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Propaganda

Antes de mesmo de criar a Sa-
gatiba, Marcos de Moraes teve
sucesso na venda das empre-
sas que criou. Em fevereiro de
2000, ele vendeu para a Portu-
gal Telecom a Zipnet, por US$
365 milhões, o segundo maior

negócio da história da internet
brasileira. A empresa oferecia o
Zipmail, serviço de correio ele-
trônico gratuito pioneiro no
Brasil.

A venda da Zipnet aconteceu
dois meses antes do estouro da
primeira bolha da internet. O
maior negócio da internet brasi-
leira foi a compra de 30% da
Globo.com pela Telecom Italia,

em junho de 2000, por US$
810 milhões.

Filho do ex-rei da soja,
Olacyr de Moraes, Marcos tam-
bém criou e vendeu, em mea-
dos da década de 1990, a opera-
dora de paging (mensagens de
texto) Access, pouco antes
desse mercado entrar em cri-
se, com o avanço do celular. /
RENATO CRUZ

Marili Ribeiro

A tática de marketing
da montadora japo-
nesa Nissan, que ba-
te na concorrência

nas mensagens publicitárias
para chamar a atenção, funcio-
na. As suas vendas cresceram
85,7%, de janeiro a julho, em
um mercado que cresceu
8,2% no mesmo período, se-
gundo o levantamento da As-
sociação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automoto-

res (Anfavea).
Esses números podem justifi-

car a cascata de reclamações, cer-
ca de 30, feitas no Conselho de
Autorregulamentação Publicitá-
ria (Conar) e que deram origem
ao processo que será julgado na
próxima reunião da entidade,
marcada para 1.º de setembro, co-
mo informou ontem a coluna de
Sonia Racy.

Os consumidores protestam
contra o comercial da picape
Frontier. Intitulado “Pôneis mal-
ditos”, e marcado por uma musi-

quinha que “gruda” na cabeça, a
peça criada pela agência de pro-
paganda Lew, Lara TBWA virou
sucesso nas redes sociais. A estra-
tégia de provocar a concorrência
já levou outros comerciais da
Nissan à suspensão pelo Conar.

Desta vez, os insatisfeitos re-
clamam do uso do adjetivo “mal-
dito” aliado à doce figura de um
pônei de animação, tido como re-
ferência do universo infantil. No
comercial, um motorista fica fu-
rioso diante da caminhonete ato-
lada e pragueja contra a potência
do motor movido a “pôneis”. O
modelo da Nissan, com 172 cava-
los não daria tal dissabor: “Você
quer uma picape que tenha cava-
los ou pôneis?”, diz a campanha.

Fato. “Faremos nossa defesa
no Conar embasados em argu-
mentos”, diz Márcio Oliveira, vi-
ce-presidente de operações da
agência. “E, nesse caso, um fato
incontestável é que o comercial
já chegou a 5,7 milhões de aces-
sos no portal YouTube com 90%
de aprovação, não só por clica-

rem espontaneamente o símbo-
lo Like, como pelos ótimos co-
mentários. Isso demonstra que a
grande maioria não se sente afe-
tada ou ofendida.”

Oliveira está bem acompanha-
do. Ontem, no final da tarde, o
ranking do Trending Topics do
Twitter, em São Paulo, apontava
o protesto contra a ação no Co-

nar contra os “Pôneis Maldi-
tos” entre as cinco assuntos
mais comentados. Há mani-
festações divertidas, afinal,
nessa toada, dizem, vão que-
rer dar fim no “Lobo Mau”, ou
acabar de vez com a cantiga
“atirei o pau no gato”.

“Tenho duas gêmeas de
quatro anos que adoram o fil-
me da Branca de Neve, da Dis-
ney”, conta o diretor da Lew,
Lara. “Nele a rainha não só
manda matar Branca de Neve,
como pede que o seu coração
seja trazido como prova da
morte. Fora que a Cinderela é
vítima de uma maldição.”

Na avaliação pela origem e
forma como as queixas foram
lavradas, não dá para o Conar
deduzir que houve orquestra-
ção de alguma ordem. Seja da
concorrência divisando enfra-
quecer a comunicação da Nis-
san, seja da empresa interessa-
do em bombar a campanha.
Como de praxe, o Conar abriu
processo diante do volume de
solicitações negativas.

