
Grandes do mercado, Ypióca e cachaça 51 ampliam exportações 
Fábio Suzuki 
 
Expectativa é de dobrar o volume comercializado em outros países nos próximos cinco anos 
 
Tradicionais no mercado brasileiro de cachaça, Ypióca e Companhia Müller de Bebidas, 
detentora da marca Cachaça 51, se destacam na comercialização da aguardente em outros 
países. Mesmo com a demora do segmento em fortalecer a bebida no exterior, as duas 
companhias exportam cerca de 5% do volume produzido em suas unidades, quantidade bem 
superior à média nacional, de 2,6%, e a perspectiva é aumentar essa quantidade ainda esse 
ano. 
 
Com atuação em mais de 40 países, a Ypióca passou a exportar seus produtos recentemente 
também para África do Sul, Nova Zelândia e Romênia. "São países exóticos e que integram 
nosso projeto de aumentar as exportações", afirma Aline Telles, diretora de marketing da 
Ypióca, cuja capacidade de produção de suas unidades é de 182 milhões de litros por ano. A 
empresa exportou sua cachaça pela primeira vez para a Alemanha em 1968 e afirma ser a 
pioneira nas vendas da aguardente no exterior. 
 
A companhia tem em Portugal, Espanha e Estados Unidos seus principais importadores e 
aguarda as iniciativas realizadas por governo e entidades para expandir seus negócios no 
mercado internacional. "No primeiro momento, não haverá aumento no consumo por conta 
disso. Mas já será positivo, pois outras empresas não se apropriarão do nome para vender 
bebida", avalia a diretora. 
 
Já a Companhia Müller de Bebidas atua em mais de 30 países nos cinco continentes e afirma 
que "um terço da cachaça consumida no mundo é 51". A expectativa da empresa é dobrar o 
volume exportado atualmente nos próximos cinco anos. 
 
"Hoje existem várias marcas de cachaça no mercado internacional que não são brasileiras e 
que competem diretamente com os nossos produtos. A índicação geográfica certificaria a 
origem da cachaça e resultaria no incremento de nossas exportações", afirma Ricardo 
Gonçalves, diretor superintendente companhia, sobre os processos de reconhecimento da 
aguardente como um produto típico do Brasil. 
 
Trabalho de formiguinha 
 
A Ypióca realiza diversas iniciativas para fortalecer a imagem de sua cachaça e expandir o 
volume exportado nos próximos anos . Entre elas está a participação em feiras internacionais 
de bebida, impressão de material bilíngüe, ações junto aos principais importadores (com 
viagens ao Brasil para conhecer a cultura brasileira de consumir cachaça), além de contar com 
assessoria de imprensa em 15 países para comunicação local dos produtos da empresa. "É um 
trabalho de formiguinha que fazemos há muito tempo e que dá resultado ", explica Aline.  
 
Vendas No Exterior 
5% 
 
é o volume médio exportado por Ypióca e Companhia Müller de Bebidas em relação à 
quantidade produzida em suas unidades. A expectativa para a Cachaça 51 é dobrar as vendas 
do produto nos próximos cinco anos. 
 
PIONEIRISMO 
1968 
 
foi o ano da primeira exportação realizada pela Ypióca, que teve como destino a Alemanha. A 
empresa afirma ter sido a pioneira na comercialização da bebida no exterior e atualmente 
exporta para mais de 40 países. 
 

 



Campari assume distribuição da sagatiba na América do Sul 
Fábio Suzuki 
 
A Campari do Brasil assume, a partir deste mês, a distribuição e comercialização da marca 
Sagatiba na América do Sul, expandindo sua atuação para o segmento de cachaças. Fabricada 
desde 2004 nas versões Pura e Velha, a Sagatiba é comercializada atualmente em 36 países e 
a expectativa com a negociação e ampliar sua presença para mais seis países sul-americanos. 
 
Desde a sua criação, na cidade de Patrocínio Paulista (SP), a Sagatiba tem como foco de 
atuação o mercado externo e hoje é líder em vendas no segmento de cachaças premium.  
 
Em seu portfólio, a Campari já atua com produtos nos segmentos de vodka (Skyy), uísques 
(Cutty Sark, Glen Grant, Old Eight e Drury's), licores (Cointreau, Carolans e Frangelico) e 
conhaque (Dreher), além da própria Campari. Contatada pela reportagem do Brasil Econômico, 
a Campari do Brasil afirmou que não poderia comentar o acordo no momento. 
 

 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2010, Primeiro Caderno, p.6. 


