
e você é um autêntico brasilei
ro, daqueles que aprecia uma 
boa feijoada regada a muita 
caipirinha, deve saber que a 

cachaça é uma paixão nacional que 
também já caiu nas graças do pa
ladar dos estrangeiros. Que o diga 
Steve Luttman, americano, 44 anos, 
que resolveu investir na populari
dade da bebida e fundou a Cachaça 
Leblon. Os últimos resultados fo
ram bastante animadores: a empre
sa cresceu 27% em 2009 em relação a 
2008, sendo que 83% de suas vendas 
se concentraram no exterior. A em
presa registrou ainda o recorde de 
270 mil caipirinhas vendidas com a 
Cachaça Leblon no Brasil e cinco mi
lhões no mundo. 

Formado em Economia na Penn 
State University (Universidade do 
Estado da Pensilvânia) e com MBA 



na Universidade de Nova York, 
Luttman teve seu primeiro empre
go em uma instituição financeira. 
"Aprendi muito, principalmente que 
eu odiava ser um analista financeiro. 
Na realidade, queria muito atuar com 
negócios internacionais. Fui trabalhar 
para uma companhia de exportação 
e importação na Filadélfia. Odiei es
se emprego ainda mais", brinca ele. 
Luttman voltou para Nova York, cur
sou o MBA em Marketing e foi pa
ra Viena, na Áustria, trabalhar para a 
Unilever. Posteriormente, o america
no foi transferido para a unidade de 
Nova York como gerente de marcas. 
Lá, especializou-se em Inovações, de
senvolvendo produtos e marcas, entre 
elas, a Five Brother Pasta Sauce (mo
lho de tomate "Cinco Irmãos"), que 
passou a ser chamada de Bertolli. 

Sua trajetória no país teve início em 
1997 quando, aos 32 anos, foi traba
lhar na Unilever Brasil, em São Paulo, 
na divisão de alimentos, responsável 
pelo Extrato de Tomate Elefante da 
Cica, molho Pomarola e polpa de to
mate Pomodoro. A primeira experiên
cia com a caipirinha foi no restauran
te Barbacoa, no bairro do Itaim Bibi, 
também em São Paulo. "Foi paixão 

imediata! Eu fiquei impressionado co
mo as caipirinhas podiam ser tão des
conhecidas nos Estados Unidos", diz 
Luttman, que aprendeu o português 
em apenas quatro meses, com aulas 
particulares diárias. Em 2000, o em
presário retornou a Nova York para tra
balhar com o Lipton Tea da Unilever. 
Mas, no final de 2002, deixou a multi
nacional para se juntar a LVMH (Louis 
Vuitton Möet Henessy) como vice-
presidente de Marketing. No entanto, 
não tardou para que o americano, que 
já havia se apaixonado pelo Brasil, re
tornasse ao país da cachaça. 

O início da 
Cachaça Leblon 

Dois anos depois do seu casamen
to com a brasileira Carolina, em 2005, 
decidiu, juntamente com o sogro 
Roberto, o atual sócio Gerry, o amigo 
Gilles Merlet, entre outros empreen
dedores, abrir a Cachaça Leblon. "A 
Leblon foi meu primeiro empreendi
mento 'fora do guarda-chuva da cor
poração'. Eu comandei muitos negó
cios na Unilever e na LVMH, mas tive 
os recursos e o apoio de uma grande 
empresa. Como sempre desejei es
tar à frente das inovações, sabia que, 
cedo ou tarde, criaria minha própria 
marca e companhia". 

A abertura da Cachaça Leblon, no
me em homenagem à praia cario
ca, contou com o apoio de amigos 
e investidores. A embalagem foi de-

senvolvida por dois amigos, o inglês 
Paul McDowall e a francesa Catherine 
Clark. Gilles Merlet, seu master distil-
ler, investiu seu próprio dinheiro na 
companhia e comprou, com Luttman, 
a destilaria em Patos de Minas (MG). O 
empresário contou ainda com Gerard 
Schweitzer, um franco-americano 
que, segundo Luttman, mostrou-se 
um excelente estrategista, vendedor 
e enólogo. "Depois de três meses, co
mecei a angariar fundos com minha 
família e amigos. Um cheque por vez. 
Às vezes US$ 10 mil, às vezes US$ 
100 mil, até que consegui juntar US$ 
3 milhões. Isso me permitiu lançar 
a Leblon em Nova York e na Flórida", 
conta Luttman, que fez diversos cur
sos na área de Empreendimento 
na NYU e se apoiou em livros co
mo "The Art Of The Start" (A Arte do 
Começo), de Guy Kawasaki. O criador 
da Cachaça Leblon participou ainda 
de um programa de treinamento na 
Unilever chamado LIA - Leaders in 
Action (Líderes em Ação), que o ensi-