Por décadas, a Campari levou
o “estilo de vida italiano” ao
mundo, em forma de uma bebi-
da. Agora, em busca de lucros,
não hesita em também promo-
ver o “estilo de vida brasileiro”
para o mundo. Em entrevista
ao Estado, por telefone, o
CEO do grupo italiano, Bob
Kunze-Concewitz, garantiu
que o Grupo Campari não per-
derá a ocasião de levar aos mer-

cados estrangeiros a bebida ti-
picamente brasileira. “Nos pró-
ximos anos, o mundo estará
atento a tudo o que está rela-
cionado com o Brasil”, disse.

● Por muito tempo empresas es-
trangeiras trouxeram marcas e
estilos de vida ao Brasil. Agora,
vemos a compra de produtos tipi-
camente brasileiros por grupos
estrangeiros. O que mudou?

O que vemos é que a cachaça é
uma categoria importante no
mercado de bebidas no País.
Com a compra da Sagatiba, va-
mos entrar em um segmento
de mercado e oferecer uma ca-
chaça de qualidade. A taxa de
crescimento da bebida tem si-
do acima de 20% por ano, e
apostamos que a expansão em
dois dígitos vai continuar ocor-
rendo nos próximos anos.

● Ao adquirir a empresa, o princi-
pal incentivo foi então aproveitar
a expansão do consumo no mer-
cado brasileiro?
Vou ser claro. Compramos a
Sagatiba para o mercado brasi-
leiro. Esse é, sem dúvida, o
principal foco e vamos colocar
nosssos esforços nisso.

● Por que uma empresa interna-
cional investiria na cachaça?
A cachaça representa 55% do
consumo de bebidas destiladas
no Brasil, um mercado em ex-
pansão. Não porque o brasilei-
ro vai beber mais. Há um

boom demográfico e, além dis-
so, o brasileiro quer beber com
maior qualidade. A Sagatiba
está perfeitamente posicionada
para avançar nesse mercado e
é essa qualidade que vamos ofe-
recer.

● E quais são os planos e possibi-
lidades para a exportação da ca-
chaça?
Esse é outro aspecto importan-
te. Hoje, um terço das vendas
da Sagatiba já ocorre fora do
Brasil. Essa é uma proporção
importante das vendas e acredi-
tamos que podemos reforçar

ainda mais essa tendência.

● E como o sr. espera fazer isso?
O mundo estará de olho no
Brasil nos próximos anos, com
a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos. A atenção sobre o
País será muito grande, e o que
nós queremos é aproveitar a
ocasião para levar um pouco
do estilo de vida brasileiro pa-
ra o resto do mundo. Nos pró-
ximos anos, o mundo estará
atento a tudo o que está rela-
cionado com o Brasil. Vamos
reviver o interesse pela cacha-
ça. / J.C.

● A 1ª Vara Cível de Itu (SP) apro-
vou parcialmente a liminar que
pede a suspensão da venda de
50,45% do controle da Schinca-
riol para o grupo japonês Kirin. O
processo corre em segredo de
Justiça, e nenhum dos envolvi-
dos, procurados pelo ‘Estado’,
quis comentar a decisão. A ação
foi impetrada pelo escritório Tei-
xeira Martins & Advogados, em
nome dos irmãos José Augusto,
Daniela e Gilberto Schincariol
Junior, sócios da holding Jadan-
gil, que detém 49,55% da empre-
sa. A disputa se dá contra a hol-
ding Aleadri, que pertence aos
primos Adriano e Alexandre
Schincariol, que venderam a par-
te deles por R$ 3,95 bilhões para
os japoneses. Pessoas próximas
à negociação informaram que os
controladores da Schincariol e a
Kirin vão recorrer da decisão.
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Campari
compra
a cachaça
Sagatiba
Grupo italiano paga US$ 26 mi pela empresa
e pretende crescer no mercado premium

‘Vamos reviver o interesse pela cachaça’

Justiça dá liminar
parcial contra venda
da Schincariol

Moraes teve
sucesso na web

‘PÔNEIS
MALDITOS’
VÃO AO CONAR
Sucesso de campanha da Nissan provoca
reclamação no conselho de publicidade

Bob Kunze-Concewitz, presidente da Davide Campari-Milano

Exterior. Segundo Bob Kunze-Concewitz, um dos planos do grupo italiano também é investir na internacionalização da marca

Protesto. O uso do apelo infantil incomodou consumidores

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA
Naiana Oscar

O mercado de bebidas do Bra-
sil é alvo de um assédio inter-
nacional, e até a cachaça está
agora no radar de investidores
estrangeiros. Depois da ven-
da, no início da semana, da
Schincariol para o grupo japo-
nês Kirin, ontem foi a vez da
italiana Davide Campari-Mila-
no anunciar a aquisição da
marca brasileira de cachaça
Sagatiba por US$ 26 milhões.

