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por Alexsandro Vanin Cachaça muda para conquistar o

mercado externo e sobe na

admiração do brasileiro, firmando-

se como um dos melhores e mais

consumidos destilados do mundo

para que o brasileiro reconhecesse o
valor da cachaça. Primeiro foi preciso
conquistar os estrangeiros, por meio da
caipirinha, um dos drinques mais pedi-
dos nos bares e casas da moda da Eu-
ropa e dos Estados Unidos. Esse es-
forço de exportação, que envolve não
só promoção e marketing, mas também
a organização de produtores, levou a
um aumento da qualidade do produto,
melhora da embalagem e ampliação da
oferta. "O mercado está em franca ex-
pansão, a cachaça é um rolo compres-
sor, desdobrando-se com grande velo-
cidade", diz Mario Moraes Marques.
proprietário do Alambique Dona Beja.

Quem puxa esse crescimento é a
cachaça artesanal (feita em alambiques).
que vem ganhando em média 7% de
mercado ao ano frente à cachaça indus-
trial (produzida em colunas, equipamento
que permite maior volume de produção
por causa do fluxo constante), confor-
me dados da Federação Nacional das
Associações dos Produtores de Cacha-
ça de Alambique (Fenaca). Ao mesmo
tempo, surge um novo consumidor -
pertencente às classes A e B - que an-
tes não bebia cachaça, ou pelo menos
não assumia o gosto. "Isso se deve à
melhoria da cachaça de alambique, com-
parável aos melhores destilados do mun-
do, e ao aumento da auto-estima do bra-
sileiro", afirma Murilo Albernaz, diretor-
executivo da Fenaca. Segundo ele, existe
um esforço muito grande dos produto-

Foram necessários quase 500 anos



res em conquistar esse novo público
porque a cachaça artesanal é uma bebi-
da de maior valor agregado, devido às
condições de produção - que não per-
mitem larga escala - e envelhecimento.

É o caso do Alambique Dona Beja,
em operação em Araxá (MG) desde
1970, que nos últimos quatro anos tem
investido na melhoria do processo de
produção e na apresentação do produ-
to. As garrafas da linha Sarau Dona
Beja, envelhecida 12 e 32 anos, são de
porcelana espanhola filetada a ouro. Elas
são vendidas, respectivamente, por R$
450 e RS 780 - a cachaça mais cara do
Brasil, segundo o proprietário. "Meu
pensamento é fazer um bom investi-
mento na embalagem para mostrar que
a Dona Beja não é um produto só de
botequim, mas que também pode estar
na mesa de qualquer um", diz Marques.
O alambique produz outras duas linhas,
ambas vendidas em média por R$ 18:
Dona Beja Classic, envelhecida três
anos; e Dona Beja Summer Times, ca-
chaça branca feita de rapadura, o que
lhe deixa com um paladar mais suave.

Com o olho lá fora
O mercado externo também faz

parte dos planos de Marques, que já
vendeu pequenas quantidades para Por-
tugal, Espanha e Suíça. Na primeira
quinzena de setembro ele se encontra
em Paris, a convite da embaixada bra-
sileira na França, que promove a Se-
mana de Minas por ocasião do aniver-
sário da Independência do Brasil. Lá ele
tem a oportunidade de expor seu pro-
duto e entrar em negociação com im-
portadores de toda a Europa.

Já o alambique da Família Sérgio
Caetano e Filhos, de Nova União (MG),
que tem uma tradição de 90 anos e opera
comercialmente há 20 anos, exporta
25% de sua produção. "A Germana é a
mais exportada entre as cachaças arte-
sanais", afirma Ivan Barbosa, gerente
comercial e de Marketing. Ela pode ser
encontrada na Inglaterra, Escócia, Por-
tugal, África do Sul, Chile, México e
Estados Unidos. Além disso, a Germa-
na é servida na primeira classe dos vôos

CACHAÇA ARTESANAL: PRODUÇÃO LIMITADA IMPÕE-SE COMO ALTERNATIVA AO

IDENTIFICAR-SE COM QUALIDADE, AROMA SUAVE, SABOR E TRADIÇÃO

da Varig, nas salas vip dos principais
aeroportos do país e nos melhores ho-
téis e restaurantes finos das principais
capitais, e vendida em lojas duty free.

