
Preciosidade para poucos
Edição limitada de Sagatiba ganha embalagem de luxo

inguém mais tem dúvidas de que
cachaça não é só bebida de bote-
quim. A bebida ganha importantes
mercados e já agrada aos pala-

dares mais refinados, e não só no Brasil. A
Europa cada vez mais se curva ao sabor da
aguardente de cana tipicamente brasileira. Um
bom exemplo foi o leilão realizado pela tra-
dicional Christie's, em Amsterdã, no final do
ano passado, quando uma garrafa da exclusiva
Sagatiba Preciosa foi arrematada por nada
menos que 550 euros.

O preço alcançado mostra o esforço do
fabricante na valorização da bebida. Primeiro,
a Sagatiba investiu na divulgação e posicio-
namento no exterior da Sagatiba Pura e da
Sagatiba Velha - suas cachaças tradicionais,
encontradas no mercado brasileiro. Agora,
a aposta é na Sagatiba Preciosa, que por
enquanto só pode ser comprada em ocasiões
especiais, como em leilões internacionais,
principalmente os promovidos pela Christie's.
"Em breve a bebida será vendida no Brasil",
promete o diretor de marketing da Sagatiba,
Flávio Stadnik. "Mas serão selecionados ape-
nas alguns pontos", já que, por ser um produto
de altíssimo valor e com edição limitada de
apenas 3 000 garrafas, não será colocado nos
pontos-de-venda normais.

A Sagatiba Preciosa é uma cachaça doura-
da superpremium que durante 24 anos descan-
sou em barris de carvalho trazidos da Europa
há um século por Francisco Schmidt, fundador
do Engenho Central, a mais antiga destilaria
de São Paulo, criada em 1906 na cidade
de Ribeirão Preto. A cachaça foi pró
duzida em 1982, e os toneis foram
descobertos em 2004, quando o
conteúdo foi filtrado e purificado
de acordo com os padrões de
qualidade da Sagatiba, para
garantir que as características
originais, como o aroma e
o sabor, fossem preserva-
das. Ao final do processo,
a Sagatiba enviou para

os Estados Unidos uma amostra para que o
Beverage Testing Institute - BTI, um dos mais
importantes institutos de análise de bebidas
alcoólicas do mundo, pudesse avaliar a qua-
lidade da cachaça. Desde então, Sagatiba Pre-
ciosa passou a ser a única cachaça no mundo
a conquistar a medalha de platina da entidade
e a integrar a Superlative Category, categoria
máxima do instituto. A bebida obteve 96 pon-
tos, num total de 100 possíveis.

Embalagem
Além do líquido, a embalagem também é
preciosa. A garrafa de vidro incolor de 700
mililitros exclusiva da Sagatiba Preciosa foi
desenvolvida e teve todos os fornecedores
contratados na França. O layout foi criado

PRECIOSA
Garrafa de edição

especial da cachaça
Sagatiba foi arrematada

por 550 euros

PESO DA TRADIÇÃO - Design, garrafa, rolha de
cortiça e gargaleira foram contratados na França

pela Linea Design, especializada na criação de
garrafas premium. O vidro extrafino foi feito
pela Saverglass, que também usou uma tinta
especial misturada com ouro para fazer os
apliques no corpo da garrafa. As tampas e as
rolhas de cortiça natural foram desenvolvidas
pela Segede e a gargaleira foi fabricada pela
Domeq. Segundo o diretor de marketing da
Sagatiba, a França foi escolhida por ter tradi-
ção em embalagens de luxo, e o produto preci-
sava de uma garrafa com a máxima qualidade.
"A Saverglass apresentou a melhor proposta,
e conseguiu executar o projeto", diz Flávio
Stadnik. A garrafa é definida pela Saverglass
como "uma verdadeira jóia, uma embalagem
de cachaça como nunca havia sido feita".

Mas o requinte da embalagem não ter-
mina nas garrafas. Elas são acondicionadas
em caixas de madeira, criadas pela designer
Claudia Moreira Salles e produzidas artesa-
nalmente pela Idéia de Papel, com madeiras
brasileiras nobres recicladas, provenientes de
áreas sustentáveis. "Os primeiros rabiscos
logo demonstraram o conceito da embalagem:
linhas sinuosas, evocando o Brasil modernista
dos anos 50" lembra a designer. Claudia uti-
lizou madeiras certificadas e de reaproveita-
mento como sucupira, freijó e imbuia. As pla-
cas de madeira foram unidas uma a uma, em
uma espécie de sanduíche de chapas para que
a caixa com base oval tivesse uma aparência
mesclada, sem unidade de cor. (FP)
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