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As aquisições das marcas brasileiras 
Ypióca e Sagatiba, feitas nos últimos 

dois anos pelas multinacionais Diageo 
e Campari, respectivamente, dão sinais 
do grande potencial de posicionamento 
da cachaça brasileira como bebida con-
sumida em escala global. Neste cenário, 
Minas Gerais tem papel de destaque co-
mo um dos principais provedores de uma 
arma valiosa nessa batalha pelo merca-
do internacional: a cachaça artesanal ou 
premium.

Alguns produtos mineiros já focam 
principalmente o mercado externo. É o 
caso da Leblon, com 85% das vendas pa-
ra o exterior: Estados Unidos, França, In-
glaterra, Itália, Nova Zelândia, Austrália, 
Canadá, entre outros.

Em alguns desses países, a marca pro-
duzida na cidade de Patos de Minas inves-
te em comunicação mais massiva. “Faze-
mos propaganda em revistas segmentadas 
e outdoor nos Estados Unidos e partici-
pamos de feiras e eventos em mercados 
como França e Inglaterra”, conta Veróni-
ca Ferrigni Vera, gerente de marketing da 
Cachaça Leblon.

No Brasil, a comunicação dessa mar-
ca, por enquanto, privilegia pontos de 
venda, mídias sociais e relações públi-
cas. “Nossa publicidade é criada inter-
namente e, nas mídias sociais, trabalha-
mos com a agência Cat Feelings”, men-
ciona Verónica. No mercado brasileiro, 
a marca já é comercializada em cerca 
de 600 pontos de venda, mas a empre-
sa pretende ampliar esse número para 
800 ainda este ano; nos Estados Unidos, 
aproximadamente dez mil estabeleci-
mentos vendem a Leblon. 

A cachaça Salinas está disponível em 
cerca de cem mil pontos de venda brasi-
leiros e é comercializada em outros sete 
países. A comunicação da marca privi-
legia o ponto de venda e o patrocínio de 
projetos musicais, entre os quais, a peça 
Gonzagão — A Lenda, em cartaz no Rio de 
Janeiro, festivais de cinema e um encon-
tro de música clássica no Rio de Janeiro.

A empresa diversifica seu portfólio de 
produtos com o lançamento de Salinas 
Mix, posicionada como “cachaça artesa-
nal multidestilada, específica para drin-
ques” (essa marca já abrange também, 
entre outros itens, a linha Salinas Séries, 
composta por cachaças envelhecidas bál-
samo, umburana e carvalho). 

A comunicação, relata Ludmila Fontes, 
relações públicas do grupo Salinas, inclui 
parcerias com estabelecimentos comer-
ciais e casas noturnas, internet e assesso-
ria de imprensa. “Nosso investimento em 
marketing tem aumentado muito”, afirma 
Ludmila, sem revelar valores. 

Segundo ela, por enquanto a marca 
desenvolve internamente suas ações de 
comunicação e marketing (em alguns ca-
sos, com apoio da agência mineira Fala). 
“Também participamos das tradicionais 
festas juninas de Belo Horizonte”, aler-
ta a relações públicas do grupo Salinas. 
Grupo, aliás, cujo nome provém do mu-
nicípio mineiro onde é fabricada, conhe-
cido como “capital mundial da cachaça”. 

De lá também é a marca Seleta, atendi-
da pela agência mineira Black Jack. A em-
presa investe em mídias sociais — recen-
temente, criou uma loja no Facebook — e, 
neste segundo semestre, lançará uma ope-
ração de comércio eletrônico. “Também 
trabalhamos muito com licenciamento: 
temos a Seleta Atlético Mineiro e Cruzei-
ro; e já fizemos edições especiais para o 

filme Gonzaga — De Pai pra Filho e pa-
ra o Rock in Rio”, especifica Ednilson Ma-
chado Maia, diretor comercial da Seleta.

Ações de PDV e eventos também es-
tão no radar da marca. “Os eventos co-
laboram para posicionamento de mar-
ca, ajudam a mostrar que cachaça não 
é uma coisa rústica, exclusiva de bote-
quins”, estabelece Maia.

Yes, nós 
temos cachaça

tricionistas, acompanhadas de café da 
manhã, realizadas em abril em quatro 
lojas da rede de mesmo nome. “Ações 
desse gênero atingem todos os que en-
tram em nossas lojas — em média, du-
as mil pessoas por dia em cada estabe-
lecimento. Mais ou menos um quarto 
desse público envolve-se diretamente 
na ativação”, afirma Rafaela.

As duas marcas do grupo Super Nos-
so participam do Programa de Fidelida-
de Dotz, têm os próprios sites e estão pre-
sentes nas mídias sociais. “Inauguramos 
recentemente um serviço de vendas vir-
tuais: o Super Nosso em Casa”, acrescenta 
a diretora de marketing do grupo. 

Esporte e mídia online
Web também é mídia relevante para a 

Ricardo Eletro, que passou a investir mais 
decididamente em comunicação mobile. 
“Estamos desenvolvendo alguns aplicati-
vos — tanto para compra por meio de ce-
lulares e tablets quanto para orientação 
às compras”, assegura a gerente de publi-
cidade da Máquina de Vendas.

A Ricardo Eletro, ela prossegue, já 
conseguiu resultados “muito bons” com 
o patrocínio de times como Cruzeiro e 
Atlético Mineiro, e do campeonato ca-
rioca de futebol. “Este ano optamos por 
não trabalhar tais ferramentas, pois o 
planejamento foca ações de vendas”, 
relata Débora.

Mas a alternativa do patrocínio do 
futebol continua sendo utilizada pe-
la MRV,  patrocinadora do Atlético Mi-
neiro. “Também patrocinamos o tenis-
ta mineiro Bruno Soares e, no ano pas-
sado, a equipe Williams na Fórmula 1”, 
destaca Verge.

A Itatiaia tem feito um trabalho rele-
vante em redes sociais e meio digital, via 
site, blog, e página no Facebook, Twitter 
e Google+. “Percebemos a importância 
das novas mídias como excelente canal 
de relacionamento com nosso público 
consumidor”, enfatiza Bicalho.

André Giffoni, da Drogaria Araujo: 
rede Top of Mind entre os mineiros

Série especial da cachaça Seleta para o 
Rock in Rio: posicionamento de marca  
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Minas Gerais, São Paulo, p. 19, 19 ago. 2013.
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