
51 tem uma nova idéia: patrocinar moda em SP 
Regina Neves 
  
São Paulo, 7 de Janeiro de 2005 - A popularíssima cachaça "51", fiel ao seu conhecido 
slogan "uma boa idéia", investe num ousado e curioso lance de marketing: será um 
dos patrocinadores master do São Paulo Fashion Week, que começa no próximo dia 
19. O objetivo, no mercado nacional, é acabar com o estigma da cachaça como bebida 
de baixa qualidade.  
 
Mas a ação visa principalmente a ampliar as vendas no mercado externo, para onde 
vende a 40 países e já ocupa a posição de quinto destilado mais vendido no mundo. 
Para este ano, destinou R$ 45 milhões ao marketing. Para o diretor comercial da 
empresa, Luiz Augusto Müller, um dos objetivos é mostrar que valorizar o produto 
nacional "também tem seu glamour". 
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Cachaça sobe na passarela em busca de glamour 
Regina Neves 
 
São Paulo, 7 de Janeiro de 2005 - A "51", marca líder do segmento no País, ousa ao 
tornar-se patrocinador do mais fashion dos eventos nacionais. A Cia. Müller de 
Bebidas, que produz a cachaça 51, está lançando mão do que considera "uma boa 
idéia" - para não deixar de ser fiel a um dos mais conhecidos motes da publicidade 
brasileira - com o objetivo de acabar definitivamente com o estigma da cachaça. A 
pretensão da 51, apoiada em grandes investimentos em marketing e publicidade no 
Brasil e no exterior, é mostrar que a mais brasileira das bebidas, mesmo com seu 
apelo popular, pode ser fashion.  
 
Para isso, uma de suas principais ações neste início de ano será fazer seu ousado 
ingresso como dos patrocinadores master do São Paulo Fashion Week (SPFW), o 
evento mais "fashion" do País, que começa no próximo dia 19 de janeiro. O objetivo, 
segundo o diretor comercial da empresa, Luiz Augusto Müller, é "desestigmatizar" a 
cachaça como produto de baixa qualidade.  
 
"Aliar a 51 ao prestigio da moda brasileira, reconhecida tanto dentro do País como no 
exterior, vai servir aos nossos objetivos de crescimento seja no mercado interno 
quanto no mercado externo", afirma Müller, que tem como meta em 2005 "convencer 
os consumidores de maior poder aquisitivo que valorizar o produto nacional também 
tem seu glamour".  
 
Única bebida alcoólica a circular pelo SPFW, a 51 terá um bar exclusivo e um lounge 
especial com decoração de grife. Promoters famosos e conhecidos chefes de cozinha 
vão fazer parte da equipe da marca durante os dias dos desfiles, já que a idéia é aliar 
nomes de sucesso com a cachaça líder de mercado. A programação total ainda é 
segredo, mas a 51 prepara um kit especial para caipirinha - que inclui uma embalagem 
do limão liofilizado que a Müller terceiriza e faz muito sucesso no exterior - e que será 
distribuído aos famosos que circularem pelo espaço da caninha no SPFW, além de 
muitos drinques criados especialmente para o evento.  
 
Desde que ingressou no mercado internacional, a Cia. Müller vem investindo em ações 
para ampliar a imagem de sua principal marca. A meta é dobrar as vendas para o 



exterior até o final da década. Em 2005, a projeção é de que sejam exportados entre 
155 e 160 mil caixas de 12 litros da bebida.  
 
De acordo com a revista inglesa "Drinks International", uma referência mundial do 
segmento, a 51 já é uma das principais marcas globais em volume de vendas, 
superando outras de longa tradição em exportação como o rum Bacardi e o uísque 
Johnnie Walker. A 51 é a quinta marca de destilados mais consumida no mundo com 
21,57 milhões de caixas ou 194 milhões de litros. Perde em volume apenas para o 
"shoju" Jinro, uma bebida coreana; as vodcas Stolichnaya e Moskovskaya e o gim 
Ginebra San Miguel. (ver quadro).  
 
A Müller exporta para 40 países. Portugal é o principal destino, respondendo por 17% 
do total, resultado de uma ação de marketing de R$ 1,5 milhão desde o ano passado. 
"Aproveitamos a última Eurocopa que foi realizada em Portugal para divulgar a marca, 
aproveitando a presença de torcidas de diversos países", conta Müller. Também são 
grandes as vendas a Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, Suíça e Japão. Na China, 
para onde a empresa começou a exportar no segundo semestre de 2004, o grande 
sucesso é o novo Ice 51, soda alcoólica que mistura cachaça, água carbonatada e 
essências de frutas como tangerina, maracujá, lima e limão (por enquanto).  
 
