
devoção do cantor Frank Sina
tra ao uísque americano Jack 
Daniel's era tamanha que. 
atendendo a um pedido seu, 

ele foi enterrado com uma garrafa da 
bebida, em 1998. O poeta e compositor 
brasileiro Vinícius de Moraes conside
rava o escocês White Horse o seu me
lhor amigo, um "cachorro engarrafado". 
Winston Churchill, primeiro-ministro 
inglês, apreciava os ovos e as torradas 
do seu café da manhã com um charuto e 

um copo do escocês Johnnie Walker. Os 
três simbolizaram o perfil do consumi
dor de uísque por décadas: homens mais 
velhos que consumiam o destilado em ca
sa, em bares tradicionais ou em ocasiões 
especiais, como festas de casamento. 
A lista de adoradores da bebida foi re
juvenescida e atualmente inclui a can
tora Lady Gaga e o príncipe Harry, da 
Inglaterra. Eles ainda nem completa
ram 34 anos. assim como três em cada 
quatro brasileiros que aderiram à bebi-
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da. Em casas noturnas, restaurantes e 
bares da moda. o destilado é provado 
puro, com gelo, e em diversas receitas 
de coquetel. A demanda elevada tor
nou o Brasil um dos maiores mercados 
do mundo para o uísque feito na Escó
cia, o whisky, o importado mais consu
mido pelos brasileiros. 

A curiosidade pela bebida cresceu 
com a chegada ao país de uma varieda
de maior de destilados nos anos 90 e se 
intensificou com o aumento do poder de 

consumo. O brasileiro então passou a 
provar bebidas mais sofisticadas, além 
da cerveja e da caipirinha. As marcas 
nacionais de destilados, como Old Eight 
e Natu Nobilis. ganharam a concor
rência massiva das importadas. Foi um 
nocaute. Neste ano, os rótulos estran
geiros já representam 33% do consumo 
de uísque no Brasil. A empresária pau
lista Francilyn Tomaz. de 25 anos, co
meçou a se interessar por uísque há al
guns anos e hoje bebe regularmente com 

os amigos. "Gosto do cheiro da bebida, 
muito mais pronunciado que o das ou
tras, e do sabor marcante", diz ela. que 
semanalmente prova marcas importa
das e não tem vergonha disso. A bebida 
pode ser misturada com água de coco 
(principalmente no Recife, na praia) e 
energético. O uso do uísque em coque
téis é mais recente. No bar paulistano 
MyNY, fundado há três anos. as mistu
ras com uísque são um dos principais 
atrativos do cardápio. "Na época, não 
havia o hábito de consumir uísque des
sa forma no Brasil. Isso só existia nos 
Estados Unidos e na Europa", diz o do
no Daniel Fialdini. O predileto dos seus 
clientes é o drinque penicillin, que leva 
na mistura uísque escocês de doze anos, 
mel. extrato de gengibre, suco de limão-
siciliano e um toque de single malt. Es
sa expressão é usada quando o líquido 
provém de uma única destilaria e é pro
duzido exclusivamente com cevada 
maltada, em oposição ao blended. que 
harmoniza o produto de várias destila-
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rias. Um bom uísque normalmente reú
ne numa mesma garrafa líquidos de dez 
a sessenta destilarias, que têm idades e 
características diferentes. A quantidade 
de cada um deles é determinada pelo 
master blender. O esmero desse profis
sional não necessariamente é anulado 
pelas invenções feitas dentro do copo, 
uma vez que o uísque tem um sabor 
marcante. Mesmo assim, é recomendá
vel ter moderação. "Atualmente, a bebi
da é acompanhada até por suco de fru
tas, mas não há problema algum nisso 
se a harmonia for respeitada", diz Kle
ber Damasceno Prado, presidente da 
Sociedade Brasileira do Whisky. Para 
muitos jovens, os ingredientes alternati
vos são uma maneira de atenuar as no
tas mais fortes do destilado. "Bebo uís
que socialmente e gosto mais dos co
quetéis, que suavizam o sabor do ál
cool", diz o advogado Sérgio Khachi-
kian, 36 anos. fã do drinque penicillin. 

A palavra uísque vem do gaélico 
uisge beatha, que significa "água da vi
da". Nos primórdios, ele era fabricado 
por monges e usado para fins medici
nais. Foram eles que, entre os anos 1100 
e 1300, levaram a técnica de destilação 
de grãos para a Escócia e a Irlanda. Os 
dois países disputam a origem da bebi

da, mas a referência histórica mais anti
ga vem da Escócia. Trata-se de docu
mentos sobre a destilação datados de 
1494 que descrevem a venda de malte 
para a produção da água da vida. Foram 
os fabricantes desse país que aperfeiçoa
ram as técnicas de transformar grãos 
em uísque. O processo envolve a desti
lação de cereais e grãos, como a cevada, 
e o envelhecimento em tonéis de carva
lho. Hoje. além da Escócia e da Irlanda, 
os dois principais berços do uísque, a 
bebida é produzida por americanos, ca
nadenses e japoneses. Cada local de fa
bricação dá nome a um tipo de uísque, 
devido às diferenças entre eles — como 
as espécies de cereal e de tonel usadas e 
o total de vezes da destilação (veja o 
quadro ao lado). 

O brasileiro ainda prefere o tipo es
cocês, o scotch. Somente no ano pas
sado, a importação desse produto subiu 
48%. Os tipos irish, bourbon e tennes-
see também atiçam o paladar nacional. 
Em 2011, as vendas de Jack Daniel's, 
do tipo tennessee. aumentaram 71 %. O 
potencial do mercado é grande. Por 
ano, o brasileiro bebe pouco mais de 
um copo da bebida (0,3 litro). É um 
volume bem menor do que o ingerido 
pelos franceses, que tomam 2,8 litros. 

A maior fatia dos clientes nacionais, 
cerca de 40%, está concentrada no 
Nordeste, principalmente na cidade do 
Recife, mas em outras regiões, como 
Goiânia. Distrito Federal e São Paulo, 
o mercado cresce rapidamente, con
quistando bebedores mais jovens e ani
mados. De envelhecido, restou apenas 
o sabor deixado pelos anos de matura
ção nos barris de carvalho. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 23, p. 86-88, 6 jun. 2012. 




