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Steve Luttmann enfrenta o desafio de conquistar o mercado global com a caipirinha . Nos 
Estados Unidos, criou até vídeo para ensinar os americanos a pronunciarem o nome da mais 
brasileira das bebidas. 

 

 
Steve Luttmann, dono da cachaça Leblon: depois do mundo, agora é a vez do Brasil 

 

O Corcovado ao fundo, belas mulheres, boa música e Kai-pureen-ya. É nesta imagem –e na 
pronúncia arrevesada de caipirinha - que o americano Steve Luttmann, de 43 anos, aposta 
para conquistar o mercado internacional com a cachaça Leblon. Genuinamente brasileira, a 
marca nasceu, sem muito planejamento, em 2005, quando ele decidiu tentar a sorte ao abrir 
um negócio próprio.  

“Resolvi abrir a empresa um dia depois de fazer 40 anos. Minha esposa diz que foi uma crise 
de meia idade”, brinca. “Decidi que iria fazer por mim o que passei a vida inteira fazendo pelos 
outros”. A escolha pela cachaça não foi por acaso. Casado com uma brasileira, Steve morou 
três anos no Brasil, onde atuou como gerente de marketing da Cica.  

Com uma longa carreira em marketing no currículo, ele percebeu que apresentar ao mundo a 
mais brasileira das bebidas seria um bom negócio: “Na Europa e nos EUA, os jovens bebem 
hoje muito menos cerveja do que na época de seus pais. Agora, nas festas, o que está na 
moda são os coquetéis, com maior ar de sofisticação”.  



Suas previsões parecem se confirmar. O investimento inicial de US$ 3 milhões deu frutos. 
Hoje, a cachaça Leblon pode ser encontrada nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Inglaterra, 
França, Espanha, Portugal e Tailândia. Com um faturamento de US$ 5 milhões, a bebida está 
presente em bares e restaurantes das principais cidades americanas.  

Nascido na Filadélfia, Pensilvânia, Steve é filho de americanos com ascendência alemã e 
italiana. Desde cedo ele se sentiu atraído pelo mundo dos negócios. Fez faculdade de 
economia, na Universidade da Pensilvânia, e mais tarde MBA em marketing, na Universidade 
de Nova York.  

Sua vida profissional, no entanto, não começou com o pé direito. Embora tenha feito boa parte 
da carreira na área de marketing, o primeiro emprego de Steve foi no setor financeiro, como 
analista de um banco da Filadélfia. “Eu odiei esse trabalho. Foi útil para aprender algumas 
coisas, mas não era o que eu queria”.  

Mostrando desde o início sua abertura para o mundo, Steve estudou fora dos EUA em duas 
oportunidades. Por um ano na Alemanha, na Universidade de Colônia, durante a graduação, e 
por dois na Áustria, na universidade de Viena, na época do MBA.  

Foi em sua estada em Viena que trabalhou como consultor para ONU e começou sua carreira 
na Unilever como trainee. Sua trajetória, em breve, iria lhe trazer ao Brasil.  

Depois da Áustria, de volta aos EUA, Steve tornou-se gerente de marketing da Unilever em 
1993. Em 1997, ele chegava ao Brasil com a missão de chefiar a gerência de marketing da 
Cica. A estadia durou três anos. Aqui, conheceu sua mulher, a paulista Carolina Stoll, com 
quem hoje tem um filho.    

Em 2000, voltou para os EUA, onde passou a trabalhar com a marca Lipton Ice Tea. O futuro 
empresário ficou na Unilever por mais dois anos, até assumir o posto de vice-presidente nos 
EUA da Schieffelin & Somerset, do grupo Moët Hennessy. Steve permaneceu no posto até que, 
em 2005, partiu para a grande aventura de sua vida: a cachaça Leblon.  

A empreitada surgiu no Brasil. Numa conversa com seu sogro, na própria praia do Leblon, no 
Rio de Janeiro, os dois tiveram a idéia de criar uma cachaça premium, de nível internacional. 
Nascia a cachaça Leblon.  