nou, em um período de 6 meses, co
mo criar um novo negócio usando o 
modelo de capital de risco. "O curso 
foi fundamental para me dar a expe
riência e o conhecimento de empre
endimento". 

A exportação da cachaça começou 
no fim de 2005. "O primeiro momento 
que percebemos que a estratégia da
ria certo foi durante o evento de mo
da Fashion Week de Nova York, quan
do fizemos a festa do Amir Slama, até 
então, à frente da marca Rosa Chá. 
Alexandre Herchcovitch, outro estilis
ta renomado, foi à festa e gostou: pe
diu para fazermos uma igual para ele! 
Acabamos fazendo um total de 16 fes
tas na semana de moda, todas de bo
ca a boca, com vários designers nos 
convidando para fazer caipirinhas de 
Leblon em suas festas de encerramen
to", relembra. 

Segundo Luttman, o maior desa
fio foi levantar o capital, principal-

mente no começo, quando ainda 
não havia um produto no merca
do. "Aprendi que a chave de supe
rar o desafio consistia em preparar 
um plano de mercado completo, 
detalhado e compreensível; apre
sentar o plano de uma forma sim
ples e atrativa; e fazer network lou
camente!" Para encantar e fidelizar 
seus clientes, Luttman aposta em 
degustações e informação, espe
cialmente com bartenders e chefs 
de restaurantes. "Nós fazemos di
versas 'Master Classes de Cachaça', 
ensinando nossos consumidores 
sobre a cachaça, como ela é feita 
e como usá-la. Além disso, damos 
excelentes festas, principalmente 
em Miami e Hollywood com nosso 
Caipimóvel. Nós usamos o móvel 
em estúdios de Hollywood, onde or
ganizamos festas de encerramento 
de filmes ou eventos de caridade de 
celebridades. O caminhão, que ser

ve caipirinhas de Leblon, tem sido 
um grande sucesso e gerado curio
sidade quanto à nossa marca." 

Para Luttman, a vantagem de ter a 
própria empresa é poder criar e ino
var a seu modo. "Não há política de 
empresa e nada que comprometa su
as soluções. Você assume total pro
priedade de tudo e contrata as pesso
as com quem quer trabalhar." Mas o 
empresário também lembra que ter o 
próprio negócio significa responsabi
lidade em dobro: "Por mais confiança 
que você tenha nos seus funcionários, 
o correto é acompanhar tudo de perto, 
o tempo todo". 

Novidades à vista 
Além dos investimentos de mais 

de US$ 350 mil com a inovação 
de equipamentos, metodologias e 
as vinícolas da Destilaria Maison 
Leblon em Patos de Minas, o gran
de projeto para este ano é o Leblon 
Caipi-Hours, evento que acontece 
nos Estados Unidos, Europa e ago
ra no Brasil. O Leblon Caipi-Hour 
é nada mais, nada menos, do que 
uma happy hour, na qual todos se 
juntam para se divertir. Todas as 
Caipi-Hours tem como anfitrião um 
'Capitão Caipirinha', alguém sim
pático e cheio de energia, que faz 
com que todos se sintam em casa, 
divirtam-se e aproveitem o evento. 
"Durante o Caipi-Hours, nós deixa
mos que as pessoas inventem suas 
próprias caipirinhas exóticas e fa
çam degustação de cachaças. Em 
particular, deixamos que provem 
nossa cachaça safra 2009, uma pe
quena produção que possui um aro
ma maravilhoso", explica Luttman. 

Para 2010, a estimativa é crescer no 
mínimo 60%. "O crescimento está re
lacionado com a situação que estabe
lecemos em 2009 durante a recessão, 
quando muitos de nossos competi
dores estavam parados. E agora, com 
os consumidores de volta aos bares e 
restaurantes, nós estamos lá - prontos 
para fazer-lhes uma caipirinha", co
memora Luttman. 
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