No mercado de bebidas, a aqui-
sição foi considerada simbólica.
O acordo demonstra que investi-
dores estrangeiros estão dispos-
tos a apostar em produtos tipica-
mente nacionais para lucrar
com o consumo em expansão.

Segundo a negociação, a Cam-
pari pagará um valor adicional
equivalente a 7,5% das vendas
anuais da Sagatiba durante os
próximos oito anos. Em 2010, o
grupo italiano já havia acertado
um acordo de distribuição da
marca no Brasil e América Lati-
na. O entendimento permitiu
que o produto fosse distribuído
em 40 países pelo mundo.

Agora, a empresa decidiu com-
prar 100% das ações da Sagatiba,
fundada pelo empresário Mar-
cos de Moraes em 2004. Com
marcas como Pura, Velha e Pre-
ciosa, a fabricante brasileira ven-
deu 1 milhão de litros em 2010 –
uma expansão de 21,6% entre
2005 e 2010.

Embora não tenha consegui-
do deslanchar em volume, segun-

do especialistas do mercado de
cachaça, a Sagatiba conseguiu
criar uma marca forte – fruto de
pesados investimentos em mar-
keting – e se posicionar no merca-
do premium. “Eles investiram
na marca, não no produto”, diz o
consultor e “cachacista” Jairo
Martins da Silva. “Optaram por
um processo de destilação contí-
nua que usa menos mão de obra
e gera ganho de produtividade.”

Renda. Estar na categoria pre-
mium foi um dos fatores que cha-
mou a atenção dos italianos. Se-
gundo o CEO do grupo Campari,
Bob Kunze-Concewitz, a deci-
são de adquirir a Sagatiba vem da
projeção de que bebidas de
maior qualidade ganharão um
público consumidor cada vez
maior no Brasil, diante do au-
mento da renda. “Queremos ex-
plorar a categoria de cachaças
premium, que continua a cres-
cer no Brasil”, diz o comunicado.

Em 2010, 765 milhões de litros

de cachaça foram consumidos
no mundo – 99% desse volume,
no Brasil. Segundo o CEO da em-
presa, o segmento premium ain-
da representa apenas 2% do mer-
cado total da cachaça. “Mas está
ganhando terreno.” Os italianos
também querem consolidar a
marca brasileira no próprio mer-
cado nacional, um dos poucos
em expansão. “O acordo permiti-
rá acesso a um dos maiores seg-
mentos do mercado brasileiro.”

No primeiro semestre, a Cam-
pari, dona de marcas como Cam-
pari, Dreher e SKYY Vodka, fatu-

rou€ 580 milhões e registrou lu-
cro líquido de € 75,3 milhões –
8,7% a mais que em 2010. Os mer-
cados emergentes claramente
impulsionaram o crescimento
do grupo italiano.

Hoje, o Brasil é o sétimo maior
mercado de bebidas do mundo e
cresce acima da taxa internacio-
nal de 9%. Além de um maior nú-
mero de consumidores, há tam-
bém uma busca por produtos de
melhor qualidade. Não por aca-
so, a Companhia Muller de Bebi-
das já lançou a Cachaça Reserva
51 e a 51 Gold. Já a tradicional

Cachaça 51 passou a ser neste
ano a quarta bebida mais vendi-
da no mundo, segundo a Interna-
tional Wine & Spirit Research.

No mercado nacional, os pro-
dutores de cachaça dizem não
ter se surpreendido com a venda
da Sagatiba. “Estava claro desde
o início que o Moraes criou a em-
presa para vendê-la mais tarde”,
disse César Rosa, presidente do
Instituto Brasileiro da Cachaça e
presidente da fabricante nacio-
nal Tatuzinho. Mas isso não é vis-
to de forma negativa pelos con-
correntes. Pelo contrário. Eles
esperam ganhar com o fortaleci-
mento da bebida no mercado ex-
terno, uma briga antiga do setor,
que luta para ter a bebida reco-
nhecida como genuinamente
brasileira, como os mexicanos fi-
zeram com a tequila.

Um sinal de que isso de fato
pode acontecer estava no comu-
nicado do grupo Campari ao mer-
cado. Os italianos tiveram a preo-
cupação de explicar aos investi-
dores o que é a cachaça: “É um
derivado da cana de açúcar e um
ingrediente chave para a clássica
caipirinha, a famosa bebida brasi-
leira com limão e açúcar”.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 ago. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




