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Como, pelas mãos de um americano, a tradicional bebida brasileira faz sucesso no exterior. 
 
No início do ano, a revista inglesa The Economist, uma das mais conceituadas do mundo, 
trouxe um anúncio da cachaça Leblon em suas páginas. Ao fundo, não estava a Praia do 
Leblon, que dá nome ao produto, mas as águas de Ipanema e o perfil da Pedra da Gávea e dos 
morros Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. No Brasil, o anúncio seria uma tremenda gafe. No 
mercado que o empresário americano Steve Luttmann, o dono da Leblon, quer atingir, isso 
não tem a menor importância. “Não queríamos mostrar a Praia do Leblon em si, mas o Rio de 
Janeiro e tudo o que ele representa”, afirma Luttmann. Ele está conseguindo aquilo que muitos 
brasileiros já tentaram, a maioria sem sucesso: vender pinga no exterior.  
 
Casado com uma brasileira, aos 42 anos, Luttmann conta que a idéia surgiu em conversas com 
o sogro, Roberto Stoll, hoje seu sócio. Luttmann se diz um apreciador de cachaça desde que 
morou no Brasil nos anos 90, quando trabalhava numa multinacional. Para montar a empresa, 
ele afirma que recebeu investimentos de US$ 3 milhões de parentes e amigos. No ano 
passado, o negócio atraiu também, diz Luttmann, fundos de investimento estrangeiros, que 
aplicaram US$ 5 milhões para a expansão da empresa.  
 
Embora seja fabricada em Minas Gerais, a Leblon só é encontrada hoje nos Estados Unidos e 
na Europa. As vendas, afirma o empresário, alcançaram US$ 5 milhões em 2006. Neste ano, 
ele espera multiplicá-las por seis. O produto faz uma longa viagem até o copo do consumidor. 
Sai dos alambiques mineiros direto para o Porto de Santos. De lá, vai para a região de Cognac, 
na França, onde repousa em barris de carvalho. Só é engarrafado seis meses depois. Segue, 
então, para cidades como Nova York, Londres e Berlim. Cada garrafa custa US$ 30 (R$ 60), a 
mesma faixa de preço de outras cachaças de qualidade, como a Sagatiba, exportada pelo 
empresário brasileiro Marcos Moraes.  
 
Apesar de o foco da Sagatiba também ser o mercado externo, cerca de 65% de seu 
faturamento ainda vem do mercado brasileiro. A Leblon só deverá chegar ao Brasil em 
setembro, quase dois anos depois de lançada nos Estados Unidos. De acordo com os 
resultados do ano passado divulgados pelas duas empresas, a Sagatiba ainda é maior que a 
Leblon no exterior. Vendeu 350 mil garrafas lá fora, enquanto a Leblon vendeu 60 mil. Em 
2007, esse cenário poderá mudar. Atualmente, a Leblon está presente em cinco países e 
deverá chegar a 24 até o fim do ano. Em 2008, Luttmann pretende vender seus produtos em 
35 países e elevar o número de vendas para 950 mil unidades por ano. Além do Brasil, a 
Sagatiba está presente em mais 13 países.  
 
Segundo Luttmann, a qualidade da cana usada na Leblon é testada nos laboratórios da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, por meio da análise do DNA da planta. 
O objetivo é identificar impurezas do meio ambiente, que podem comprometer o sabor e 
provocar mal-estar. Agora, Luttmann se prepara para lançar a Leblon no Brasil. “Não podemos 
ficar fora do Brasil, o maior mercado de cachaça do mundo”, diz. “Mas não é nossa prioridade.” 
Ele afirma que um dos segredos do sucesso da Leblon é o marketing. Luttmann apresenta a 
Leblon a barmen estrangeiros e os ensina a fazer drinques com a bebida. Para divulgar o que 
chama de “conceito do produto”, ele mesmo toca músicas brasileiras ao piano nas 
degustações. É uma estratégia semelhante à usada pela Sagatiba. Exceto pelo sarau pianístico 
de Luttman.  

Fonte: Época, n. 45, p. 64, 25 jun. 2007. 

 


