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Depois de notar a popularidade da caipirinha na Espanha em uma de suas viagens pela Europa, 
Marcos de Moraes decidiu criar uma marca de cachaça sofisticada, destinada ao segmento 
premium. Batizou o destilado de Sagatiba, em 2004. Apesar de nova no mercado, a marca vem 
investindo milhões para se transformar em sinônimo da bebida mais popular do país no exterior. 
Em menos de dois anos, conquistou espaços de rótulos já consagrados como Nega Fulô e 
Magnífica no mercado europeu. 
 
No ano passado, foram mais de 95 mil unidades embarcadas para seis países na Europa, cerca de 
30% da produção. A marca já é encontrada em cerca de 2 mil pontos de venda, dos quais 850 só 
na Inglaterra. Na semana passada, a companhia comemorou a chegada à França, ao fechar 
contrato com a distribuidora Barão Rothschild e fechou parceria com uma das casas gourmet mais 
sofisticadas do país, a Hediard. 
 
- Apesar da cachaça ser popular no Brasil, poucas marcas investem em imagem e posicionamento 
- explica Moraes, presidente da empresa. 
Em maio, a Sagatiba ingressou na Suíça e na Noruega. Desde abril, a cachaça passou a ser 
vendida com exclusividade nos 15 navios da rede Princess Cruise ao redor do mundo. As ações se 
refletem nos resultados. A previsão para 2006 é que a Europa compre quase 450 mil unidades de 
Sagatiba. 
  
- Estaremos em 12 países até 2008 - comenta Moraes. -Vamos entrar nos Estados Unidos e 
Grécia. 
O mercado internacional responde por menos de 1% da produção e vendas das legítimas 
cachaças brasileiras. Rússia e México, países produtores de vodka e tequila, por sua vez, 
exportam cerca de 50% de sua produção. São produzidos no Brasil cerca de 1,3 milhão de litros 
por ano de cachaça. Em 2005, a Sagatiba vendeu 433 mil garrafas. Este ano, deve chegar a 1,250 
milhão de unidades. Segundo Moraes, o faturamento deve triplicar este ano. No ano passado 
girou em torno de US$ 3 milhões e US$ 4 milhões. 

 
 
Leia mais: 
 
Marketing em Cannes 
  
Depois de forte campanha publicitária fazendo mistério sobre o que seria a Sagatiba, a companhia 
inicia nas próximas semanas a segunda fase de sua estratégia, todas desenvolvidas pela agência 
britânica GUM, do grupo Saatchi & Saatchi. Os comerciais, ainda em produção, ressaltam a 
origem de termos nacionais como muvuca, 171, manha. A verba de marketing nos próximos dois 
anos será de US$ 28 milhões, valor superior aos US$ 12 milhões aplicados entre 2004 e 2005. 
 
Uma das principais ações neste primeiro semestre foi a estratégia desenvolvida no Festival de 
Cinema de Cannes. A marca promoveu uma badalada festa durante o evento na casa de veraneio 
do estilista Pierre Cardin. 
 
A marca, que já tem as linhas Pura (de coluna) e Velha (envelhecida), lança no próximo mês a 
edição Preciosa, também envelhecida, feita de modo artesanal. Com o novo produto, a companhia 
investe ainda mais em sofisticação. 
 
Por isso, leiloou as cinco primeiras garrafas na Christie's, em Londres. Uma das unidades foi 
arrematada por 550 libras, 300 libras acima do lance mínimo previsto, e as outras quatro 
unidades chegaram a 420 euros. É a primeira vez que a Christie's promove um leilão de cachaça 
desde 1766. 



- A Preciosa foi destilada em 1982 e desde então descansou em barris de carvalho, até ser 
descoberta em 2004 - explica Moraes. -A cachaça permaneceu por 23 anos em tonéis de carvalho, 
que foram esquecido no Brasil e descobertas há poucos anos, quando foram trazidos para Europa. 
(B.R.) 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 jun. 2006. Economia, p.A30. 


