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A cachaça Sagatiba, marca que está no mercado há pouco mais de um ano, lançará na 
francesa Cannes uma nova estratégia de marketing para o exterior, mercado que em 2005 
representou 22% de suas vendas totais de 433 mil garrafas em 2005. A marca pretende 
ganhar maior visibilidade com ações focadas mais em conteúdo e menos na publicidade 
tradicional. Começa com a exibição de um documentário sobre o Brasil paralelamente ao 
Festival de Cinema de Cannes, na Riviera Francesa, região que tem boa concentração do 
público-alvo da empresa: a classe A. Até 2008, a empresa projeta investimentos de US$ 40 
milhões em marketing e vendas.  
 
Neste ano, a Sagatiba espera triplicar suas vendas totais e chegar a 1,2 milhão de unidades. 
Com isso, a previsão é a fatia da exportação subir para até 50%. Hoje, a cachaça é vendida 
em cinco países da Europa.  
 
Conteúdo, nova estratégia da Sagatiba 
   
Marca de cachaça lança documentário em Cannes e planeja livro para atrair público classe A. A 
cachaça Sagatiba dá um novo rumo a sua comunicação a partir da próxima semana. A marca 
elegeu Cannes, na França, para realizar a prévia de um documentário, projeto que encabeça a 
nova estratégia de marketing para a bebida, agora mais focada em conteúdo e menos na 
publicidade tradicional. Até 2008, a marca investirá US$ 40 milhões em marketing e vendas, 
segundo o presidente da Sagatiba, Marcos de Moraes.  
 
A escolha pela Riviera Francesa não foi à toa. Durante os próximos dias, a região sediará o 
Festival de Cinema de Cannes, evento que concentrará o público-alvo da cachaça: classe A, 
com idade entre 20 e 40 anos. "É um lugar sofisticado e o público que almejamos estará lá. 
Além disso, estamos às vésperas da Copa, com as atenções voltadas para o Brasil", diz 
Moraes.  
 
Neste ano, a marca criada em 2004 planeja, inicialmente, triplicar suas vendas mundiais e 
contabilizar cerca de 1,2 milhão de unidades comercializadas. Estima, aliás, um salto nas 
exportações, hoje responsáveis por 30% das vendas. Segundo Moraes, a expectativa é de que 
o montante chegue até a 50% do total comercializado. Em 2005, foram vendidas 433 mil 
garrafas no mundo.  
 
"A cachaça não é uma moda inventada, tem quase 500 anos. A tendência é que ela evolua e 
suba de patamar como ocorreu com outras bebidas, como a vodca, por exemplo", afirma 
Moraes, ao acrescentar que atualmente a categoria cachaça está sendo criada no exterior. A 
previsão de aumento das vendas neste ano é atribuída, diz o executivo, à qualidade do 
produto. "Consumidor europeu só adota o que acha bom", comenta Moraes. Hoje, a marca 
está em cinco países do velho continente. Ainda não ingressou, entretanto, na Alemanha, para 
onde todos os olhos estarão voltados nos meses de junho e julho.  
 
Marcos de Moraes explica que a mudança na comunicação veio ao encontro da criação de uma 
divisão na Saatchi & Saatchi, agência da marca na Inglaterra, que propõe ações fora da mídia 
tradicional. " Não planejamos ir pelo caminho dos gigantes, que provocam guerras para ver 
quem investe mais e acabam deixando que a publicidade perca a força.".  
 
A marca optou, então, pelo caminho do conteúdo, o qual envolverá ainda projetos de livros, 
CDs, além do documentário "Puro Espírito do Brasil", produzido pela O2 Filmes. "Oferta de 
conteúdo diz quem é você e ao que veio, é muito mais forte do que colocar só anúncio", 
acredita o executivo.  
 
O documentário, explica Moraes, pretende mostrar o espírito do brasileiro. O projeto recebeu 
aportes de US$ 1,5 milhão. Paralelamente à exibição da "preview" do filme em Cannes, a 
marca realizará uma partida de futebol com atletas da Seleção Brasileira de 1994 e 
celebridades internacionais, ainda sendo definidas.  



 
Segundo o executivo, trechos do documentário poderão ser usados na propaganda tradicional, 
inclusive em ações para companhias aéreas. Por aqui, a F/Nazca S&S é a responsável pela 
comunicação da marca. Atualmente, a empresa lança mão de uma estratégia de degustação 
do produto, justamente para que o público-alvo conheça a cachaça.  
 

 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


