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uma queda de quase 10% em dois 

anos, de acordo com pesquisa da con

sultoria britânica Min te l , obtida com 

exclusividade por DINHEIRO. 

0 tombo é equivalente a mais de 16 

milhões de garrafas da bebida. Isso 

acontece por basicamente dois mot i 

vos. 0 pr imeiro é o aumento da renda 

do brasileiro, que possibilita a com

pra de bebidas importadas e mais 

caras. 0 segundo é que o gosto dos 

aficionados por destilados está 

mudando, principalmente entre os 

jovens. "O consumidor mais jovem 

está trocando a caipirinha pelo uís

que com energético", afirma David 

Turner, diretor de pesquisa da 

Min t e l no Brasil. "É uma questão de 

aspiração social, os mais novos não 

querem ser vistos bebendo cachaça." 

Essa tendência faz com que 

diversas empresas do setor repensem 

suas estratégias. Casos da britânica 

Diageo, dona da marca Ypióca, da 

italiana Campari, que detém a 

Sagatiba, e de tradicionais fabrican

tes locais da bebida, como a 

Tatuzinho, que produz a Velho 

Barreiro, e a Pitú. Para reverter essa 

queda, elas buscam reposicionar a 

cachaça como uma bebida sofistica

da. A Diageo é o principal exemplo 

dessa tendência. A empresa, que 

comprou a Ypióca no ano passado 

por R$ 900 milhões, acabou vendo 

d iminu i r sua participação no setor 

de cachaça. A saída encontrada para 

reverter a queda foi reposicionar a 

marca. Ela iniciou uma campanha 

para valorizar a bebida destilada bra

sileira. Além disso, lançou produtos 

de maior valor, com garrafas que 

chegam a custar R$ 40. "Não acredi

to que o consumidor substituiu o 

produto, mas que ele está consumin

do outros também", afirma Eduardo 

Bendzius, diretor de marketing da 

Ypióca. "O preço médio da cachaça 

cresceu, o que mostra que há consu

mo de produtos de maior valor e até 

redução da informalidade." 

Para as cachaças mais populares, 

o tombo foi , de fato, muito maior. 

"Em dez anos, esse mercado caiu 

4 0 % " , af irma Cesar Rosa, presidente 

da Tatuzinho. A fabricante de 

Piracicaba (SP) adotou uma estratégia 

parecida com a da Diageo para recupe

rar o terreno perdido. A marca Velho 

Barreiro passou a receber um trata

mento diferenciado e a ser posicionada 

como premium. A empresa lançou uma 

edição l imitada de uma garrafa incrus

tada de diamantes, que custava 

mais de R$ 200 m i l . A versão sem as 

joias, no entanto, sai por pouco 

mais de B$ 100. A pernambucana 

Pitú também v i u as vendas caírem. 

"Por isso estamos de olho em outros 

segmentos que têm obtido cresci

mento", af irma Alexandre Ferrer de 

Morais, diretor comercial e de 

marketing da empresa. De acordo 

com ele, a Pitú avalia o lançamento 

de um produto da l inha Ice, mis tura 

que leva bebida alcoólica e refrige

rante e deve ser consumida gelada. 

Segundo a pesquisa da M i n t e l , 

os produtos misturados e com 

sabor representam boas opor tun i 

dades para os produtores de cacha

ça. Outra aposta da Pitú é no mer

cado externo. Recentemente, a 

cachaça brasileira foi reconhecida 

pelos Estados Unidos como produto 

brasileiro - antes era enquadrada 

na categoria de r u m . "Isso dá maior 

visibil idade para o nosso produto lá 

fora, o que nos permite conseguir 

trabalhar com margens melhores 

na exportação", af i rma Morais . Os 

números, no entanto, ainda são 

pouco expressivos. No Brasil , 

pouco mais de 1% da produção 

anual de cachaça é exportada. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 828, p. 62-63, 28 ago. 2013.




