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Setor de bebida típica exporta 14 milhões
de litros e espera aumento de 8% em 2007

U ma das bebidas mais
apreciadas pelo povo
brasileiro ganhou o

mundo. A Cachaçaria Sagatiba,
por exemplo, tem o merca-
do externo como grande al-
vo. A empresa fechou o ano de
2006 com mais de um milhão
de garrafas vendidas no Brasil
e no exterior. Atualmente, as
vendas de Sagatiba para ou-
tros países representam cerca
de 35% da produção total da
companhia. A marca pode ser
encontrada em cerca de 5 mil
pontos de venda na Europa,
sendo 2 mil somente na Grã-
Bretanha. No Brasil, a Sagatiba
é vendida em mais de 25 mil
estabelecimentos.

Segundo dados do Instituto
Brasileiro da Cachaça (Ibrac),
a Alemanha é o país que mais
importa cachaça brasileira, se-
guido por Portugal. "Os Estados
Unidos também são grandes
importadores e ainda existe
possibilidade de aumento de
penetração do produto neste
país", afirma César Rosa, pre-



sidente do Ibrac. A marca mais
exportada é a Pitu, seguida por
Velho Barreiro, 51 e Ipioca.

Ressaca
Depois de algum tempo de

euforia, as indústrias exporta-
doras de cachaça começam a fi-
car preocupadas. Segundo em-
presários do setor, a queda do
dólar e o custo da embalagem
da tradicional bebida brasileira
têm diminuído a rentabilida-
de das indústrias. Atualmente
cerca de 1,3 bilhão de litros são
produzidos no País, mas des-
te total, apenas 14 milhões de
litros são exportados. "É uma
quantidade muito baixa", diz
César Rosa, que também é di-
retor-presidente da Tatuzinho,
fabricante da Velho Barreiro.
Para César, falta estímulo do
governo brasileiro ao setor. "A
cachaça é embrionária lá fora
e enfrenta concorrência com
destilados fabricados no mun-
do inteiro. As empresas atuam
com ações de marketing in-
dividuais, mas isto não é sufi-
ciente, o governo precisa fazer
sua parte", afirma.

Segundo César, o dólar baixo
deve fazer algumas empresas
desistirem da venda do produ-
to ao exterior. "Já tem empre-
sário perdendo dinheiro com a
exportação. Somente as gran-
des empresas terão condições
de continuarem exportando",

acredita. Atualmente existem
no Brasil 40 mil fabricantes
de cachaça, desse total ape-
nas 189 exportam. Ao todo são
4 mil marcas no País. Galeno
Furtado Monte, presidente da
Cambeba, fabricante da região
centro-oeste, afirma que o va-
lor da embalagem da cachaça
quase dobrou em dois anos. "Eu
pagava R$ 0,90 por cada garra-
fa de vidro, hoje chego a gastar
R$ 1,75 em cada uma", diz. Mas
apesar das reclamações, o setor
espera que em 2007 as exporta-
ções cresçam 8%. "O empresá-
rio brasileiro é muito criativo,
por isso, apesar das dificulda-
des, a exportação de cachaça
deve crescer este ano", justifica
Monte. Atualmente a Cambeba
investe em cachaça orgânica
para tentar ganhar mercado no
exterior.

Gargalo setorial
José Augusto de Castro, vi-

ce-presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), confirma que o governo
não fornece apoio significati-
vo às exportações, mas explica
que este não é um caso isolado
do setor de cachaça. "No mo-
mento, os únicos setores que
estão recebendo apoio do go-
verno são o automobilístico e o
de calçados, pois movimentam
valores altos", explica.
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