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Profecia que não se cumpriu
Embalagens inadequadas dificultam a instauração do "século da cachaça"
Por Wilson Palhares

o final dos anos 1990 circu-
lava no Brasil, entre muitas
outras, a "profecia" de que
a passagem para o novo
milênio marcaria o início

do "século da cachaça". Sabe-se lá por
obra de que messias, o mundo inteiro
se renderia rapidamente ao sabor e às
virtudes dessa que os apreciadores clas-
sificam como "a melhor bebida
do mundo".

Como no velho bolero, pas-
saram-se dez anos sem que nin-
guém tivesse visto o rosto da
esperada instauração universal
do reino da "branquinha" - e da
"amarelinha". Parece-nos oportu-
na uma análise, que aqui se res-
tringirá, como cabe à nossa espe-
cialização, à questão das embala-
gens e, mais especificamente, dos
rótulos da nossa particularíssima
bebida típica nacional.

Parecem ser corretos os argumentos
dos defensores da tese de que a cachaça
é a bebida destilada que combina melhor
que qualquer outra na composição de
coquetéis de praticamente todo tipo de
fruta. E, segundo afirmam, se produzida
livre de impurezas e envelhecida em
recipientes de madeiras apropriadas, que
não interfiram em seu sabor original e
sim que o aprimorem, nossa "caninha"
é ótima para ser consumida pura e não
fica a dever aos bons uísques e aos bons
conhaques.

Por que, então, a bebida "não empla-
ca" no exterior e tem seu gigantesco volu-
me de produção consumido basicamente
dentro de nossas fronteiras? Do total de
1,3 bilhão de litros destilados a cada ano,
dos quais 300 milhões são artesanais,

apenas modestos 10 milhões são expor-
tados, boa parte a granel, para cerca de
sessenta países.

Dada a força vendedora da emba-
lagem, parece que o não cumprimento
daquela "profecia" se deve grandemente
à pobreza da maioria dos recipientes da
bebida e da inexpressividade de seus
rótulos. O caso é especialmente grave
quando se tem em conta a expectativa de
conquistar o mercado externo. O poten-
cial para conseguir isso é de certa forma
dimensionado pelo surgimento - em paí-
ses estrangeiros - de marcas "brazileiras".
Vale dizer, produto nacional exportado
em tanques e depois acondicionado em
luxuosas garrafas de vidro, com decora-
ção atraente, rótulos top de linha. São,
em outras palavras, produtos comprados

na bacia das almas e transformados em
artigo de alto valor agregado e cujo lucro
é realizado lá fora (ver reportagem "A
onda da "Ka-shah-sah", em EMBALA-
GEMJVlARCA n" 93, maio de 2007).

Pouca informação
Claro que se deve dar o devido
desconto à falta de agressividade
da indústria brasileira de cachaça.
O panorama incipiente das emba-
lagens do produto nacional é em
parte compreensível, considerando
que dos aproximadamente 40 000
fabricantes espalhados pelo País
99% são pequenas empresas que
lutam com dificuldades para se
manter. Mas a indigência parece
ocorrer também entre as varieda-
des amplamente distribuídas no
território nacional e as que preten-
dem alcançar consumidores mais
exigentes aqui e lá fora.

Atenhamo-nos aos rótulos. Num
exame feito em loja especializada, entre
dezenas de marcas expostas, pouquíssi-
mos davam informações além daquelas
obrigatórias por lei, como a denominação
e o endereço do produtor, seu CNPJ, a
graduação alcoólica e os ingredientes do
produto. Sobre a composição, um deles
informa: "Destilado de mosto fermentado
de cana de açúcar e açúcar fermentado
destilado" (o dicionário esclarece que
"mosto" é "suco em fermentação, de
qualquer fruta açucarada").

Coloquemo-nos no lugar de um turis-
ta estrangeiro que tivesse a curiosidade de
saber de que era composta aquela bebida
que ele, sem se preocupar com o dia
seguinte, sorveu aos borbotões - pura, na
forma de caipirinha ou de variados coque-
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téis e batidas de frutas. Além da eventual
cefaléia pelo excesso no consumo, o que
se passaria na cabeça do nosso turista ante
a informação daquele rótulo?

