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A Companhia Müller de Bebidas, líder nacional na fabricação de cachaças com a Caninha 51, com 
faturamento de R$ 450 milhões no ano passado, quer seguir a trilha da indúst ria mexicana de 
tequila para revitalizar as vendas do típico destilado brasileiro. 
 
No final do ano passado, um grupo de executivos da companhia e membros do Programa 
Brasileiro de Apoio à Cachaça (PBAC), estiveram no méxico para entender o modelo aplicado com 
a tequila, que passou de um sistema de produção com baixa qualidade, nos anos 80, para uma 
das bebidas mais consumidas no mundo na década passada.  
 
"A indústria da tequila fez a lição de casa: investiu na padronização, na legalização da produção e 
em marketing. É o que temos de fazer aqui", disse ao Valor Luiz Augusto Müller, presidente da 
companhia que leva seu nome de família. 
 
O empresário destaca o problema da informalidade nos números oficiais do setor. A indústria 
estima que a produção nacional esteja na casa de 1,3 bilhão de litros anuais. "O setor produz, no 
máximo, 950 milhões de litros, e dá para estimar que até 30% de volume esteja na 
informalidade." 
 
Responsável por 220 milhões de litros engarrafados ao ano, a Müller tomou para a si a missão de 
fazer a "lição de casa" no setor. Os ajustes na empresa, sediada em Pirassununga (SP), estão 
sendo feito em três frentes: produção, vendas e no marketing. 
 
Dos 220 milhões de litros engarrafados, a Müller garante 80 milhões com produção própria. O 
resto é comprado de um grupo de 24 fornecedores. "Investimos US$ 800 mil em qualidade na 
produção e esperamos que, em três safras (anos), o padrão esteja implementado em todos os 
fornecedores", afirma Müller. São 20 fornecedores em São Paulo e outros quatro na região de 
Recife, onde a Müller investiu R$ 35 milhões, há cinco anos, em uma unidade de engarrafamento 
e distribuição. 
 
A segunda mudança importante feita pela companhia, no ano passado, foi na administração. A 
diretoria de marketing foi desmembrada em duas, para separar a área de vendas e distribuição da 
divisão de comunicação. O objetivo foi ganhar eficiência e reforçar o trabalho estratégico em 
marca, um dos diferenciais que transformou a 51 na cachaça mais consumida no país (ver texto 
abaixo).  
 
Com uma verba de marketing de R$ 30 milhões para o mercado interno em 2003, a Müller tem 
dois focos principais em comunicação: atrair o público jovem ao consumo da bebida e melhorar a 
imagem da companhia - e do setor como um todo - junto aos empresários do exterior. Para o 
grande público, a aposta é na bebida 5! Ice. Lançado há três meses, o produto é o carro-chefe na 
divulgação da cachaça junto aos jovens. 
 
Müller estima, ainda sem resultados consolidados, que a bebida já tenha chegado a uma 
participação entre 17% e 18% da categoria RTD (do inglês ready-to-drink, ou pronta para beber). 
A líder absoluta é a Smirnoff Ice, da Diageo, com fatia de 50%, em um segmento que já possui 
mais de 50 marcas no Brasil. "A 5! Ice não só tem tido um expressivo resultado em vendas, como 
está ajudando a diminuir a percepção negativa da cachaça, que é um dos maiores problemas do 
setor", diz Müller. 
 
Neste verão, a companhia está investindo R$ 1,5 milhão em uma campanha promocional em 
praias no litoral de todo o país. A idéia é gerar experimentação e, mais uma vez, melhorar a 
imagem do produto.  
 



Na área de exportações, o empresário ainda não fechou um plano de investimentos, mas tem 
como estratégia convidar distribuidores internacionais para conhecer a operação brasileira. 
"Precisamos mostrar que a indústria é séria e temos padrão de qualidade. Só assim abriremos 
mais portas no mercado internacional." 
 
A Müller cresceu 12% no ano passado e espera elevar suas vendas em mais 30% em 2003, 
alcançando faturamento de até R$ 520 milhões. O mercado internacional, no entanto, não será 
ainda o fiel da balança. As vendas ao exterior somaram apenas US$ 3 milhões. A partir de um 
trabalho de longo prazo, a companhia acredita que esse valor possa ser quintuplicado, chegando a 
uma média anual de US$ 15 milhões. 
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