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Loja especializada exige investimento de R$ 200 mil a R$ R$ 300 mil 
 
Especialistas costumam dizer que a cachaça está para o Brasil assim como, a tequila para o 
México, a vodca para Rússia e o champanhe para a França. Empresas se aprimoram e apostam no 
mercado. Parte da cultura brasileira, a cachaça vem conquistando os paladares mais requintados. 
É possível entrar no ramo investindo entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. 
 
Os números mostram que essa é uma atividade promissora. Hoje, cerca de 1,3 bilhão de litros de 
aguardente de cana são produzidos e consumidos no Brasil, segundo dados do Programa 
Brasileiro de Desenvolvimento de Aguardente de Cana. A bebida, que durante muito tempo foi 
marginalizada, alcança hoje as classes altas através de casas como a Academia da Cachaça. 
 
- Nossa idéia, em 1985, era montar uma butique da cachaça para dar ao aguardente o seu devido 
valor. Com o tempo, começamos a servir petiscos e depois, além da carta de cachaças de todo o 
Brasil, incluímos um cardápio - explica Renata Quinderé, uma das sócias. 
 
Três amigos, apreciadores da bebida se uniram e montaram a primeira loja. Renata diz que o 
medo ao abrir o negócio era grande. "A cachaça era vista como uma bebida ruim. Cachaceiro 
sempre foi usado com tom pejorativo", diz. Proprietário da Magnífica Cachaça do Brasil, João Luiz 
Coutinho de Faria explica que, no século XX, a bebida perdeu seu valor.  
 
- Na última década do século XX, a cachaça começou a ser produzida em larga escala e de forma 
industrial, ou seja, perdeu qualidade e se tornou um produto barato. Quem produzia a cachaça de 
alambique, e tentou acompanhar os preços baixos, quebrou - completa. 
 
 
Recuperação de prestígio nos últimos dez anos 
 
Segundo Faria, nos últimos dez anos, a cachaça recuperou seu lugar e voltou a ser consumida por 
um público conceituado e apreciador do bom destilado. Com isso, aumentou o número de 
negócios voltados para a produção ou venda da bebida. Hoje, segundo Renata, da Academia da 
Cachaça, encontrar bons fornecedores é fácil. "No início viajei muito pelo Brasil a procura da 
bebida com qualidade. Agora, os fornecedores nos procuram", diz. 
 
O importante para uma loja ou restaurante que terá como chamariz a bebida, é oferecer 
variedade. A empresária explica ainda que cuida da reposição do estoque semanalmente. 
"Vendemos cachaças de R$ 3 a R$ 20, a dose", diz Renata. Algumas, como a Anízio Santiago, 
chegam a custar R$ 300, a garrafa. 
 
Outra opção para quem quer entrar no ramo são as franquias. No mercado desde 90, a Água 
Doce Cachaçaria está no franchising há 12 anos. Hoje são 83 unidades, em 12 estados do País. A 
rede busca franqueados no Rio de Janeiro. "Buscamos franqueados que realmente queiram 
trabalhar a frente do negócio", explica Júlio Bertolucci, gerente de expansão da marca. 
 
O investimento inicial é de R$ 300 mil, incluindo a taxa de franquia, o primeiro estoque e a 
montagem da loja. O faturamento médio mensal de uma unidade de 450 metros quadrados fica 
entre R$ 55 mil e R$ 60 mil, com margem de lucro média de 15% a 20%. "Nosso público é 
eclético, atingimos desde jovens até famílias", diz Bertolucci. No início da noite as unidades os 
frequentadores de happy hours lotam as unidades das grandes cidades. Das 20h às 10h, o 
restaurante costuma receber famílias que apreciam comidas típicas, outro atrativo da Água Doce 
Cachaça. Já no fim da noite é a vez dos jovens que apreciam mais a bebida, conta o gerente de 
expansão. 



Fabricação própria é mais uma opção 
 
Além de lojas que vendem a bebida, produzir cachaça também pode ser um bom negócio. No 
ramo há mais de 20 anos, João Luiz Coutinho de Faria, proprietário da Magnífica Cachaça do Brasil 
diz que o fundamental para quem quer produzir o aguardente é garantir a qualidade. 
 
Tornar a marca conhecida também é imprescindível. "Investir em eventos para que os 
consumidores provem a cachaça é a melhor forma de torná-la conhecida. Depois é preciso pensar 
na distribuição e na venda", explica. 
 
Faria comprou uma fazenda em Miguel Pereira em 1985, em 87, depois de dois anos de reformas 
e adaptações na fazenda, fez a primeira destilagem. "Existe uma diferença enorme entre as 
cachaças de alambique e as cachaças industriais, que são destiladas continuamente e, por isso, 
têm preço inferior", explica. Além do preço, as cachaças industria is, chamadas de cachaças de 
coluna, também têm aspectos bem diferentes das de alambique. "O teor alcoólico, o sabor, a 
textura, a qualidade, o fator envelhecimento, enfim tudo é diferente", completa Faria. 
 
