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Cresce o interesse dos americanos pelas versões superpremium do destilado cubano. 
"My Mojitos in La Bodeguita, my Daiquiri in El Floridita". A famosa frase do escritor 
norte-americano Ernest Hemingway, que imortalizou os dois drinques feitos a partir do 
rum cubano, além de prestigiar os dois bares mais famosos de Havana, onde os dois 
coquetéis foram criados, vai estar na moda mais do que nunca este ano. Pelo menos é 
o que se pode antever pelo interesse que o rum, especialmente em versões 
superpremium, vem despertando em cidades que ditam tendências como Nova York e 
Los Angeles.  
 
Andam fazendo sucesso por lá alguns tipos de rum que primam pelo exotismo como o 
African Starr produzido nas ilhas Maurício, na costa da África. Um elaborado sistema 
de destilação faz este rum ser considerado um produto ultrapremium comparável em 
pureza às grandes vodcas, mas preservando seu sabor de rum. Envasado numa bela 
garrafa em formato de uma pirâmide triangular ele custa cerca de US$ 30 e pode ser 
encontrado em locais como o Cipriani’s, em Nova York.  
 
Outro grande sucesso é o rum "Oronoco" que a Diageo, uma das maiores 
multinacionais de bebidas premium, está envasando e distribuindo no mercado 
americano. O líquido de cana que dá origem ao rum é brasileiro e é produzido pelos 
irmãos Vicente e Roberto Bastos Ribeiro, na fazenda Soledade, em Nova Friburgo (RJ). 
Conhecidos no Brasil pela cachaça "Nêga Fulô", eles foram procurados pela Diageo que 
estava interessada no processo de destilação que eles aperfeiçoaram durante 20 anos. 
"Apenas vendemos nosso líquido de cana, o resto do processo é da Diageo, não temos 
participação", afirma. De todo jeito, o Oronoco faz sucesso por lá. Todo material de 
divulgação nos Estados Unidos ressalta sua origem: um rum produzido artesanalmente 
a partir da cana-de-açúcar plantada nas encostas das montanhas em Nova Friburgo. O 
farto material explicativo distribuído pela Diageo traz até um histórico da cana-de-
açúcar no Brasil desde o tempo das colônias. Um mapa do Brasil envolve a embalagem 
de formato cilíndrico do Oronoco vendido no mercado americano por US$ 35. Além de 
aumentar nossa pauta de exportação, o Oronoco não deixa também de dar uma 
mãozinha para quem sabe finalmente o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da 
Cachaça (PBDAC) consiga convencer o governo americano de que a cachaça é uma 
categoria a parte do rum. Até hoje a cachaça nos Estados Unidos é considerada um 
"rum feito no Brasil", explica Maria José Miranda, que faz parte da diretoria do PBDAC. 
"A tequila mexicana viveu o mesmo problema", conta. A Diageo, não tem planos de 
trazer o Oronoco para o Brasil. Aliás, as multinacionais que detêm as grandes marcas 
de rum parecem que não consideram a terra da cachaça um bom mercado para o rum 
premium, como, o "10Cane", da LVMH, que também não aportou ainda por aqui.  
 
Quem está levando vantagem com essa estratégia é a Pernod Ricard que domina o 
segmento com o seu Havana Club. Os runs Havana Club recebem o rótulo "Añejo", que 
indica que são envelhecidos. No Brasil, são vendidas as versões Añejo Blanco, Añejo 
Reserva 3 Años e Añejo 7 Años. Além do Havana Club há algumas linhas mais nobres 
do Bacardi, como o Bacardi 8 Anos, destilado quatro vezes, filtrado em carvão vegetal 
e amadurecido em barris de carvalho americanos. E não diga que não há espaço para 
o rum de qualidade no Brasil. Pelo menos não perto de Georges Henri Foz, o criador e 
sócio do bar Azucar, em São Paulo, que hoje é o maior comprador de Havana Club na 
América Latina. Isso significa 10 mil doses/mês em forma de Mojitos, a bebida feita 
com rum, limão, hortelã, água com gás e açúcar.  
 



