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Cachaça perde mercado
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O valor da cachaça 
Eventos esportivos no País podem alavancar a percepção do mais brasileiro dos destilados

promoção

O verão da Copa 
Sundown aposta no patrocínio para ampliar vendas no País

Por Fernando Murad fmurad@grupomm.com.br

A cachaça, destilado brasileiro mais con-
sumido no País, tem enfrentado desa-

fios nos últimos anos em virtude da no-
va dinâmica da economia nacional. Com 
maior poder aquisitivo, o brasileiro tem 
buscado produtos aspiracionais. Catego-
rias como a cachaça, com baixa percepção 
de valor, sofrem com o avanço de outras 
mais elaboradas, como vodca e uísque, 
que vêm aumentando a participação no 
consumo de destilados nos últimos anos.

Nesse cenário, a Copa do Mundo de 
2014 e a Olimpíada de 2016 são oportu-
nidades para incrementar as vendas de 
cachaça. Por carregar o status de bebida 
típica, a caipirinha pode auxiliar as mar-
cas a alavancar ganhos durante os gran-
des eventos esportivos baseado na pro-
veniência de sua origem. 

Gerar visibilidade e estimular o con-
sumo da bebida (com ações de degusta-
ção, por exemplo) nos canais de consu-
mo fora do lar são iniciativas centrais pa-
ra a indústria atrair a atenção de mais de 
600 mil turistas que deverão vir ao País. 
Paralelamente, desenvolver edições limi-
tadas e promoções no varejo podem esti-
mular o consumo dentro de casa, quan-
do amigos e família reúnem-se para as-
sistir aos jogos.

 A cachaça é o principal destilado con-
sumido no Brasil. Com 99% das vendas 
concentradas no País, a aguardente de 
cana correspondeu a quase 65% do vo-
lume comercializado entre os destilados 
no varejo em 2012. 

Apesar da forte representatividade em 
volume, a cachaça possui baixa percep-
ção de valor entre os brasileiros, compor-
tamento refletido pelo baixo preço uni-
tário e a imagem de bebida de qualidade 
inferior. O aprimoramento de técnicas de 
produção para o desenvolvimento da ca-
chaça, aliado a uma maior demanda por 
qualidade, abre oportunidades para am-

pliação do segmento premium na catego-
ria – que tem despontado também em ou-
tras categorias de bebidas, como cervejas. 

Produtos “feitos à mão” estão sendo 

valorizados por oferecer a sensação de 
toque pessoal e a chance de expressar a 
individualidade do consumidor. Essa ten-
dência pode também ser observada na 
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A empresa é fornecedora global 
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Em volume, categoria de cachaça representa 65% das vendas de bebidas destiladas no varejo

... em novos sabores*
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Em busca de um diferencial
Para ampliar o alcance entre os consumidores mais jovens, marcas de cachaça podem apostar...

... e em novas embalagens*
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Sim, estou mais propenso a experimentar um novo 
tipo de destilado se tiver um sabor (ex., baunilha)

Sim, experimentaria um novo tipo de destilado com 
base na embalagem (ex., rótulo ou formato)

categoria de cachaça e produtos como a 
Weber Haus 12 anos demonstram como a 
humanização do processo é capaz de au-
mentar a percepção de valor de um pro-
duto. O blend extra premium de 12 anos 
produzido artesanalmente no alambique 
da família Weber, no Rio Grande do Sul, 
reúne no processo (seis anos conserva-
dos em bálsamo e seis em carvalho) e na 
exclusividade (apenas duas mil unidades 
foram produzidas) atributos capazes de 
determinar uma precificação que se ini-
cia em R$ 701 e aumenta R$ 1 a cada gar-
rafa comercializada (chegando R$ 2.700 
na última garrafa vendida). 

Com o intuito de atender a essa nova 
demanda, grandes fabricantes de cacha-
ça têm criado versões premium de suas 
principais linhas. A Cia. De Muller de Be-
bidas lançou  versão exclusiva da cacha-
ça Pirassununga 51, uma das mais vendi-
das no País,  sob a denominação Reserva 
51 com preços em torno de R$ 150 (qua-
se 30 vezes mais cara que a original). Lí-
der do segmento premium, a Ypioca, ad-
quirida pela britânica Diageo, lançou edi-
ção comemorativa dos 160 anos da mar-
ca (envelhecido por seis anos em tonéis 
de carvalho) ao preço de R$ 72. 

Com essas extensões de marca, os fabri-
cantes buscam seguir os mesmos passos 
de outras categorias como vodca e uísque 
que desdobram suas principais marcas por 
meio de versões mais premium para atin-
gir grupos de consumidores de alta renda.

