
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



cachaça, ou melhor, cachacista, 
como gosta de ser chamado. 
Engenheiro eletrônico de formação, 
ele era diretor da Siemens, mult i 
nacional alemã do setor de enge
nharia elétrica e eletrônica, para 
quem trabalhou no Brasil e na 
Alemanha, quando resolveu trocar, 
em 1995, o mundo das gravatas e 
viagens internacionais por uma taça 
de cachaça e roteiros nem sempre 
confortáveis pelo interior do País. 
"Queria tempo para mostrar que a 
bebida pode ter qualidade e ser 
degustada tanto quanto os destila
dos mais apreciados no mundo", diz. 
"Os árabes t êm o arak, os italianos 
a grappa, os escoceses o uísque, os 
russos a vodca, os japoneses o 
saque. Então , viva a cachaça." 

Desde que transformou esse 
bordão em um estilo de vida, o 
cachacista frequentou inúmeros 
cursos de análise sensorial, produ-

ção de destilados e sistema de cer
tificação de bebidas, no Brasil, 
Alemanha e Áus t r ia . Hoje ele se 
dedica à divulgação da cachaça, 
especialmente no País . Na sua 
rotina es tão degus tações , cursos, 
conferências e aulas em universi
dades, como na Anhembi 
Morumbi, em São Paulo. 

No dia 8 de setembro, Martins 
da Silva era um dos palestrantes 
da ExpoCachaça . Ele foi falar 
sobre a arte de harmonizar a bebi
da na gastronomia. O cachacista 
t a m b é m figura como personalidade 

de destaque em insti tuições como o 
Insti tuto Brasileiro da Cachaça, 
além de ser consultor especial da 
Câmara Setorial da Cachaça, do 
Ministério da Agricultura. Martins 
da Silva é t a m b é m um literato. Em 
2006, ele publicou o l ivro Cachaça: 
o mais brasileiro dos prazeres, no 
qual aborda as peculiaridades do 
destilado. E, olha que não são pou
cas. A bebida pode ser descansada, 
branca, nova, prata ou tradicional; 
envelhecida, amarela ou ouro; pre-
mium, extra premium, reserva 
especial ou adoçada. 

A cachaça é a denominação 
exclusiva da aguardente de cana-de-
açúcar produzida no Brasil, com gra
duação alcoólica de 38% a 48% em 
volume, a 20°C. Ela é resultado da 
destilação do mosto fermentado do 
caldo de cana, podendo ainda ter 
seis gramas de açúcares por l i t ro. 
Para adquirir caracter ís t icas como 
cor, aroma e paladar, a cachaça deve 
descansar de dois a quatro meses 
para, só então, ser engarrafada ou 
envelhecida em tonéis de madeira. 
São Paulo é o Estado que mais a 
produz a cachaça industrial. Minas 
Gerais concentra a produção artesa
nal, que representa cerca de 10% do 
total, de 1,5 bilhão de litros proces
sados em 2011. No País , há cerca de 
40 mil produtores bebida. "Existem 
mais de quatro mil marcas indus
triais e artesanais no País", afirma 
Martins da Silva. "Eu tenho as 
minhas prediletas." E vai logo elen-

cando, na forma de um roteiro pelo 
País: a Retiro Velho, de Minas 
Gerais; a Sanhaçu, de Pernambuco; 
a Da Quinta, no Rio de Janeiro e a 
Weber Haus, no Rio Grande do Sul. 

É justamente nas marcas arte
sanais que Martins da Silva aposta 
para mudar o conceito de margina
lidade que a bebida, geralmente 
associada a um produto de catego
ria inferior, apreciada por consumi
dores de menor poder aquisitivo, 
ainda tem no País. O consumo anual 
per capita de 9,4 litros es tá concen
trado majoritariamente nas classes 
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C e D. Segundo o cachacista, para 
mudar de vez esse cenário, o País 
precisa de padronização de proces
sos de produção, para dar garantias 
ao consumidor. "Falta, t ambém, 
mais marketing associando a bebida 
à nossa cultura", diz. 

Tempo de convivência com a 
cachaça é o que não nos falta. Foi 
das mãos de escravos africanos, de 
imigrantes portugueses e de 
índios, no início da his tór ia do 
Brasil, que nasceu a bebida que 
mais simboliza o espír i to descon
t ra ído do brasileiro. "Durante os 
movimentos separatistas ocorridos 
no período da colonização portu
guesa, a cachaça era símbolo de 
nacionalismo e democracia", diz 
Martins da Silva. Em 1789, os 
intelectuais, sacerdotes e milita
res, envolvidos na Inconfidência 
Mineira, consumiam cachaça para 
demonstrar patriotismo, renegan
do os produtos vindos de 
Portugal. "Na Revolução 
Pernambucana de 1817, a cachaça 
t a m b é m foi símbolo de protesto 
contra o domínio por tuguês . " 

No entanto, o prest ígio da bebi
da foi por terra, após a l ibertação 
dos escravos em 1888. Por causa de 
seu baixo preço, era fácil um negro 
liberto arrumar algumas moedas 
para uma dose. Em muitos casos, a 
cachaça passou a servir de lenitivo 
para os que perambulavam pelas 
ruas. "Essa época foi a responsável 

pela fama negativa da cachaça", 
afirma Martins da Silva. 

Depois disso, foram séculos de 
marginalização e discriminação. 
Somente a partir da metade da 
década de 1980, com os avanços tec
nológicos e com a globalização da 
economia, as técnicas agrícolas e 
produtivas - especialmente em 
Minas Gerais - permitiram a elabo
ração de cachaças de qualidade. 
Uma delas é a Cachaça Pendão, da 
fazenda Xodó, em Itatiaiuçu, dis
tante 70 quilômetros de Belo 
Horizonte. Na ExpoCachaça, a 
marca foi premiada entre as melho
res bebidas inscritas em uma 
degustação que reuniu 67 cachaças 
superiores. Giovanni Viot t i , dono da 

Xodó, conta que a bebida é um 
negócio de família desde 1992, 
quando o alambique começou a 
tomar o espaço das vacas leiteiras 
da fazenda. "Como nasceu dentro 
de casa, ela levou o apelido de meu 
pai, José Onofre, que era chamado 
de Pendão" , diz. "E assim ficou." 

A cachaça, hoje, é o principal 
produto da fazenda. Ela pode ser 
envelhecida em tonéis de madeira 
de amburana, de carvalho ou a 
mais comum, a bidestilada e arma
zenada em garrafa transparente, 
ideal para o preparo de drinques e 
caipirinhas. Mas, o verdadeiro 
xodó dos Vio t t i é a Pendão Black 
Diamond, lançada neste ano. 

A Black Diamond leva a assina
tura do master blender, Armando 
Del Bianco, que selecionou tonéis 
com capacidade de encorpar a bebi
da com aromas de madeira, frutas, 
creme e baunilha. O investimento 
para a sua elaboração foi de R$ 500 
mil , com produção limitada a 500 
garrafas por lote. Vio t t i diz que a 
expectativa de crescimento da 
empresa com a nova bebida é t r i 
plicar o faturamento. "Queremos 
conquistar as pessoas com uma 
bebida de textura suave e aromas 
riquíssimos", afirma. Uma garrafa 
da cachaça custa pelo menos R$ 
350. A produção total da marca é 
de 600 mil litros por ano. 
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Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, São Paulo, ano 8, n. 96, p. 88-91, out. 2012.