À frente da campanha internacional está a agência Afric a, do publicitário Nizan 
Guanaes, que conta com o respaldo rede DDB, cuja missão é criar uma nova 
identidade para a 51 no exterior. A África cuida também das ações nacionais enquanto 
as ações regionais estão por conta da MPM, agência da holding Ypy, também 
controlada por Guanaes. A Cia. Müller vai investir em marketing este ano cerca de R$ 
45 milhões, boa parte destinados ao mercado externo.  
 
No Brasil, segundo Müller, a cachaça é a segunda bebida mais vendida, perdendo 
apenas para a cerveja. É um mercado grande mas estabilizado há muitos anos, 
situação que a empresa quer vencer conclamando os consumidores das classes A e B 
para prestigiar a bebida nacional por excelência.  
 
"Com ações como a do Fashion Week estamos começando a quebrar o preconceito 
contra a bebida que, hoje, já pode ser encontrada em pontos-de-venda sofisticados, 
como os restaurantes do grupo Fasano, em São Paulo", diz Müller. A 51, segundo ele, 
está presente em todos os 900 mil pontos-de-venda do País. "Investimos muito em 
logística que para mim é, acima de tudo, o ponto fundamental de qualquer ação de 
marketing", gosta de afirmar Luiz Müller.  
 
Para ele, o crescimento do mercado interno depende muito da organização do setor. 
Diz que as empresas grandes sofrem com a forte presença da produção ilegal que, 
segundo ele, compromete a qualidade. "O produtor de cachaça legalizado tem sido 
punido no Brasil. São poucos os que pagam impostos. No nosso caso, por exemplo, 
detemos 33% do mercado e pagamos 71% do IPI do segmento. É preciso cobrar ações 
do governo", diz. Segundo ele este é também um ponto fundamental, agora que o 
Brasil está requisitando o registro definitivo da marca "cachaça" como bebida 
exclusivamente brasileira junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), que vai 
responder até 2007.  
 
A 51 é a marca líder de cachaça no mercado interno e segundo um cálculo que Luiz 
Müller gosta de fazer - e assegura que trata-se de número conservador - são 
consumidos mensalmente pelo menos 242 milhões de doses da marca.  
 



Em 2004 a Cia Müller de Bebidas aumentou em 20% seu faturamento alcançando um 
total de R$ 580 milhões. Somente nos últimos quatro meses do ano passado, a 
empresa, que já é líder no mercado no segmento de aguardente, cresceu 68%. A 
companhia, que surgiu na década de 50, é uma empresa 100% nacional, de capital 
fechado, e foi criada por Guilherme Müller Filho na região de Pirassununga, no interior 
de São Paulo (onde até hoje fica sua sede). Foi Guilherme que idealizou a embalagem 
branca transparente, hoje padrão para cachaça. A empresa hoje é dirigida pelos filhos.  
 
O famoso mote "uma boa idéia" foi criado no final dos anos 70 pela agência Magy 
(hoje Lage,Magy) junto com Luiz Müller. Segundo dados do instituto AC/Nielsen, a 
Müller detém 32% do mercado total de cachaças no Brasil. Além da 51, a empresa 
produz a Terra Brazilis, Conhaque Domus, Ice 51, Caninha 29 e Caipirinha Mix, em 
suas fábricas em Pirassununga, no interior de São Paulo, e no Cabo de Santo 
Agostinho, em Pernambuco, que, juntos, tem capacidade de produção de 280 milhões 
de litros/ano. Segundo Müller, a companhia garante, com canaviais próprios, a 
produção de 97 milhões de litros de cachaça e compra outros 120 milhões de litros de 
terceiros para fazer seus blends.  
 
A 51 apoia diversos eventos regionais como a Festa Julina Vale Festejar, no Maranhão, 
que divulga o folclore local. Para Müller, os patrocínios são uma "excelente saída 
depois que fomos proibidos de anunciar bebida alcoólica antes das 22 horas". Agora, 
no início do ano, além da extensiva participação no São Paulo Fashion Week, a marca 
será uma das patrocinadoras do camarote da Daniela Mercury no carnaval da Bahia.  
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