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ai o limão e o sal. Entra 
em cena o abacaxi, a 
canela e até a mexe
rica. A f i l i a l nacio

nal da americana B r o w n -
Forman quer revolucionar o 
mercado de tequilas no Brasil 
mostrando modos inusita
dos de se degustar a bebida 
e ampliar seu market share 
com suas duas marcas - a 
standard el Jimador e a pre-
mium Herradura. Atualmente, 
o México produz quase 300 
milhões de garrafas por ano. 
Mais da metade (51%) das 
unidades é comerc ia l iza
da para os Estados Unidos, 
enquanto o Brasil representa, 
ainda, apenas 1% do consu
mo mundial: pouco mais de 
2 milhões de garrafas, o que o 
coloca como sétimo mercado 
mais importante. "A catego
ria tem um potencial incrível 
no País. É preciso apenas que 
as pessoas conheçam e expe
rimentem a tequila, seja pelo 
shot ou por drinques alternati
vos", conta Amador Nogueira 
de Carvalho Jr., diretor-geral 
da Brown-Forman. "O volu
me de venda das duas marcas 
no Brasil representa 10% do 
movimento da companhia. 
Queremos ampliar esse volu
me em pouco tempo." 
Feita de agave (planta típi
ca do México), a tequila tem 
registrado números positivos 
de vendas em todo o mundo. 
Desde 2001 o mercado tem 
crescido de forma sustenta
da. Entretanto, de 2010 para 
2011 houve uma elevação de 
30% nas vendas. Esse resul-

tado favorável ocorre devido 
à maturação de toda a cadeia 
produtiva, criação de órgãos 
competentes de regulamenta
ção e pela formalização com 
Denominação de O r i g e m 
Controlada. "A tequila sofreu 
um processo de valorização 
de mercado a partir dos anos 
1990 devido ao resgate da 
cultura e da história mexica
na, além da ascensão da clas
se média", explica Carvalho. 
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"O próprio mexicano sem
pre tomou outras bebidas, por 
influência da Espanha e do 
Caribe, e nunca tinha dado 
valor ao seu drinque típico." 
No Brasil, as marcas comercia
lizadas até 2010 sempre foram 
mistas (com 5 1 % de agave e 
49% de aguardente). C o m a 
chegada da Brown-Forman há 
dois anos, o brasileiro come
çou a degustar duas das tequi-
las (el Jimador e Herradura, 
ambas produzidas na Casa 
Herradura) mais cobiçadas do 
México, com 100% de agave, 
consideradas puras pelo seu 
teor. Para mostrar ao merca
do a qualidade do produto e 
a vantagem do custo-benefí-
cio - a el Jimador tem valor 
aproximado das tequilas mis
tas —, a empresa tem apos
tado em ações diretas com 
jovens. "Estamos desenvol
vendo campanhas de ativação 
com experimentação, aumen
tando a comunicação na inter
net e incluindo promotores em 
bares, sempre utilizando uma 
linguagem jov ia l . " Cidades 
como Porto Seguro, na Bahia, 
Belo Horizonte e São Paulo 
são alguns dos locais onde 
as ações são mais constan
tes. "Queremos mostrar que 
é possível apreciar um produ

to com valor agregado e sabor 
mais apurado, 100% agave, do 
que uma tequila mista, pagan
do o mesmo preço." 
O u t r a tequila 100% agave 
de qualidade é a Sauza. Seus 
modelos silver, gold, reposa-
do e anejo também são estre
las deste segmento devido à 
preparação minuciosa, apesar 
do consumo no Brasil ainda 
ser incipiente. 

Já a José Cuervo também 
tem apostado no Brasil como 
forma de alavancar os negó
cios. Devido ao crescimento 
médio de 50% nas vendas nos 
últimos dois anos no País, a 
empresa pretende realizar 
altos aportes por aqui. Prova 
disso f o i a estreia da ação 
global que visava d i f u n d i r 
o hábito de consumir tequi
la gelada, no começo deste 
ano, com avant-première no 
Brasil. A Cuervo ainda tem 
expandido sua atuação pelo 
território nacional, apostan
do nos mercados de Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco 
e Ceará. 
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Text Box
Fonte: Meeting & negócios, São Paulo, ano 11, n. 11, p. 66-68, 2012.




