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MUDANÇA–CésarRosa,presidentedaVelhoBarreiro: “A indústria temde trabalhar comportfólio,pois acachaça tradicional vai dar trabalho”
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PAINEL DE NEGÓCIOS

Marcas como Velho Barreiro, 51 e Ypioca aproveitam valorização da bebida e pensam na expansão domercado

Marina Faleiros

Lugar de cachaça não é mais
apenas no balcão do bar. Pelo
menos é o que queremmostrar
as grandes companhias do se-
tor,queestãomudandoaestra-
tégia de seus negócios para ti-
rar o antigo preconceito contra
a bebida e conquistar classes
queantes ficavamlongedodes-
tiladomais popular do País.
Conforme César Rosa, dire-

tor-presidente da Tatuzinho,
empresa que produz a cachaça
Velho Barreiro, a mudança no
setor começou com o Progra-
ma Brasileiro de Desenvolvi-
mento da Cachaça (PBDAC),
que possibilitou a exportação
da bebida numa escala maior.
“Por ser vista como exótica lá
fora, foi criado estemovimento
de glamour da cachaça, que
também contaminou o merca-
do interno e ocasionou o lança-
mento de marcas menores do
tipopremium,quenãoqueriam
enfrentar os grandes produto-
res”, diz.
Para ele, no entanto, estes

produtos artesanais e de preço
elevado são “mais glamour do
que negócio”, mas têm poten-
cial porqueatraemconsumido-
res que antes fugiam da cacha-
ça.“Porissoestesegmentoéex-
tremamente importante parao
setor,poissãoosprodutosmais
nobres e envelhecidos que vão
agregar imagem positiva para
a categoria.” De acordo com
ele, a participação das cacha-
ças de alto valor não ameaçam
asmarcaspopulareseaindamo-
vimentammuitopouco:“Apro-
dução não deve passar de dois
milhões de litros por ano, en-
quanto, no total, o setor produz
1,3 bilhão de litro”, diz.
Rosa, no entanto, acredita

que “a indústria tem de traba-
lharcomportfólio,poisacacha-
çatradicionalvaidartrabalho”.
Por isso, aTatuzinho –quepro-
duzao todo40milhões de litros
de cachaça – já lançou a Velho
BarreiroGoldeaOuro,estaúlti-
ma com garrafa dourada e ao
preço deR$ 50.
AVelhoBarreirotradicional

tambémtentaampliarseumer-
cado: “Queríamos que ela dei-
xassedesercommodityemuda-
mos a rotulação damarca para
agregar valor.” As vendas per-
maneceramestáveis,diz,masa
rentabilidademelhorou.

Jáa famosacachaça51apos-
tanumaimagememinentemen-
tepopular,segundoodiretorge-
ral e comercial da empresa,
LuizAugustoMüller. “Massem
sombradedúvidaaglamouriza-
ção da cachaça é muito impor-
tanteparanós,eestamosprepa-
radospara isso”, diz.Deacordo
com ele, a marca tem entrado
em outros mercados por meio
da 51 Ice e da 51 Frozen, produ-
tos de sabor mais suave mistu-
radosafrutas,quesãoconsumi-
dosprincipalmentepor jovens.

Para Müller, o mercado da
cachaça popular já está madu-
ro e só haverá crescimento se
entrar na mistura com outras
bebidas e em drinques, como a
famosa caipirinha. “Para au-
mentar nossas vendas temos
de partir para as batidas e long
drinks,porqueavendadedoses
ficarestritaàsclassesC,DeE.”
Ele ainda ressalta que existe

uma visão distorcida de que a
cachaça chamada artesanal
temqualidadesuperioràindus-
trial. “Temos fermentos desen-

volvidos até pela Unicamp. A
quantidade produzida não in-
fluinaqualidadeetemoslabora-
tóriossofisticadosparamanter
opadrãodequalidade,oquepe-
quenosprodutoresnãofazem.”
AlineTelles,diretoracomer-

cialdaYpioca,dizqueobrasilei-
roprecisavalorizarabebida,as-
sim como fazem os estrangei-
ros. “Existe muito preconceito
aqui, mas se formos na Alema-
nha é umsucesso e a caipirinha
éuma loucura tambémempon-
tos como Ibiza, na Espanha.”
Segundo ela, os mercados

premium e popular não são ex-
cludentes. “Asmais elaboradas
disputam espaço com os admi-
radoresdewhiskyevodca,mas
nosso consumidor tradicional
não migra e outros produtos
vêm somar mercado, como as
enlatadas no sabor limão, que
conquistamo público jovem”.
AYpioca produz 80milhões

delitrosporanoetem20produ-
tos.Acachaçatradicional,enve-
lhecida dois anos e que vem na
garrafacomumacapadepalha,
custa R$ 10. Já a versão come-
morativados 150anos custaR$
20eaediçãoRio,R$80agarra-
fa. “Reservamos ainda 5% da
nossa produção para exporta-
ção”, diz.

MERCADO
OsnúmerosdaAssociaçãoBra-
sileira de Bebidas (Abrabe)
apontamqueacachaçaéodesti-
lado com maior consumo no
País,donode6,6%deummerca-
do que movimenta a cada ano
R$2bilhões,excluídasascerve-
jas. No total, a Abrabe estima
queasvendasdecachaçamovi-
mentemUS$ 600milhões.
Em relação ao mercado ex-

terno, o Programa Brasileiro
de Desenvolvimento da Cacha-
ça (PBDAC) aponta que mais
de15milhõesdelitrossãovendi-
dos para mais de 50 países. A
meta do setor é atingir, até
2010, um volume de vendas lá
fora de 40milhões de litros.
MasdeacordocomMüller,o

setordeve ficaratento aumno-
vo desafio: o custo da cana-de-
açúcar. Comoaumentodapro-
dução do álcool combustível,
ele avalia que ficará cada vez
mais competitiva a produção
dacana.Eagrandeprocurape-
la matéria-prima pode levar ao
encarecimento da cadeia pro-
dutiva da cachaça.●CAIPIRINHA– LuizAugustoMüller apostanosdrinques para crescer
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1,3bilhão
de litros produzidos por ano

US$ 600milhões
de faturamento anual

40mil
produtores em todo oPaís

5mil
marcas do produto

15 milhões
de litros exportados por ano

10%
de alta nas exportações por ano

400 mil
empregos gerados no setor

125 mil
hectares de cana plantados

É muito mais vida
num jornal.

Toda
sexta

Parece São Paulo.
Você encontra 
tudo. E de 
tudo.
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