
s Estados Unidos não são
um auspicioso mercado
para o etanol brasilei-
ro somente na forma de

combustível para automóveis - ou
seja, como commodity. Frutos, em
geral, de parcerias costuradas por
empresários americanos e brasileiros
radicados lá fora com alambiques
mineiros e paulistas, certas cachaças
de luxo vêm ganhando destaque no
país de George Bush, sinalizando
uma oportunidade de ouro para o
derivado etílico da cana-de-açúcar
nacional. Curiosamente, as cachaças
em voga por lá são de marcas aliení-
genas aos entusiastas das branquinhas
de cá. Leblon, Água Luca, Cabana e
Beleza Pura são algumas delas. Essas
grifes de cachaça for export apre-
sentam ainda um outro aspecto em
comum. Suas garrafas são de vidro
extracristalino, com bases proemi-
nentes e rótulos em serigrafia de alta
nobreza, todas elas fabricadas pela
francesa Saverglass.

Tais características, segundo o
português Bruno Paes de Botton, que
na Saverglass responde pela gerência
da divisão ibérica, geralmente encar-
regada dos projetos de embalagens
para bebidas brasileiras, "são hoje
praticamente exigências do mercado
americano de destilados brancos de
alta nobreza". "Basta verificar que
todas as boas vodcas premium vendi-
das nos Estados Unidos são acondi-
cionadas assim", aponta o executivo.
Mas as garrafas da vidraria francesa,
de alta sofisticação, não têm ape-
nas cumprido a tarefa de adequar as
cachaças ao perfil de apresentação
dos white spirits americanos.

O capricho na embalagem apoia

uma espécie de estratégia consensu-
al de marketing, voltada a envolver
a cachaça e a caipirinha (respecti-
vamente "ka-shah-sah" e "kie-pee-
reen-yah", na didática da pronúncia
anglófona divulgada pelas campanhas
publicitárias dos produtos) em des-
tilado e coquetel da moda, cheios de
glamour. As empresas por trás das
"cachaças imigrantes" têm investido
alto em mídia e em badaladas festas de
divulgação nas principais metrópoles
americanas. "Cachaça é consumida
nos Estados Unidos principalmente
em caipirinhas, e o público de coque-
téis tem em geral de 25 a 40 anos
e bom nível sócio-econômico", diz
Márcio Silveira, diretor de operações
da Leblon, cachaça originária de alam-
biques de Minas Gerais e engarrafada
na França (e que, numa via inversa,
deverá começar a ser comercializada
no Brasil a partir de julho). "Por isso,
promovemos nossa bebida como pro-
duto de luxo e imagem, e a embalagem
tem a função primordial de transmitir
as idéias de beleza e classe."

Peça decorativa
"Cachaça e caipirinha estão hoje na
moda como a tequila e a margarita
estiveram há dez anos", entende o
americano Joseph Bowman, sócio-
diretor da Água Luca, outra cachaça
premium que faz sucesso nos Estados
Unidos. Bowman se empolgou com
a bebida após conhecê-la através
de amigos brasileiros, viajou para o
Brasil atrás de fornecedores e resol-
veu acondicionar seu produto numa
embalagem "singular, que se tornasse
símbolo da marca."

Com o auxílio de uma consultoria,
que dispunha de uma rede global de
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especialistas em design, marketing,
moda, filosofia, semântica e antropo-
logia, a garrafa da Água Luca foi con-
cebida para se destacar nas prateleiras
dos bares de restaurantes e boates,
especialmente quando iluminada por
trás ou pela base. "O resultado supe-
rou as expectativas", conta Bowman.
"Para se ter idéia, recebemos telefo-
nemas e e-mails o tempo inteiro com
pedidos de embalagens por pessoas
que querem usá-las como elementos
decorativos em suas casas."

Em contraste com as garrafas da
Leblon e da Água Luca, que usam e
abusam das cores icônicas no Brasil, a
embalagem de outra cachaça ascenden-
te no mercado americano, a Cabana,

ostenta um visual mais despojado.
"Vejo o Brasil não só como um país
exótico e sensual, mas também luxuo-
so e sofisticado", comenta o americano
Matti Anttila, fundador e presidente
da Cabana Cachaça. "Por essa razão,
pedimos a Andrew Wolf, o designer da
nossa embalagem, para não se prender
aos verdes e amarelos carregados das
embalagens concorrentes. Quanto à
garrafa," esclarece Anttila, "foi preco-
nizado um formato funcional, prático
para os bartenders."

Também diferentemente da Leblon
e da Água Luca, a Cabana é engarra-
fada no Brasil - a cachaça é maturada
nos alambiques da família Cestari,
em Jaguariúna (SP). "O envase na
origem é muito importante para nós,
pois reforça o apelo da marca e do
produto", diz Anttila.

Lançada em junho de 2006, a Cabana
teve seu volume de produção quadru-
plicado desde então e recentemente
ganhou o mercado europeu. Anttila se
esquiva de divulgar o volume de pro-
dução de sua bebida, mas calcula que
hoje são vendidas 150 000 caixas de
cachaça por ano nos Estados Unidos
(1,8 milhão de garrafas). "Deverão
ser 750 000 caixas já em 2010",
prevê o empresário.

EMBALAGEM MARCA tentou conta-
tar os proprietários de outras exitosas
marcas de brazilian rum, a designa-
ção de apoio comercial das "cacha-
ças americanas". No entanto, muitas
requisições emperraram quando estes
souberam que a reportagem seria vei-
culada no Brasil.

A atitude leva à suposição de que
se teme a divulgação de um pote de
ouro ainda pouco explorado pelas
destilarias brasileiras - ao que vale
lembrar que, do 1,3 bilhão de litros de
cachaça produzidos por ano no Brasil,
somente 1% é exportado, segundo
a Associação Brasileira de Bebidas
(Abrabe). "Cerveja e uísque estão em
queda nos Estados Unidos, e cachaça
é a grande novidade aqui", assegura

Silveira, da cachaça Leblon.
Aos empreendedores que decidi-

rem tentar a sorte na América com
cachaça, uma coisa é certa: até pela
evidência das marcas como a Leblon,
a Água Luca e a Cabana, o visual
do produto deverá ser pensado com
cuidado. "Sem embalagem especial
a cachaça não passará de mais um
produto alcoólico com dificuldade
de afirmação de personalidade no
acirrado mercado americano", enten-
de Bruno de Botton, da Saverglass,
emendando uma boutade alusiva à
competitividade acirrada do mercado
americano de bebidas. "Não se pode
entrar numa corrida de Fórmula l com
um automóvel popular." (GK) BB
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