Quando acreditávamos no empenho
dos produtores de cachaça de que era
séria a intenção da maioria de exportar o
produto, passamos a visitar feiras especia-
lizadas. Perguntávamos aos expositores
como pretendiam que suas pobres garra-
fas - muitas vezes de cerveja com tampa
crown, decoradas com rótulos precários
- competissem com embalagens supera-
traentes de uísques, conhaques, vodca e
até rum e tequila nas gôndolas européias,
americanas e japonesas. A resposta cons-
tante era: "A pessoa não bebe a garrafa,
bebe o que está dentro dela".

Para não limitarmos a descrição aos
aspectos negativos, cabe registrar que
o panorama mudou um pouco em anos
recentes. Hoje, segundo o Instituto Bra-
sileiro da Cachaça, cerca de 7% da pro-
dução nacional refere-se a um tipo de
bebida mais refinada, consumida por um
público formador de opinião, das classes
A e B. Mas poucas apresentam garrafas
que fujam aos parcos modelos padroni-

zados que as vidrarias destinam à cate-
goria. Para escapar à mesmice, utilizam
recipientes personalizados de louça ou
cerâmica, semiartesanais, ou então garra-
fas importadas, e os rótulos de bom nível
são escassos.

Honrem-se as exceções habituais,
como as mostradas no quadro (abaixo),
mas é preciso afirmar que a maioria

dos rótulos de cachaça deixa de tirar
proveito de seu extraordinário potencial
de comunicação. De modo geral, além
das informações obrigatórias, apresentam
com algum destaque a marca, alguma
imagem a ela associada, e só.

Em comparação com elas, um rótulo
de vinho é muito mais informativo. Dada
a infinita variedade de marcas, tipos,
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regiões de origem e safras, talvez nenhum
outro produto tenha rótulos - ou melhor,
sistemas de embalagem, incluindo o reci-
piente básico e o fechamento - tão 'Ven-
dedor". Ocorre que os modelos de garra-
fas de vinho são extremamente parecidos,
e raros consumidores são connaisseurs,
de modo que a maioria se orienta pela
leitura dos rótulos.

Em garrafas que escolhemos propo-
sitalmente numa gôndola com produtos
de regiões vinícolas emergentes (África
do Sul e Austrália), além de requintes
de acabamento e dos substratos em que
são impressos, com uso intenso de auto-
adesivos, a parte frontal informa o con-
sumidor que tipo de vinho está contido
nelas, o ano da safra e alguma coisa sobre
o aroma e o sabor da bebida.

Nos contra-rótulos ele é informado,
por exemplo, de que "a mescla das varie-
dades (de uvas) semi-encorpadas Shiraz
e Cabernet Sauvignon resulta num aroma
de cerejas maduras, com suaves toques de
tanino e de carvalho". Fica conhecendo
um pouco da história da vinícola e recebe
orientação sobre pratos que o vinho pode
acompanhar e até do tipo de copo mais

adequado para servir. Recebe ainda infor-
mações sobre a região produtora, com
mapa e explicações.

Por que um rótulo de cachaça não
merece o mesmo cuidado? Assim como
uma cepa de Cabernet Sauvignon ou Tan-
nat resulta em diferentes tipos de vinho,
não há diferenças entre os tipos de cana
usada como matéria-prima de uma cacha-
ça? A região de cultivo e o ano de colheita
influem na qualidade do produto?

São pequenas informações que os
eventuais bebedores de cachaça em Ber-
lim, em Bruxelas, em Nova York ou em
Tóquio possivelmente gostariam de ter c
de usar em conversas com amigos, pra-
ticando um dos mais eficazes meios de
divulgação, o boca-a-boca. Talvez pareça
ser tanta informação que não caberia nos
rótulos. Mas não se deve esquecer que
estes podem ser ampliados, e as barrei-
ras geográficas, rompidas em páginas na
Internet (como aliás fazem os produtores
dos vinhos aqui analisados c incontáveis
outros). É outra extraordinária ferramenta
multiplicadora de comunicação que a
maioria dos produtores de cachaça está
deixando de aproveitar. BH

Santo Grau (Coronel
Xavier Chaves) - Chamou
a atenção o rótulo (de papel
kraft) aplicado numa garrafa
(bordalesa) verde, que
apesar de usada comumente
para vinhos tintos lembra
vagamente a linguagem
visual dos uísques. Destoa
completamente do lugar
comum da não-informação.
O rótulo é rico em
informações sobre a origem e
a colheita da cana, processo
de produção, formas de
consumo. Tudo isso é
ampliado, como convém, no
site www.santograu.com.br Num rótulo único, a Santo Grau oferece, no "frontal",

informações básicas, e nas laterais, muitos dados adicionais
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