A preocupação com a qualidade foi central. A bebida é produzida em Pato de Minas, em Minas 
Gerais, embora a sede fique em Nova York. A cachaça é destilada em alambiques de cobre, 
para preservar o aroma original da cana, e depois envelhecida por seis meses em barris de 
carvalho francês, antes usados para envelhecer conhaque.  

A estratégia de Steve parece estar funcionando. Com a garrafa a US$ 30, a Leblon foi eleita 
“Top Cachaça do Mundo” em um concurso de destilados de São Francisco, e recebeu o prêmio 
de “Best of Class 2007”, na London Rum Experience.  

Além da qualidade, a introdução da bebida no exterior também foi cuidadosamente preparada. 
E bastante original. Afinal, até os obstáculos foram inusitados. “Nossa principal dificuldade é 
ensinar os estrangeiros a pronunciar cachaça e caipirinha. É impressionante. Em uma sala de 
60 pessoas, ninguém consegue”. 

Em outra frente de ação são dados treinamentos a chefs e bartenderes para divulgar a marca. 
Todas as semanas são realizados cerca de 20 workshops, em milhares de pontos-de-venda. 
Neles, são ensinados os aspectos fundamentais da cachaça, a pronúncia e o preparado de 
drinks clássicos.  



As aulas acabam sendo uma via de mão dupla. Os gringos já começam a dar seu toque 
pessoal à bebida. Foram criados novos drinks com o destilado, como a Margherita Samba e a 
cachaça com água tônica.  

Para explicar a essência da bebida, Steve usa uma analogia peculiar. “É um drinque que se 
parece com marguerita e se faz como mojito”. Mas alerta: vender o Brasil no exterior não é 
das tarefas mais fáceis. O país ainda é uma novidade. “Muitos ainda confundem a capital do 
Brasil com Buenos Aires”.  

O desafio não parece ser problema para ele. “Estou em uma maratona, não em uma corrida”. 
O exercício parece promissor. A cachaça ocupa pouco espaço no mercado americano, mas sua 
procura tem crescido rapidamente. Em 2005, foram comercializadas 120 mil garrafas nos EUA. 
Em 2008, esse número já era dez vezes maior, chegando a 1,2 milhões.  

Além disso, por ser pouco conhecido, o destilado brasileiro tem muito mercado a ganhar. 
Segundo Steve, hoje 99% dos americanos conhecem a marguerita, 85% o mojito, 15% a 
caipirinha e 10% a cachaça. “O potencial é enorme. Há dez anos, o mojito, por exemplo, era 
conhecido por apenas 15% da população”.  

A bebida está bem posicionada na disputa pelos novos apreciadores da bebida. Com 22% do 
mercado americano, a Leblon espera dobrar as vendas de 300 mil garrafas para 600 mil este 
ano.  

Mas mesmo com o crescimento dos últimos anos, o consumo americano nem de longe chega 
aos pés do brasileiro. Enquanto calcula-se que tenham sido vendidos 900 mil litros da bebida 
em 2008 nos EUA, no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, a produção foi de 1,2 
bilhão de litros.  

E é neste mercado que Steve agora aposta. Em março do ano passado, a Leblon decidiu testar 
o gosto do brasileiro, iniciando suas vendas no país. “Tínhamos dúvidas de como seria a 
recepção no Brasil. Aqui, a concorrência é muito grande, além de a cachaça sofrer certo 
preconceito e não ser vista como uma bebida premium”.  

No final das contas, o empresário considera o balanço positivo. Foram vendidas 6 mil garrafas 
da cachaça Leblon no Brasil. Por aqui, a bebida ainda se restringe a lugares mais sofisticados, 
como o restaurante D.O.M, do celebrado chef Alex Atala.  

Com o objetivo de ainda voltar a morar no Brasil com a família, Steve agora tem a missão de 
levar a Leblon a conquistar um lugar nas mesmas areias de onde partiu a ideia de sua criação.  

A crise de meia idade valeu a pena? 45 mil caixas e 3 milhões de caipirinhas depois, a 
maratona continua a todo vapor. 
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