
Saque em caipirinha já ultrapassa a cachaça
Produção cresce 25% ao ano e vice-líder Sakura já se prepara para exportar o destilado

O saque, bebida de origem
japonesa, 'invadiu' os copos bra-
sileiros e já é o segundo rival da
cachaça perdendo apenas para a
vodca na preparação de 'cai-
pirinhas'. Segundo o instrutor da
Associação Brasileira de Barmen
(ABB), Cássio Luis Barbosa, das
cerca de 10 mil 'caipirinhas'
feitas por semana na capital pau-
lista, 35% são preparadas com o
saque contra 5% que usam a
cachaça. A campeã é a vodca,
presente em 60% dos pedidos.

Em função disso, a produção
de saque nacional cresceu 50%
nos últimos dois anos e chega a
2,5 milhões de litros/ano.

"O pedido por bebidas à base
de saque vem aumentando con-
sideravelmente no último ano.
Inclusive, o destilado japonês já
ocupa o lugar de outros como o
rum e a vodca em drinques mais
conhecidos, pois não altera o
sabor e deixa a bebida mais
suave", disse Barbosa.

De olho nessa tendência, a
segunda maior produtora da be-
bida no País, a Sakura Nakaya
Alimentos Ltda., irá ampliar o
parque industrial para dobrar a
produção, que atualmente é de 60
mil litros/ano.

Segundo o gerente de produto
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Ranking mundial do consumo
Vodca: 18 bilhões

' Soju (bebida asiática): 13 bilhões

Cachaça: 12 bilhões

Shochu (bebida asiática): 6,5 bilhões

Gin: 6,4 bilhões

Rum: 6,3 bilhões

* Uísque escocês: 6,1 bilhão

Brandy: 4 bilhões

Licor: 2,8 bilhões
Fonte: Programa Brasileiro Para o Desenvolvimento da Cachaça (PBDACi

* Referência : garrafas de 700 m!

da empresa, Roberto Ohara, o
plano de expansão é a curto e
médio prazos e passará a atender
à demanda atual pela bebida.

"Hoje, 70% do nosso saque é
produzido no Brasil, mas temos
que importar 30% para suprir
nosso mercado."

Segundo Ohara, são os 'oci-
dentais' que incrementam as
vendas e o consumo do saque em
terras brasileiras.

"Uma grande plataforma de
crescimento é a caipirinha de
saque, pois é uma bebida suave e
preferida pelas mulheres. Além
disso, outros drinques são pre-
parados com a bebida."

Para aumentar as vendas, a
direção da Sakura promove
abordagens em restaurantes e
bares, onde se constitui a fi-
delidade do consumidor do
produto, pois é um público for-

mador de opinião que freqüen-
ta esses locais. "Investimos nos
restaurantes para que o con-
sumo aumente no varejo de
alimentos."

O executivo disse que o saque
é um produto acessível, uma vez
que está na média de preços dos
bons vinhos nacionais, entre R$
15,00 e R$ 25,00, a garrafa no
varejo.

O saque da Sakura também
está presente nos restaurantes ja-
poneses, lojas de produtos orien-
tais e nas grandes redes de su-
permercado como Carrefour e
Pão de Açúcar.

"Conseguimos conquistar es-
paço nos locais dedicados à cu-
linária japonesa desses super-
mercados. Mas, percebemos que
são os ocidentais que passaram a
comprar mais nosso produto."

Segundo Ohara, à medida que a



produção da Sakura for ampliada, o
saque deverá ser exportado, prin-
cipalmente para o Mercosul e Es-
tados Unidos, mercados para os
quais a empresa já embarca outros
produtos.

A Sakura detém aproximada-
mente 25% do mercado de saque
no Brasil com a marca Daiti. Os
saques importados da linha são
procedentes do Japão e dos Es-
tados Unidos.
Tozan

A Indústria Agrícola Tozan
Ltda. , localizada em Campinas
(SP) é a líder de mercado na
produção do saque, com a pro-
dução de 800 mil litros/ano da
bebida com a marca Kirin. A
empresa detém aproximadamen-
te 60% do mercado e existe desde
1935.

Segundo o diretor da empresa,
Hideaki Watanabe, o consumo da
bebida aumenta ano a ano no País
e agrada ao paladar do brasi-
leiro.

"É uma bebida suave, um vi-
nho de arroz, por isso, conquis-
tou o paladar dos ocidentais e
continua agradando à colônia ni-
pônica radicada no Brasil."
Contestação

A gerente nacional do Pro-
grama Brasileiro para o Desen-
volvimento da Cachaça (PB-
DAC), Maria José Miranda, con-
testa os números apresentados
pela ABB e afirma que é im-
possível, na terra da cachaça, o
coquetel à base de saque estar à
frente.

"O consumo da caipirinha de
cachaça aumenta nos estabele-

Italiana Parmalat na briga do shoyu
A trasnacional italiana Par-

malat também resolveu apostar
na 'ocidentalização' da culiná-
ria japonesa junto ao mercado
brasileiro. Por meio da bandeira
Etti, a empresa relança um pro-
duto para acirrar a disputar jun-
to à categoria de molho de soja:
o shoyu.

"Estamos trabalhando este
produto com foco em canais
específicos e com atividades
exclusivas para a categoria de
condimentos", afirma a ge-
rente de marketing da Par-
malat, Tatiana Barros. A em-
presa não revela o investi-
mento feito nos produtos Etti,

incluindo o molho shoyu, co-
mo estratégia de mercado.

O grande investimento da
empresa, segundo Tatiana, é
voltado para a reformulação das
embalagens com a marca Etti.

A atual líder é a Sakura
Nakaya Alimentos, que até o ano
passado detinha cerca de 85% de
participação e uma produção de
7,2 milhões de litros por ano. Em
99, a empresa lançou uma nova
versão para o produto com me-
nor teor de sódio, batizada de
shoyu light.

O molho de soja é um tem-
pero tradicional japonês, feito
com soja, trigo e sal.

cimentos em função da cam-
panha institucional que estamos
fazendo para elevar o consumo
da bebida no Brasil, portanto,
considero impossível que o saque
esteja à frente."

Para Maria José, o
saque faz parte dos
drinques de casas da
moda e está come-
çando agora a ser
consumido, enquan-
to que a cachaça já
faz parte da cultura
brasileira.

"Seria a mesma
coisa que dizer que
a cachaça é a be-
bida típica do Japão em função
do aumento das nossas expor-
tações para aquele país."

A associação dos

fabricantes de

bebidas à base de

cana contesta os

números sobre

a caipirinha

Segundo dados da entidade, o
consumo de cachaça no País só é
superado pela cerveja e ocupa o
terceiro lugar no ranking con-
sumo mundial de destilados.

Ainda segundo Maria José, o
brasileiro precisa
parar de usar o ter-
mo 'caipirinha' para
pedir drinques e co-
quetéis com outras
bebidas.

"O nome caipiri-
nha só pode ser usa-
do para a cachaça
misturada com açú-
car, gelo e limão e
para nenhum outro.

É uma exigência que consta em
decreto do governo federal."

- ANA PAULA QUINTELA


