento

9.13.1 - Descrição

Para fechar a campanha, será realizado um jantar dançante no Via Funchal, 

no dia 12 de dezembro.

Uma  das  atrações  será  a  apresentação  da  cantora  Luiza  Possi,  muito 

apreciada  pelo  público-alvo.  Além  disso,  o  evento  ainda  contará  com  uma 

apresentação do grupo Maga de Preto, grupo de mágicos que vêm se destacando 

nos últimos anos pela qualidade e pela criatividade em seus shows.

O encerramento ocorrerá com o anúncio do vencedor da promoção “KEEP 

TO SCOTCH”. (vide item 9.12)

Serão  convidados  todos  os  consumidores  que  fazem  parte  do  mailing 

cadastrado  no  site,  assim  como  empresários  e  os  profissionais  que  mais  se 

destacam  na  sociedade,  como  médicos,  advogados,  artistas,  jornalistas,  entre 

outros. Também a imprensa autorizada terá livre acesso para fazer a cobertura do 

evento.

O objetivo do evento é encerrar a campanha proporcionando ao consumidor 

uma última experiência que reflita o estilo e a ideologia que o produto Blue Label 

proporciona 

O  evento  está  estimado  em  R$500.000,00,  sendo  R$400.000,00  para  o 

aluguel do local e os custos de produção, R$50.000,00 para cobrir a apresentação 

da cantora Zizi Possi e R$50.000,00 para a apresentação d’Os Magos de Preto.
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9.13.2 - Mídias utilizadas

O evento será realizado apenas para os consumidores que fazem parte do 

mailing da JOHNNIE WALKER, assim sendo, não há necessidades de usar mídias 

convencionais na divulgação da campanha. Apenas serão utilizadas:

• Mala-direta - Convites

O consumidor, assim como os convidados especiais, receberão uma mala-

direta com um convite nominal para a participação do evento. Estão previstos 5.000 

convidados para o evento.

• Mala-direta

Formato:30x20 com uma dobra, couchê 170g, 4x4.

Custo unitário: R$ 0,252

Custo total: R$1260,00

• Convite

Formato: 12x8, couchê 300g, 4x4

Custo unitário: 0,16

Custo total: R$800,00

9.14 - Orçamento final

Verba destinada as ações e mídia:R$7.274.024,00.

Verba destinada aos honorários da agência: R$500.000,00.

Verba destinada a possíveis reajustes e oportunidades que poderão surgir: 

R$225.976,00.
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10.0 – ANEXOS

10.1 – Ata de reunião com o cliente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Jundiaí, 22 de setembro de 2009

No dia 22 de setembro de 2009, foi realizada no Centro Universitário Padre 

Anchieta  uma  reunião  entre  a  agência  de  publicidade  OH!  Comunicação  e  os 

representantes da Diageo do Brasil para que a empresa passasse o brifing para a 

realização da campanha do ano de 2010 do produto  JOHNNIE WALKER BLUE 

LABEL a qual a agência foi contratada.

Durante a reunião foram apresentados um pouco da história  da empresa, 

seus objetivos e metas após a realização da campanha.

Foi  acordado que o planejamento  de  comunicação deverá  ser  entregue a 

empresa dia 23 de novembro e as peças publicitárias deverão ser apresentadas dias 

03 e 04 de dezembro.

Estavam presente na reunião:

______________   ______________   ______________   ______________

       Davi Simão Junior             Dhian Carlos Thierizi                      Felipe Pupo                   Luis Henrique Vertuan

 Diretor de planejamento           Diretor de redação                       Diretor de arte                 Diretor de atendimento

      OH! Comunicação                 OH! Comunicação                  OH! Comunicação                OH! Comunicação    

______________   ______________   ______________   ______________

        Renan Martins                      Hermes Sexto                         Letícia Kido                         Francisco Braga

    Diretor de finanças              Diretor de Atendimento         Diretora de Finanças                Diretor de Marketing

   OH! Comunicação                  Diageo do Brasil                   Diageo do Brasil                        Diageo do Brasil                

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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10.2 – Ata de reunião de planejamento

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Jundiaí, 1º de outubro de 2009

No dia 1º de outubro de 2009, foi  realizada no Centro Universitário Padre 

Anchieta  uma  reunião  da  agência  de  publicidade  OH!  Comunicação  para 

estabelecer o planejamento para a campanha do ano de 2010 do produto JOHNNIE 

WALKER BLUE LABEL a qual a agência foi contratada pela Diageo do Brasil.

Durante a reunião foi discutido as estratégias de comunicação, foi realizada a 

análise de marcado e foi estabelecido as táticas que serão utilizadas.

Foi acordado que o nome da campanha deverá ser BLUE EXPERIENCE, a 

campanha deverá focar o consumidor em ações que os afetem individualmente e foi 

estabelecido ao diretor de finanças trazer os orçamentos das possíveis atrações de 

cada evento.

Estavam presente na reunião:

______________   ______________   ______________   ______________

       Davi Simão Junior             Dhian Carlos Thierizi                      Felipe Pupo                   Luis Henrique Vertuan

 Diretor de planejamento           Diretor de redação                       Diretor de arte                 Diretor de atendimento

      OH! Comunicação                 OH! Comunicação                  OH! Comunicação                OH! Comunicação    

______________   

        Renan Martins                      

    Diretor de finanças              

    OH! Comunicação                    

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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10.2 – Ata de reunião de criação

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Jundiaí, 28 de outubro de 2009

No dia 28º de outubro de 2009, foi realizada no Centro Universitário Padre 

Anchieta  uma  reunião  da  agência  de  publicidade  OH!  Comunicação  para 

estabelecer a estratégia de criação para a campanha do ano de 2010 do produto 

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL a qual a agência foi contratada pela Diageo do 

Brasil.

Durante  a  reunião  foi  discutido  as  estratégias  de  criação,  foi  realizada  a 

análise do público-alvo e foi estabelecido as táticas que serão utilizadas.

Foi  acordado  que  todas  as  peças  publicitárias  de  divulgação  de  eventos 

deverão estar em sintonia com a campanha institucional central..

Estavam presente na reunião:

______________   ______________   ______________   ______________

       Davi Simão Junior             Dhian Carlos Thierizi                      Felipe Pupo                   Luis Henrique Vertuan

 Diretor de planejamento           Diretor de redação                       Diretor de arte                 Diretor de atendimento

      OH! Comunicação                 OH! Comunicação                  OH! Comunicação                OH! Comunicação    

______________   

        Renan Martins                      

    Diretor de finanças              

    OH! Comunicação                    

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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10.3 – Gráfico de barras – Percentual de Crescimento de empresas do mercado 
de luxo no Brasil em 2003

10.4 – Gráfico de setores - Consumo de uísque no Brasil
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