"O mercado interno tem melhorado
bastante, principalmente nos últimos cin-
co anos, com a demanda de consumido-
res mais exigentes", diz Barbosa. A Ger-
mana atende às exigências desse público
de maior poder aquisitivo: qualidade do
produto e beleza da embalagem. A varie-
dade envelhecida dez anos é uma das mais
caras do Brasil, sendo comercializada em
média por R$ 500, e a comum, envelhe-
cida dois anos, pode ser encontrada em
todo o país, numa faixa que varia de R$
20 a R$ 60, dependendo da localidade
onde for comprada.

Para atender à preferência desse
novo consumidor, o Armazém Vieira,
de Florianópolis (SC), em atividade há
cerca de 20 anos, desenvolveu em par-
ceria com a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) um sistema de
controle de qualidade que abrange a
seleção do melado de cana, a fermen-
tação e a destilação. A cachaça é desti-
lada em alambiques de cobre e matura-
da em toneis de ariribá (araruva), sen-
do engarrafada em seis versões, que
variam de dois a 16 anos de envelheci-
mento. Segundo Diego Mendez Cor-

reia, gerente administrativo, a cachaça
Armazém Vieira já foi exportada em
pequenas quantidades para os Estados
Unidos, Alemanha, Japão e Bélgica. No
Brasil, pode ser encontrada em São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além
de cidades de seu estado de origem.

Artesanato tipo exportação
O tempo menor de mercado não foi

obstáculo para a cachaça Açoriana, tam-
bém de Florianópolis - onde foi produ-
zida pela primeira vez em 1999 -, ser
vendida em pequenas quantidades para
os Estados Unidos, Alemanha e Bélgi-
ca. Envelhecida dois anos em barris de
carvalho europeu, ela pode ser encon-
trada em vários pontos da capital cata-
rinense, como bares e restaurantes tra-
dicionais, em São Paulo e em Boca Ra-
tón, na Flórida (EUA), além de ser ven-
dida pela internet (www.cachacariaaco-
riana.com.br). Segundo o proprietário
Marcelo Tonelli, a cachaça Açoriana é
um produto artesanal, com produção
limitada para manter a qualidade, sabor
e aroma suave, intimamente ligado à
tradição da Ilha de Santa Catarina. Isso
fica evidenciado pelo nome, gentílico
dos colonizadores locais, e pelo rótulo,
que traz a imagem da Ponte Hercílio
Luz, símbolo do estado. O rótulo se-



cundário tem um breve histórico e al-
gumas curiosidades sobre a bebida, em
português e inglês. O cuidado com a
apresentação também está evidenciado
na embalagem, com sugestões de drin-
ques, e nas garrafas de vidro reciclado.

"Aumentar o padrão de qualidade e
de apresentação, para atender o novo
consumidor, é uma preocupação de to-
dos os produtores, tanto artesanais quanto
industriais, que têm buscado a diferenci-
ação", diz Maria José Miranda, diretora
da Associação Brasileira de Bebidas
(Abrabe). A Indústria Missiato de Bebi-
das, fabricante paranaense das cachaças
Jamel, lançou recentemente uma nova

apresentação (garrafa e rótulo) exclusiva
para o mercado externo - a empresa já
exporta para diversos países da América
Latina e da Europa. Já de olho na melho-
ria de padrão do mercado interno, há dois
anos e meio a Missiato desenvolveu a Ca-
ninha Jamel Ouro, padronizada em labo-
ratório, que tem sabor e paladar das ca-
chaças envelhecidas em barris de carva-
lho. No Nordeste, o forte é o marketing
das indústrias locais. "Temos dificulda-
de em entrar no mercado nordestino, pois
a Pitu [maior exportadora brasileira do
produto] e a Ypióca têm um nome muito
forte na região, mesmo entre as classes
mais altas", comenta Mario Marques, do

MUDANÇA DE HÁBITO E DIVERSIDADE DO PÚBLICO CONSUMIDOR INCENTIVARAM A

PRODUÇÃO DE NOVAS MARCAS E A REVITALIZAÇÃO DE CACHAÇAS JÁ CONHECIDAS

Alambique Dona Beja.
Diferenciação também foi o que

buscou Antônio Carlos Ferreira, pro-
prietário da aguardente Musa, de Itaju-
bá (MG). Seu consumidor-alvo tam-
bém faz parte das classes A e B, mas é
justamente aquele que não gosta de
cachaça. "Obtida da fermentação e des-
tilação da banana, a aguardente Musa
tem um paladar mais suave", explica
Ferreira. Duas versões estão disponi-
veis no mercado, a seca e a semi-seca,
esta com um teor de frutose um pouco
maior. A produção foi iniciada em 2000,
e hoje são produzidas 30 mil garrafas
por ano. Desde o início a Musa foi fei-
ta visando o mercado externo, mas as
vendas ainda são pequenas: na Alema-
nha, França, Itália, Portugal e Japão já
existem clientes. Para aumentar a ven-
da externa, no ano de 2005, Ferreira in-
veste na melhora da apresentação (gar-
rafa, rótulo e caixinha) do produto.

