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Por Leonardo Millen   Fotos Daniel Cancini   Coordenação Sidney Osiro

Agradecimento Restaurante Seen, do Hotel Tivoli Mofarrej

A prova do gin

At Five
Uma aposta de dois publicitários 

brasileiros que resolveram “incrementar 
o chá das cinco”. É feito com um mix 
de 12 botânicos: zimbro, cardamomo, 
semente de coentro, pimenta preta, 

noz-moscada, tomilho, raiz de angélica, 
lavanda, romã, castanha-do-pará, folhas 

de limão-cravo e laranja-baía. 
Possui 48% de teor alcoólico.

Beefeater
Ícone inglês e uma 
das marcas mais 

consumidas do mundo. 
É composto de nove 

ingredientes: zimbro, 
raiz de angélica, 

sementes de angélica, 
sementes de coentro, 
alcaçuz, amêndoas 

amargas, orris, 
laranjas de sevilha e 
casca de limão. Tem 

47% de teor alcoólico. 

Torquay
London Dry premium produzido na 
destilaria Stoliskoff, em São Roque 
(SP), que combina álcool de cevada 
e arroz ao zimbro, cascas de limão-

siciliano e uma mistura de botânicos. 
O líquido é fi ltrado e armazenado 
em tanques por quinze dias para 
harmonizar os sabores, aromas 

e os 45% de teor alcoólico. 

BEG
Gin artesanal, feito em 

Campinas (SP), de álcool 
de cereais extraneutro 
sob maceração a vapor 
de um blend de zimbro, 
semente de coentro, raiz 
de angélica, cardamomo, 

capim-santo, folhas 
de pitangueira, fl or de 
sabugueiro do Brasil, 

canela, casca de 
limão-taiti, mexerica 
e laranja-lima. Suave, 

cítrico, com toque fl oral e 
44% de teor alcoólico.

Virga
O primeiro gin 

artesanal produzido 
no Brasil por quatro 
amigos. A receita usa 
zimbro, sementes de 
coentro, cardamomo, 
baunilha, gengibre 
e menta misturados 

a ingredientes 
brasileiros, como o 
pacová. Além disso, 
leva uma pequena 

parcela de cachaça e 
atinge 45% de teor 

alcoólico. 

Bombay Sapphire
Gin inglês feito a partir do processo de vapor 

de infusão. Seus 12 botânicos são separados em 
cubas de cobre que, quando aquecidas, liberam 
aroma e sabor para o líquido destilado. Entre os 
principais botânicos estão o zimbro da Toscana, 

raiz de alcaçuz, cubeba, raiz de angélica, 
semente de coentro, amêndoa, casca de cássia, 
raiz de orris, casca de limão e grãos do paraíso. 

Possui 47% de teor alcoólico.

Villa Ascenti
Gin italiano produzido pelo mastrer distiller 

da Diageo, Lorenzo Rosso, nascido e criado na 
região de Piemonte, em estreita colaboração 

com produtores locais para destilar o gin 
poucas horas após a colheita. Além do 

zimbro da Toscana, leva hortelã, tomilho, uva 
Moscato e ervas misturados a outros botânicos 

tradicionais. O resultado é um gin suave 
e aveludado, com 41% de teor alcoólico. 

Hendricks
Lançado em 1999, este gin 
revolucionou o gin tônica. 
Ele leva pétalas de rosa e 

pepino na sua formulação, 
por isso passou a ser 

servido em um copo largo 
com gelo, água tônica e 
uma rodela de pepino. 

Possui 44% 
de teor alcoólico. 
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O gin consolidou-se como a bebida queridinha dos melhores bares da cidade, e para 
descobrir se os nacionais e importados estão em um mesmo patamar de sabor e qualidade, 

reunimos um time de especialistas para uma degustação às cegas de 16 marcas 

Arapuru
Aposta em um mix da 

tradição inglesa do estilo 
London Dry artesanal 

com os sabores do 
Brasil. São 12 botânicos 
selecionados. Entre eles 
estão o caju, a imbiriba, 

o puxiri, o pacová, 
a pimenta rosa e o 

cardamomo, misturados 
com a bergamota, 

o limão-cravo, a raiz 
de angélica e, claro, 

o zimbro. Possui 
44% de teor alcoólico. 