* Porcentagem por faixa etária
Base: 633 adultos com idade 18+ que compram destilados (incluindo misturas e coquetel) 
Fonte: Ipsos Observer Brasil/Mintel

Para expandir o público
Os jovens são os principais consumido-

res de bebidas de maior valor agregado co-
mo uísque e vodca. Devido ao seu aspecto 
pouco aspiracional quando comparado a 
esses produtos, a cachaça tem dificuldades 
de aumentar sua penetração nesse segmen-
to, especialmente entre as classes mais altas. 
Além do desafio de elevar o alcance entre 
os mais jovens, a categoria enfrenta dificul-
dades para aumentar o consumo entre as 
mulheres, devido ao forte gosto. 

Enquanto duas em cada cinco mulhe-
res de 18-34 anos relataram terem bebido 
destilados nos últimos seis meses, menos 
de 14% delas afirmaram ter consumido ca-
chaça nesse período. A diferença é ainda 
maior em relação às vodcas (28%) e uísque 
(24%), evidenciando como a aguardente lo-
cal tem perdido espaço para outras bebidas 
entre essa audiência — 65% das mulheres 
nessa faixa etária nunca sequer provaram 
cachaça, comparado com 53% da média 
da população. 

Exemplos internacionais, como as vod-
cas saborizadas na Rússia e os uísques sa-
borizados nos EUA, demonstram como 
outras categorias conseguiram aumentar 
sua penetração entre os mais jovens e até 
atrair audiências femininas pela inovação 
de sabor em categorias vinculadas ao pú-
blico masculino. 

No cenário brasileiro, incluir sabores 
é uma forma de despertar o interesse dos 
mais jovens pela categoria de destilados. 
Inovações nesse sentido podem ter boa re-
percussão no País na medida em que qua-

se três em cada cinco jovens consumidores 
de destilados de 18 a 24 anos mencionam 
estar mais propensos a consumir um novo 
produto do gênero se tiver sabor.

Embalagens diferenciadas podem de-
sempenhar papel central para gerar inte-
resse dos jovens pela categoria. A cachaça 
saborizada B, produzida em um alambi-
que em Minas Gerais (cujo nome é guar-
dado em segredo), tem na sofisticação da 
embalagem característica que a difere do 
padrão da categoria, geralmente mais con-
servadora e tradicional. O produto é enva-
sado em embalagens francesas saverglass, 
cujo fornecedor é o mesmo da vodca su-
perpremium Grey Goose.

Desenvolver edições limitadas que bus-
quem associar-se ao universo dos consumi-
dores jovens das classes mais  altas também 
pode representar estratégia efetiva para ga-
nhar relevância entre esse público. 

A chegada da estação mais quente do 
ano marca o início do jogo para o 

protetor solar Sundown, da Johnson & 
Johnson . Patrocinadora oficial da Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil, a empre-
sa irá unir duas paixões do brasileiro em 
sua maior promoção para a marca em dez 
anos. Criada pela Aktuell, a ação “Copa 
do Sol Sundown” sorteará 25 pares de in-
gresso para aos jogos do Brasil na primei-
ra fase do Mundial, além de miniaturas 
do mascote Fuleco, coolers, bolas da Adi-
das, bicicletas, TVs e certificados de ouro 
no valor de um carro zero.

“Nosso investimento neste verão es-
tá 20% acima do ano anterior. Quere-
mos  aumentar nossa liderança e espe-
ramos alavancar as vendas em torno de 
4%”, aponta Eduardo Siqueira, gerente de 
mercado da marca Sundown, que detém 
participação superior a 40% num merca-
do que movimenta mais de R$ 1 bilhão.

Para concorrer, o consumidor deve vi-
sitar o site oficial da promoção e cadastrar 
o código de barra de qualquer produto 
Sundown, guardar seu número da sorte 

e torcer. Serão cinco sorteios em entre 1º 
de novembro e 31 de janeiro. A ação te-
rá o suporte de uma campanha nacional, 
criada pela DM9DDB, com filme para TV 
aberta, peças para internet e material pa-
ra ponto de venda. A companhia não re-
vela o investimento no projeto.

A estratégia de Sundown para o Verão 
conta ainda com o lançamento de uma 
embalagem especial com a imagem do 
mascote da Copa do Mundo, o tatu Fule-
co; comercial do produto para pele mo-
lhada, no ar desde a semana passada; a 
estreia, em janeiro, de um comercial ins-
titucional; e uma série de ações de ativa-
ção durante as Fan Fest da Fifa.

“Até a Copa do Mundo teremos muitas 
ações. A Johnson & Johnson tem planos 
para as marcas Johnson’s Baby e Listeri-
ne, e até de outra promoção institucional 
como a Estádio de Prêmios”, diz Siquei-
ra, sem adiantar detalhes. Realizada no 
primeiro semestre deste ano, a iniciativa 
sorteou 42 viagens para assistir ao jogo 
entre Brasil e México na Copa das Con-
federações.

Johnson & Johnson espera aumentar em 4% as vendas de protetor solar durante a ação
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1583, p. 36-37, 28 out. 2013.