O aporte inicial para produzir o aguardente é de R$ 300 mil para quem já tem as terras para a 
plantação da cana-de-açúcar. Cada hectare de cana produz cerca de 10 mil litros de cachaça. O 
ideal, segundo Faria, é produzir cerca de 100 mil litros por ano - a safra é apenas uma vez ao ano 
- logo o ideal é ter 10 hectares de terra. 
 
- Acredito que para sobreviver, se a cachaça tiver qualidade, o produtor pode vender a garrafa 
por R$ 8 - diz Faria. Porém, Faria explica que produzir e vender 100 mil litros é difícil. "O 
empresário precisa conhecer bem o que está fazendo e ter contatos para vender seu produto", 
avalia. 
 
Algumas cachaças, como a Magnífica, já podem ser encontradas em supermercados. "Foi um 
trabalho vagaroso, pois tivemos que desmistificar a imagem da cachaça como uma bebida ruim e 
de baixo conceito", afirma o produtor. Faria, que começou a produção do zero, investiu cerca de 
US$ 1 milhão na compra de uma fazenda e obras de adaptação.  
 
- É um investimento alto, mesmo que o produtor já tenha as terras, pois é preciso investir em 
qualificação técnica e dedicação, fatores indispensáveis ao bom desempenho - avalia o consultor 
de negócios do Sebrae/RJ, Haroldo Caser. Segundo o consultor da Guetta Franchising, Alain 
Guetta, o produto está sendo valorizado pelo mercado nacional e internacional. "O exemplo disso 
é o licenciamento de várias marcas de cachaça", diz Guetta. 
 
Saiba Mais  
 
A história da cachaça Descoberta entre 1530 e 1550 durante a produção do açúcar, a cachaça se 
confunde com a própria história do Brasil. Bebida de escravos, deixou a senzala para fazer parte 
das mesas mais importantes da corte. Em 1756, a maior contribuição em impostos para a 
reconstrução de Lisboa, atingida por um terremoto em 1755, era a cachaça. No final do século 
XVIII virou símbolo de resistência contra o colonialismo de Portugal. Bebida da Revolução 
Pernambucana e da Inconfidência Mineira, a cachaça foi escolhida para brindar a Independência 
do Brasil por Dom Pedro I e, mais recentemente, pelo ex- presidente Fernando Henrique Cardoso, 
durante as comemorações pelos 500 anos de Descobrimento do Brasil. Agora é apontada pelo 
presidente Lula como uma de suas bebidas favoritas.  
Raio X  
 
ÁGUA DOCE CACHAÇARIA 
Investimento inicial: R$ 300 mil (incluindo taxa de franquia, estoque inicial, montagem da loja)  
Taxa de franquia: R$ 120 mil  
Taxa de royalties: 2% sobre o faturamento bruto  



Taxa de publicidade: não cobra  
Faturamento médio mensal: R$ 55 mil a R$ 60 mil 
Margem de lucro sugerida: 15% a 20%  
Número de funcionários: 10 Área: 450 metros quadrados  
Risco: médio, segundo o consultor da Guetta Franchising, Alain Guetta porque, por ser um 
restaurante, é preciso investir no nível de serviço, além de ser necessário estar localizado em área 
de alto poder aquisitivo.  
 
CACHAÇARIA (PRÓPRIA) 
Investimento inicial: R$ 200 mil a R$ 300 mil (excluindo o ponto) 
Faturamento médio mensal e margem de lucro: não divulga  
Número de funcionários: 8  
Área: 150 metros quadrados  
Risco: alto, segundo o consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, por ser um segmento muito 
específico.  
 
PRODUÇÃO DE CACHAÇA (exc luindo a compra das terras) 
Investimento inicial: R$ 300 mil  
Faturamento médio anual: R$ 800 mil  
Margem de lucro sugerida: não divulga  
Número de funcionários: entre 15 e 25  
Área: 10 hectares para produzir 100 mil litros por safra.  
Risco: alto, segundo  o consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, pelo valor do investimento, caso o 
empresário não tenha as terras, é precisa de qualificação e dedicação. Além de lidar com a 
sazonalidade da plantação.  
 
Serviço: 
 
Academia da Cachaça, 2493-7956  
Água Doce Cachaçaria, 0xx-14-3496-6066  
Magnífica Cachaça do Brasil, 2508-9042 
Programa Brasileiro de Desenvolvimento do Aguardente de Cana, 0xx-11-3079-6144 
 
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Seu Negócio 