Amázzoni
É o primeiro gin 
Super Premium 

produzido no Brasil. 
A receita criada 

pelo master distiller 
Alexandre Mazza traz 
a clássica infusão a 
frio dos botânicos 
zimbro e coentro 

com casca de limão 
siciliano, maxixe 
e cipó-cravo. A 

graduação alcoólica 
atinge os 51%.

Draco
London Dry brasileiro fruto das 

experiências de Rodrigo Marcusso. Leva 
sete botânicos: zimbro, cardamomo, raiz 
de angélica, alcaçuz, coentro, alecrim, 
lírio e sálvia, além de casca de limão e 
de tangerina. O álcool utilizado como 

base é feito de milho e sorgo, o que deixa 
a bebida mais adocicada e com uma 

graduação alcoólica de 47%.

Tanqueray
London Dry inglês tradicional, 

produzido desde 1830 com a mesma 
receita, criada por Charles Tanqueray, 
com zimbro, coentro, raiz de angélica e 
alcaçuz, além de ervas e especiarias da 
Itália selecionadas manualmente. Ele é 
destilado quatro vezes e amadurece por 

oito meses antes de ser engarrafado.
Com 47,3% de teor alcoólico.

Plymouth
Nascido em 1793 na cidade inglesa de Plymouth, 

é produzido à base de sete botânicos: zimbro, 
sementes de coentro, casca de laranja, casca 
de limão, cardamomo verde, raiz de orris e 

raiz de angélica. Utiliza a água de Dartmoor e 
cereais das destilarias de Black Friars, as mais 
antigas da Inglaterra. É um dos preferidos dos 
bartenders para produzir coquetéis clássicos. 

Possui 41,2% de teor alcoólico. 

Monkey 47
Criado por Monty Collins, 

ofi cial da força aérea 
inglesa que, após a 

Segunda Guerra Mundial, 
recuperou o zoológico de 
Berlim e acabou adotando 
como mascote um macaco 
chamado Max. Ele, então, 
resolveu fazer uma receita 
de gin usando 47 botânicos 
da Floresta Negra. Tudo é 

feito artesanalmente, desde 
a colheita dos ingredientes 
até ao rótulo, e as garrafas 

são numeradas. Possui 
47% de teor alcoólico. 

Gordon’s
O Gordon’s é o gin mais 

vendido no mundo. Elaborado 
desde 1769, é um clássico do 
London Dry à base de uma 
seleção rigorosa de zimbro. 
Compõem ainda a bebida 
sementes de coentro, raiz 
de angélica, alcaçuz, raiz 
de lírio, laranja e casca de 
limão. Depois de três vezes 

destilado, o gin – que possui 
43% de teor alcoólico – é 

guardado por dois anos para 
intensifi car os óleos 
e seu aroma doce.

Vitória Régia
Tipicamente brasileiro, é produzido 

artesanalmente em uma destilaria 100% 
sustentável, movida a energia solar. 
Além disso é orgânico, sem aldeído e 

metanol na sua composição. Leva zimbro, 
cardamomo, pimenta-da-jamaica, coentro 

e casca de limão desidratada, 
resultando em um sabor único. 

Graduação alcoólica de 44%.
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á pelo menos cinco anos, o gin reina absoluto nos bares 
mais descolados da cidade. Atualmente há até casas só 
de drinks à base dessa bebida. Se não considerarmos o 
efeito “moda”, a justifi cativa para tanto apreço é porque 
o gin é uma boa base para drinks. É possível fazer desde 
clássicos – Negroni, Dry Martini, Gin Fizz, Gimlet... – a 
inúmeras invenções personalizadas na coquetelaria. A 
graduação alcoólica, em torno dos 47%, também é um 
bom motivo, uma aliada para descontrair ou para relaxar. 
Aliás, o gin surgiu no século XVII na Holanda como 
um “alívio” para doenças renais, um diurético à base de 
zimbro chamado Genever (daí o nome).

A fórmula mais comum de um gin traz, além do 
zimbro, especiarias como semente de coentro, raiz de 
angélica e o cardamomo. Entretanto, existem muitas 
variantes, não só de ingredientes e de sofi sticação, como 
também na forma de destilar a bebida. “A qualidade e 
a escolha dos botânicos e do álcool são fundamentais. 
O método infl uencia bastante e tudo precisa ser muito 
bem equilibrado”, garante Arthur Flosi, master distiller 
responsável pela produção do gin nacional BEG. Por 
aqui, a bebida já tinha enfrentado um boom de consumo 
entre as décadas de 1960 e 1980, mas caiu no esqueci-
mento até os anos 2000, ofuscada por “outras modas”, 
como a da frozen tequila e da vodka. O que o trouxe 
de volta foi o gin tônica, um drink simples que usa o 
destilado com água tônica, gelo e algumas especiarias 
ou frutas decorativas. 
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Adriana 
Pino 
Bartender e 
consultora 
de bares

“Gostei muito 
da degustação 
de maneira 
geral. Destaco 
as amostras 10 
(Tanqueray) e a 
12 (Plymouth) 
que foram 
as mais 
equilibradas e 
leves, inclusive 
no GT.”