Ponto de encontro
O aumento da procura e essa mu-

dança de público consumidor puderam
ser bem notados pelos proprietários de
cachaçarias, bares dedicados ao con-
sumo da cachaça. "As pessoas passa-
ram a procurar a cachaça espontanea-
mente de uns cinco, seis anos para cá,
querendo provar e saber mais informa-
ções sobre o produtos; antes precisá-
vamos persuadir os clientes a pedirem
caipirinha de cachaça, e não de vodka,
por causa do paladar, do aroma etc.",
diz Rodrigo Santos de Oliveira, sócio-
proprietário do Mocotó Restaurante e
Cachaçaria, aberto em São Paulo em
1973. Júlio Bertolucci, gerente de Fran-
quias da Cachaçaria Água Doce, lem-
bra que dez anos atrás se falava apenas
de cachaças industriais, e que nem
mesmo os produtores artesanais esta-
vam organizados o suficiente para aten-
der a uma demanda maior. "Além dis-
so, existia todo um preconceito em tor-
no da cachaça, de que era bebida de
bêbado e de pobre, e por outro lado o
preço maior das cachaças de alambi-
que não era bem aceito por causa do
baixo preço das industrializadas."



A trajetória da Água Doce é um
exemplo da evolução positiva da ima-
gem da cachaça entre os brasileiros. A
casa começou em Tupã (SP) em 1991,
como uma adega e, como cada vez mais
os clientes ficavam no local degustando
os produtos e conversando, no ano se-
guinte foi transformada em bar e, em
1994, transferida para um ambiente
maior. Um ano antes surgia a primeira
franquia, na cidade vizinha de Ourinhos.
Hoje são 81 unidades franqueadas em
funcionamento e sete a serem abertas
até o fim de 2004, além de três unidades
próprias (em Tupã e Penápolis, no inte-
rior paulista, e no bairro Moema, na ca-
pital). "Hoje a cachaça é a bola da vez",
afirma Bertolucci. O cardápio da Água
Doce conta com 170 marcas de cacha-
ça de todo o país, com preços médios
que variam de R$ 1,30 a R$ 25 a dose,
além de coquetéis e batidas.

O mesmo pode ser dito do Mocotó
Restaurante e Cachaçaria, provavel-
mente o mais antigo estabelecimento

paulistano dedicado à cachaça. "Antes
mesmo de se cunhar o termo 'cacha-
çaria', e antes mesmo de a cachaça co-
meçar a ser desmarginalizada, o que é
muito recente, nós já promovíamos a
cachaça e oferecíamos uma grande
variedade da bebida", diz Oliveira. Atu-
almente a casa oferece um pouco mais
de 250 marcas, e vende cerca de cem
litros de cachaça por semana, pratica-
mente tudo em doses - que oficialmente
tem 50 mililitros, mas no Mocotó são
70 mililitros, e variam de R$ 2 a R$ 40.

Outra prova dessa mudança são as
degustações promovidas para promo-
ver a cachaça, cada vez mais comuns
em todo o país. "É uma prática que
vem se intensificando desde o fim do
ano passado, quando foi lançada uma
taça própria para a cachaça, um mode-
lo desenvolvido pela Cooperativa da
Cachaça de Minas Gerais (Cocachaça)
e produzida pela Cristais Hering". afir-
ma Murilo Albernaz, diretor-executivo
da Fenaca. Segundo Valmor Curtipas-

si, do Departamento de Marketing e
Design da Cristais Hering, já foram pro-
duzidas 3 mil peças neste período. Ba-
res e restaurantes também estão assi-
milando a tendência e oferecendo uma
carta de cachaças. É o caso do Bar
Upstairs, do Hotel Grand Hyatt, de São
Paulo, que oferece mais de 80 marcas
e foi um dos primeiros estabelecimen-
tos a servir a bebida na taça especial.

