
De gole em gole
Dos botequins aos bares
da moda no exterior, a
cachaça quer ser chique

Bel Moherdaui

omo pegar um produto que
custa 3 reais e conseguir vendê-
lo por 50? Os especialistas têm
a resposta: convencendo uma

fatia do público no topo da escala do
consumo de que aquele produto modes-
to agora é o máximo. Para tanto é preci-
so gastar um bocado em promoção — e
contar com um fator imponderável, a
sorte, que dará o empurrão definitivo no
processo de transmutação. As duas coi-
sas estão começando a aconte-
cer com a mais popu-
lar bebida brasilei-
ra. A cachaça, ou
pinga, ou bran-
quinha, ou água
que passarinho
não bebe, e mais
uma infinidade de de-
signações, todas simpá-
ticas, embora nada gla-
mourosas, está dando um du-
ro danado para subir na vida.
Quer virar bebida de gente fina e,
nessa condição, freqüentar restau-
rantes e bares chiques, festas des-
coladas e casas noturnas badala-

Para chegar, como se almeja, ao pú-
blico classe A no Brasil e no exterior,

Miranda, diretora da Associação Brasi-
leira de Bebidas.

começou a mudar", afirma Maria José
bar. Nos últimos quatro anos, isso

uma garrafa de aguardente no
preconceito, vergonha de ter

bem de vida tinham muito
mundo. Mas as pessoas

que ela já é bastante co-
nhecida e vende muito
— é o terceiro destila-
do mais consumido no

vulgar a cachaça, por-
uma preocupação em di-

cer. "No Brasil, não havia
sultados, porém, começam a apare-
substituída pela vodca. Alguns re-
que nacional, a caipirinha, e

onde a bebida foi pratica-
mente expurgada até do drin-

ça de imagem, um pro-
cesso nada fácil num país

o governo estão in-
vestindo nessa mudan-

distribuidores e até
das. Produtores,



a bebida virou habitue de feiras interna-
cionais do setor, de encontros de execu-
tivos em câmaras de comércio e, neste
ano, freqüentou até passarelas de moda,
cora a participação da popularissíma 51
como patrocinadora da São Paulo Fa-
shion Week. O alvo estava correto: as tri-
bos descoladas que orbitam nessa área
estão acostumadas a "promover" produ-
tos despojados ao patamar de ícones da
modernidade (sandálias de borracha,
roupas de ginástica e acessórios de plás-
tico são alguns exemplos). Se os moder-
nos acham bacana tomar uma branqui-
nha no balcão do boteco, para uma disse-
minação mais ampla os produtores tam-
bém estão investindo no que chamam de
cachaças de qualidade. No início deste
ano, a Pernod Ricard, que já tinha uma
cachaça em seu portfólio, resolveu lan-
çar outra marca diferenciada, voltada
principalmente para o mercado externo.
Com embalagem estilizada inspirada no
Pão de Açúcar e nas calçadas de Copaca-
bana, a Janeiro é vendida por cerca de 15
euros (50 reais) na Europa. Também nas-
cida e criada para coquetéis
sofisticados, a Sagatiba (20
reais a Pura, 45 reais a Sele-
ção), lançada em meados do
ano passado pelo empresário
Marcos de Moraes,, virou mo-
delo na luta pela reinvenção da
aguardente. Seu diferencial é
polêmico: ao contrário da ca-
chaça comum, a Sagatiba pas-
sa por um processo de multi-
destilação que a concorrência
garante que descaracteriza a
bebida. "O consumidor euro-
peu, que tem acesso a tudo o
que é melhor do mundo, não

vai consumir algo que dê dor de cabeça e
bafo. Por isso, apostei em um processo
que elimina justamente as impurezas que
provocam essas características indesejá-
veis", justifica Moraes, que pretende in-
vestir 20 milhões de dólares no marke-
ting da marca em 2005. Uma de suas ar-
mas é o queniano John Gakuru, gerente-
geral do Bar Lab, em Londres, e diretor
de uma empresa especializada em even-
tos e consultoria para marcas globais.
Além de promover treinamentos de bar-
men com a Sagatiba, ele tem introduzido
a cachaça em festas de grifes badaladas
e, no ano passado, criou um drinque com
ela que foi escolhido o coquetel do ano
pela moderníssinia revista Wallpaper,
um brilhante golpe de sorte. Aparecer na
Wallpaper é mais ou menos como rece-
ber um endosso divino. "Na Inglaterra
existe uma cultura de drinques muito for-
te e os consumidores valorizam bebidas
que tenham características próprias. A
cachaça pode se beneficiar disso. Só pre-
cisa antes resolver dois problemas que
afetam sua imagem: é muito barata e tem

A americana Keili mostra
sua criação: a cachaçarita,
uma margarita diferente

fama de provocar a pior ressa-
ca", avalia Gakuru.

O caminho, como se vê, é
longo. Por enquanto, a cachaça
só desponta em pequenos ni-
chos no exterior. "Um dia com-
prei uma garrafa por minha
conta e comecei a preparar dois
drinques. Um deles, o the brazi-
lian, tinha cachaça, mel e leite.
Foi uma loucura que não deu
certo. Mas a caipirinha ficou.
Hoje, nosso fornecedor importa
Pitu, que só de olhar já me dá

dor de cabeça", conta o mineiro José
Leoni Vieira, o Leo, barman do Tribeca
Grill, um dos restaurantes do ator Robert
De Niro. em Nova York. No Le Singe
Vert, a bartender americana Kelli K. Bar-
nett, que experimentou cachaça pela pri-
meira vez no Brasil, inventou um drinque
próprio, a cachaçarita — uma margarita
com cachaça no lugar da tequila. "Em
Nova York as pessoas sempre querem es-
tar no topo das tendências", diz. É justa-
mente o caminho da tequila, que saiu dos
botecos mexicanos para bares e restau-
rantes badalados nos Estados Unidos e
no mundo, que a cachaça pretende imitar.
"Fizemos uma viagem ao México para
ver o trabalho feito pela tequila, que tem
urna história parecida com a da cachaça.
Há quinze ou vinte anos ela era só bebi-
da de pobre. Com um trabalho do setor e
do governo, isso mudou", conta Maria
José. Todo esse esforço ainda não se re-
verteu em aumento de vendas no Brasil,
onde o consumo de cachaça é de quase
1,3 bilhão de litros por ano, mas as ex-
portações, que não chegam a 1,5% do

produzido, têm aumentado cer-
ca de 10%. É o começo de um
caminho para chegar ao que
muitos produtores sonham: um
dia superar a tequila e se equi-
parar à vodca. A bebida dos
camponeses russos hoje vende
l ,9 bilhão de garrafas no mun-
do e tem versões finíssimas, co-
mo a francesa Grey Goose, que
chega ao Brasil em abril custan-
do 200 reais a garrafa.


