
Italiana Campari compra brasileira Sagatiba por US$ 26 milhões 

 

Campari pagará um valor adicional de 7,5% das vendas anuais da Sagatiba. Italiana reportou 

lucro líquido de 75,3 milhões de euros no 1º semestre. 

 

A italiana Davide Campari-Milano anunciou nesta quinta-feira (4) a compra da marca brasileira 

de cachaça Sagatiba por US$ 26 milhões. 

 

De acordo com o comunicado, a Campari informou que pagará um valor adicional de 7,5% das 

vendas anuais da Sagatiba, fundada pelo empresário Marcos de Moraes, nos oitos anos 

seguintes à conclusão da operação. 

 

Em seu resultado apresentado nesta quinta-feira, a Campari reportou lucro líquido de 75,3 

milhões de euros (US$ 107 milhões) nos primeiros seis meses do ano, alta de 8,7% em 

comparação ao mesmo período do ano passado. As vendas no período cresceram para 589 

milhões de euros. 

 

Os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) 

registraram alta de 19,7% no período, para 152,1 milhões de euros. 

 

O negócio acontece depois que, na segunda-feira, o grupo japonês Kirin anunciou a aquisição 

do controle da cervejaria brasileira Schincariol por R$ 3,95 bilhões, dando ao grupo asiático 

uma base no crescente mercado brasileiro. 

 

A compra da Sagatiba ocorreu depois que a Campari acertou no início do ano passado um 

acordo de distribuição da marca no Brasil e América do Sul, ampliando para cerca de 40 a base 

de países onde a cachaça é vendida no mundo. O acordo marcou a entrada do grupo italiano 

no mercado de cachaça, um dos mais fortes da indústria de bebidas do Brasil. 

 

A companhia italiana, que detém as marcas de vodca Skyy e de uísque Glen Grant, além de 

mais de 40 outros rótulos, havia afirmado em novembro que tinha munição suficiente para 

superar sua maior aquisição até então, a da marca de uísque Wild Turkey em 2009, por US$ 

575 milhões. 
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