Conquista do Velho Mundo
A melhora da imagem da cachaça

entre os brasileiros é reflexo do pres-
tígio que ela vem ganhando no exteri-
or, principalmente na Europa. Segun-
do Maria José Miranda, diretora da
Abrabe e gerente do Programa Brasi-
leiro de Desenvolvimento da Cachaça
(PBDAC), isso é resultado de um tra-
balho que vem sendo desenvolvido
desde dezembro de 1999, em parceria
com a Agência de Promoção de Ex-
portações do Brasil (Apex Brasil). En-
tre 2000 e 2002, as vendas externas



de cachaça passaram de US$ 7,3 mi-
lhões para US$ 8,8 milhões, com a par-
ticipação de 107 empresas, conforme
dados da Apex Brasil. A partir de 2002
foi iniciada a segunda fase do Progra-
ma Setorial Integrado (PSI) da Cacha-
ça, com a adesão da Fenaca. "O objeti-
vo é aumentar o volume de exportação
e a base exportadora, agregando novas
empresas, como as de alambique, que
têm um valor agregado maior", infor-
ma Nelma Vieira, responsável pelo se-
tor de bebidas na Apex Brasil.

Atualmente, 85% do volume expor-
tado é de cachaça industrial. "É para fa-
zer caipirinha; o estrangeiro ainda não
conhece bem a cachaça pura, de alambi-
que", diz Albernaz. Maria José afirma que
a caipirinha é responsável pela aceitação
cada vez maior da cachaça no exterior,
mas discorda da opinião do diretor da
Fenaca. "O PSI começou a abrir novos
horizontes para os produtores, que rece-
bem apoio para mostrar seu produto lá
fora, principalmente os pequenos, que não
tinham acesso a esses mercados. Por isso
hoje em dia as indústrias dominam as
exportações, pois têm mais poder finan-
ceiro para buscar o mercado externo."
Com a maior adesão de alambiques ao
PSI, a partir de 2002, a meta de exporta-
ção para 2004 é de US$ 14,8 milhões -
quase 70% de crescimento sobre 2002 -
, com a inclusão de 146 novas empre-
sas. Nos últimos 18 meses, cerca de 50
cooperativas de alambiques foram fun-
dadas ou tiveram o processo de consti-
tuição iniciado.

Além das ações do PSI, que envolve
conscientização e mobilização de empre-
sas para exportação, adequação de pro-
cessos e produtos, promoção e marke-
ting (elaboração de material de divulga-
ção, participação em feiras e apoio à vin-
da de importadores ao país), o setor
desenvolve um selo de qualidade para o
produto, em conjunto com o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (InMetro). Esse
trabalho deve ser concluído até o fim
do ano. Outra ação é o registro interna-
cional do nome cachaça como marca
exclusiva do Brasil, o que impedirá a

NELMA VIEIRA: OBJETIVO E AUMENTAR O VOLUME E A BASE EXPORTADORA POR

MEIO DE EMPRESAS QUE INVISTAM NUM VALOR AGREGADO MAIOR

utilização dessa denominação por outros
países. Segundo Maria José, esse é um
trabalho longo e demorado, que está
sendo feito com o auxílio da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), responsável pelo levanta-
mento técnico de características que
atestem a excelência do país na produ-
ção de cachaça. Em paralelo, uma nova
portaria, colocada pelo Ministério da
Agricultura para consulta pública, inse-
re um regulamento técnico que estabe-
lece a diferenciação de cachaças de acor-
do com os padrões de identidade - pro-
duzida em alambique ou coluna.

Muita coisa melhorou desde a primeira
produção de cachaça no Brasil, estimada
por volta de 1535, mas ainda há muito a
se fazer. A diretora da Abrabe destaca a
importância da continuidade dos traba-
lhos, pois o volume exportado atualmen-
te é muito pequeno, menos de 1% da
produção nacional, que ainda possui ca-
pacidade de ampliação. Albernaz calcula
que os resultados levam até quatro anos
para serem sentidos e ressalta que as ca-
chaças artesanais vão agregar mais valor
às exportações, já que o litro é vendido
entre US$ 2,50 e USS 3, enquanto a ca-
chaça industrial é exportada por US$ 0,60,
em média, a maior parte a granel. E quan-
to mais sucesso no exterior, mais o mer-

cado interno deve absorver a cachaça de
qualidade. "O brasileiro precisa desco-
brir o valor que a cachaça tem lá fora
para aprender a valorizá-la em seu pró-

Abrabe
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Aguardente Musa
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(47) 323-3711
Família Sérgio Caetano e
Filhos
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prio país", diz Maria José.