Sylas Rocha
Bartender 
do Caulí

“Que 
degustação 
incrível, de alto 
nível! Eu dei 
notas muito 
próximas a 
todos porque 
eles diferem 
por detalhes. 
O que fi cou um 
pouco acima foi 
a amostra 10 
(Tanqueray).”

José Osvaldo 
Amarante  
Especialista, escritor de 
livros de gin e diretor 
técnico da importadora 
Mistral

“Gostei da amostra 
5 (Bombay 
Sapphire): ótima e 
equilibradíssima. 
Mas também destaco 
as amostras 1, 
(Beefeater) e 13 
(Torquay) bem 
equilibradas, e 14 (At 
Five), que tem um 
retrogosto intenso. 
Foi um belo evento!.”

Marcelo 
Serrano
Bartender 
do Venutto

“Foi muito 
difícil destacar 
um depois 
dessa ótima 
impressão 
geral. Mas 
achei a 
amostra 4 
(Hendricks) 
a mais 
equilibrada.”

Heitor 
Marin 
Bartender 
do Seen

“Gostei 
bastante das 
amostras 4 
(Hendricks), 
10 (Tanqueray) 
e 12 (Plymouth), 
principalmente 
pelo equilíbrio 
e sabor. E 
fi quei muito 
contente com 
o resultado 
fi nal.”

Alexandre 
Bertin
Master distiller da 
destilaria Sapucaia

“C hamaram a 
minha atenção 
as amostras 
8 (BEG) e 16 
(Virga). No fi nal, 
achei que as 
notas maiores 
não fi caram 
muito distantes 
das menores, o 
que prova que 
todos estão em 
um nível muito 
próximo.”

Márcio 
Silva
Juiz internacional, 
bartender e sócio 
do bar Guilhotina

“Por incrível 
que pareça, 
gostei da 
amostra 2 
(Amázzoni). 
Ele é 
equilibrado no 
aroma, sabor e 
after taste em 
relação ao teor 
apresentado.”

Arthur 
Flosi
Master distiller, 
responsável 
pelo gin BEG

“Me surpreendi 
com a amostra 1 
(Beefeater). Ele 
e as amostras 
7 (Gordon) 
e 8 (BEG) 
estavam bem 
equilibrados.  
E a amostra 10 
(Tanqueray) 
e a sua tônica 
estavam 
inquestionáveis.”

Considerações particulares do júri

Cada jurado provou uma amostra 
pura e uma com tônica do mesmo 
gin. Os critérios foram: aparência, 
aroma, sabor, teor alcoólico, after 
taste e gin tônica. O total de cada 
amostra foi computado e uma média 
foi tirada na comparação das notas 
dos demais jurados.

O resultado mostra algumas certezas 
e surpresas. O trio melhor colocado 
comprova que não é à toa que o 
Tanquery anda em alta. Ele puxou 
mundialmente os resultados da Diageo, 
conquistando um aumento de 21% 
nas vendas no exercício 2018/2019. 
Ele e o Gordon, que fi cou em quarto, 
e o Villa Ascenti, o mais recente 
lançamento da empresa, em décimo, 
revela o poder dessa major no mercado. 
Sua concorrente, a Pernod Ricard, 

emplacou os tradicionais Plymouth, em 
segundo, e o Beefeater, em sexto, que, 
aliás, recebeu elogios dos especialistas. 
Porém, também fi cou com as maiores 
decepções da classifi cação, com o 
aclamadíssimo Monkey 47, em décimo 
terceiro, e sua recente aquisição, o 
brasileiro Amázzoni, em penúltimo. 
Outros importados oscilaram bastante. 
O Hendricks, da Willian Grant and 
Sons, faturou o segundo lugar, um 
resultado surpreendente para um gin de 
alta produção, mas de receita moderna, 
criada em 1999, à base de pepino. Já 
o Bombay Saphire, da Bacardi, uma 
unanimidade de qualidade no mercado, 
amargou um décimo segundo lugar. 

