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Fabricante italiana vê potencial de expansão das vendas da marca de cachaça no mercado 
internacional  
 
A italiana Campari quer fazer da cachaça uma bebida internacional. A compra da marca 
brasileira de aguardente Sagatiba por US$ 26 milhões, anunciada ontem, é um dos primeiros 
passos dessa missão, que será levada adiante pelo austríaco Bob Kunze-Concewitz, presidente 
mundial da fabricante de bebidas. "O 'Brazil life style' vai ficar ainda mais evidente a partir do 
ano que vem, com a conclusão dos Jogos Olímpicos de Londres", disse ele ao Valor, se 
referindo ao estilo de vida brasileiro e às expectativas para os eventos esportivos que 
acontecerão no país - Copa do Mundo em 2014 e Olimpíada em 2016. 
 
"O consumo da cachaça tem tudo a ver com esse estilo e queremos levá-lo para o resto do 
mundo", diz o executivo. Hoje, segundo dados divulgados pela Campari, 99% do consumo de 
cachaça acontece no Brasil.  
 
A Sagatiba foi criada em 2004 pelo empresário Marcos de Moraes (filho do ex-rei da soja 
Olacyr de Moraes), que também fundou as empresas de internet Internetcom, B4 e Zip.net 
entre 1995 e o início da década passada. A bebida, uma das primeiras cachaças com o rótulo 
de premium no país, já vinha sendo exportada para cerca de 40 países, segundo Paolo Perego, 
presidente da Campari no Brasil. "Como estamos presentes em 190 países, a marca tem um 
grande potencial de crescimento internacional", afirmou Perego. 
 
Desde março do ano passado, a Sagatiba já vinha sendo distribuída pela Campari. "Desde 
2005, que foi o primeiro ano cheio de Sagatiba, as vendas da marca vinham crescendo a uma 
média composta de 21,6% em faturamento ao ano", disse Perego.  
 
A bebida era produzida por terceiros em Patrocínio Paulista (na região de Franca, a 430 
quilômetros de São Paulo). Na mesma cidade, passava por um processo único de destilação e 
também era engarrafada, tudo por empresas terceirizadas. Com a compra, a Campari assume 
todo fluxo, desde a produção até a distribuição, que já vinha sendo feita pela italiana.  
 
"O consumo de cachaça ainda é muito associado à caipirinha. Mas sabemos que ela é uma 
ótima bebida também para outros drinks e é esse comportamento que queremos mudar, para 
atingir mais consumidores mundialmente", disse Kunze-Concewitz.  
 
No Brasil, a cachaça responde por 55% do volume de bebidas destiladas consumido, o que por 
si só, segundo o executivo austríaco, já justifica o investimento da Campari. O grupo Campari 
teve um crescimento de 13% em suas vendas no Brasil durante o segundo trimestre do ano. 
Organicamente, de acordo com a empresa, houve alta de 7,7% nas vendas no país graças ao 
bom desempenho de marcas como a do aperitivo Campari, do conhaque Dreher e da vodca 
SKYY. A variação cambial gerou um efeito positivo de 4,6% sobre as vendas na região. 
 
As cachaças premium são só 3% desse mercado de destilados, segundo Perego. "Com mais da 
metade das vendas, Sagatiba é a marca líder dentre as premium, com preço entre R$ 20 e R$ 
30, enquanto as cachaças padrão custam entre R$ 5 e R$ 6 o litro", diz o presidente da filial 
brasileira. A maior rival da marca é a Nega Fulô, da Diageo.  
 
As vendas de cachaça no Brasil tiveram queda no primeiro semestre de 2011, assim como já 
vinham caindo nos últimos três anos, segundo Cesar Rosa, presidente do Instituto Brasileiro 
da Cachaça (Ibrac) e da fabricante Tatuzinho, que produz a cachaça Velho Barreiro. "O volume 
caiu cerca de 3% por que o consumidor das classes C e D, com maior poder aquisitivo, tem 
migrado para marcas populares de uísque e vodca", diz o executivo. A previsão do Ibrac, que 
era de um crescimento nas vendas de 3% para o ano de 2011, já foi aposentada, por conta na 
quebra na safra da cana, que caiu de 555 milhões de toneladas em 2010 para 533 milhões de 
toneladas este ano. 
 



"As pessoas não estão necessariamente bebendo mais no Brasil, mas estão bebendo melhor", 
afirmou Kunze-Concewitz. Segundo fontes de mercado, o valor pago pela marca é alto, mas 
não cobririam os gastos do criador da marca desde que iniciou o negócio.  
 
As advogadas Lisiane Pace e Luciana Felisbino, do escritório Machado Associados, que 
assessoraram Marcos de Moraes, não comentam o aspecto financeiro do negócio, pago à vista 
pela Campari. A negociação entre as partes, segundo elas, levou apenas um mês.  
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