Entre os nacionais, o melhor colocado 
foi o Draco, um gin muito comum em 
bares da cidade. A boa surpresa é ele 
ter batido seus concorrentes nacionais 
de peso. Um deles é o BEG, medalhista 

em concursos internacionais, que fi cou 
em décimo primeiro lugar, mas à frente 
de Virga, Amázzoni e Vitória Régia. 
O trio fechou o ranking, o que não os 
desmerece, mas serve para os master 
distillers como um parâmetro ou um 
sinal amarelo. 

Surpresa boa foi o desempenho dos 
gins Torquay, At Five e Arapuru, em 
sétimo, oitavo e nono respectivamente. 
O Arapuru ratifi cou sua ótima fama 
no mercado, enquanto que o Torquay, 
que já tinha se mostrado uma grata 
revelação em outras degustações, 
também confi rmou que se trata de 
uma excelente relação custo/benefício. 
Destaque para o estreante At Five, 
que mostra que veio para brigar nesse 
competitivo e crescente mercado de 
gins nacionais de qualidade tão boa 
quanto seu primos mais velhos e 
graduados importados. 

A degustação foi simples
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A classificação dos gins
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A classificação dos gins

No Brasil, o novo interesse pelo GT (abreviação carinhosa do 
gin tônica) e ganhou força nos últimos cinco anos, principal-
mente nos bares sofi sticados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Para se ter uma ideia, segundo um estudo da International 
Wine and Spirits Research (IWSR), que serve de referência 
de dados para os mercados mundiais de bebidas, o consumo de 
gin no país aumentou 122,3% em 2018. 

Gin artesanal
O aumento do consumo do gin no Brasil gerou um efeito do-
minó no mercado. Os grandes grupos internacionais de bebidas 
trouxeram mais rótulos e houve um surgimento de marcas de 
gins artesanais com ingredientes locais. De acordo com um 
levantamento feito pelo escritor e especialista em bebidas José 
Oswaldo Amarante, existem 214 marcas de gin sendo ofi cial-
mente comercializadas no Brasil, sendo que 117 são nacionais. 

Amarante também destaca outro fenômeno de mercado 
associado à explosão do consumo do gin: o lançamento de 
novas águas tônicas. “Era um mercado restrito a umas duas 
ou três marcas, de qualidade quase igual a de um refrigeran-
te doce. Mas atualmente já são umas 25 marcas, inclusive 
importadas e sofi sticadas, de alta qualidade. Tudo por conta 
do gin tônica.” Uma delas é a da Águas Prata, tradicional 
empresa de água mineral, que lançou em 2018 uma linha 
inteira de águas tônicas especialmente para se usar em GT, 

em versões de lata e em garrafa personalizada. Outro nicho 
de mercado aberto pela explosão do gin foi no segmento 
produtivo. Um exemplo é a Sapucaia, tradicional destilaria 
e marca de cachaça da região de Pirassununga (SP). Ela é 
uma das poucas que aluga suas instalações para quem deseja 
produzir um gin pagando um valor pelo lote produzido. “O 
mercado brasileiro de gin está em ascensão. Eu recebo vá-
rias consultas de orçamento para marcas novas e outras já 
estabelecidas”, afi rma Alexandre Bertin, master distiller e 
diretor-geral da Sapucaia. 

 Se a onda do gin vai perdurar ou não, ninguém sabe. Mas 
é certo que a bebida agrada bastante. E para nós ainda restava 
a dúvida: será que os nacionais têm a mesma excelência dos 
tradicionais gins importados? Para responder a essa questão, 
convidamos um time sensacional de especialistas para uma 
degustação no bar Seen, que cedeu gentilmente seu espaço no 
rooftop do hotel Tivoli Mofarrej. Participaram o escritor e es-
pecialista José Osvaldo Amarante, os masters distillers Arthur 
Flosi (gin BEG) e Alexandre Bertin (destilaria Sapucaia), a 
bartender e consultora de bares Adriana Pino e os bartenders 
Márcio Silva (Guilhotina), Marcelo Serrano (Venutto), Sylas 
Rocha (Caulí) e Heitor Marin (Seen). Uma turma da pesada 
que julgou 16 rótulos entre nacionais e importados sem saber 
as marcas que estavam provando para termos um panorama do 
que melhor existe no mercado. 
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