O Azucar foi inaugurado há cinco anos e lota até hoje todas as noites, até mesmo nas 
segundas-feiras, com um movimento de cerca de 700 pessoas/noite. Na verdade, o 
bar se tornou uma espécie de embaixada do entretenimento cubano na cidade. O bar 
recria em seu ambiente a Havana dos anos 40, revelada na decoração, nas fotos 
espalhadas pelas paredes, nas garçonetes, todas lindas e negras, e vestidas a caráter. 
Mais ou menos à meia-noite, o maître Maciel puxa a pista de dança, junto com as 
garçonetes e o público para seguir algum ritmo caribenho. Georges Henri Foz, 
Alessandro Altobelli, Onorato Fiorentino e Juan Troccoli são os sócios atuais e para eles 
o principal é manter o clima de entretenimento. Para quem quer aprender os segredos 
dos ritmos caribenhos, por exemplo, o Azucar contratou os personal dancers Alex 
Cavaco e Márcia Matias, que ministram aulas de salsa, merengue e mambo - sempre 
às terças-feiras.  
 
Para Foz, os motivos do sucesso são muitos, entre eles está o fato de o Azucar ser 
uma rara casa na cidade para os clientes acima de 40 anos. O empresário gosta de 
tomar o Havana Club 7 Años, puro com uma pedra de gelo, num copo baixo, de 
uísque, como fazem os cubanos e outros estrangeiros que freqüentam o bar. "O rum 
puro ainda é raro entre os brasileiros, mas o consumo está aumentado", diz. "O 7 Años 
só merece ser tomado assim." Para os Mojitos usa-se o Havana Club Básico, mas o 
drinque pode ser feito também, a pedidos, com o Havana Club 3 Años. "É como o 
pedem aqueles que realmente entendem de rum", diz Foz. "É fácil saber quem são 
porque a bebida fica com um tom mais escuro. Este é o tom do Mojito para os 
especialistas."  
 
Outro endereço de um bom rum é o Havana Club, bar cubano do Renaissance São 
Paulo Hotel que serve os Bacardi Prata e Ouro, engarrafados no Brasil, o 8 Anos que é 
da Costa Rica e, claro, o Havana Club (3 e 7 anos). Com os runs são preparados 
coquetéis clássicos como Cuba Libre, Mojito, Bacardi Cocktail, Piña Colada, Mai Tai e o 
tradicional Daiquiri. Inaugurado há oito anos, o Havana Club oferece ambientes 
variados: alguns mais reservados e outros mais abertos, como o balcão e a pista de 
dança. A casa, com decoração assinada por Sig Bergamin, recebe um público bastante 
eclético, desde executivos da região da avenida Paulista até pessoas dos mais variados 
países do mundo, que estão de passagem pelos Jardins ou hospedadas no hotel. Desde 
o happy hour, que começa às 18h, até a madrugada, o DJ Dario anima a casa com um 
repertório que passa pelos sucessos das Big Bands até as músicas das décadas de 70, 
80 e 90. A casa é ideal para os apreciadores de charutos que fazem uma dupla certa 
com o rum. Entre as marcas disponíveis estão o cubano Cohiba, os dominicanos 
Davidoff e Monte Cristo, além dos brasileiros.  
 
O rum foi criado há mais de trezentos anos pelos primeiros exploradores espanhóis das 
Antilhas Ocidentais que introduziram a cultura local da cana. Percebendo que o melaço 
residual da produção primitiva de açúcar fermentava facilmente, resolveram destilá-lo. 
O resultado foi uma bebida forte, de alto teor alcoólico e de sabor agradável. A bebida 
foi usada como moeda de troca para várias mercadorias, inclusive no tráfico de 
escravos. No final do século XVIII, a Coroa Espanhola lançou entre suas colônias um 
concurso para a fabricação de um rum de qualidade, delicado e leve, capaz de 
satisfazer ao paladar dos membros da corte e da elite do Império. Tal bebida foi 
elaborada em Cuba e recebeu a denominação de "Ron Superior". Esta qualidade é 
mantida até hoje pelos respeitados "maestros roneiros". A palavra rum deriva de 
Rumbullion ou Rumbustion. Expressões usadas, na gíria, pelos ingleses para descrever 
os excessos provocados pelos bêbados. Outros afirmam ainda que a palavra rum tem 
origem latina, saccharum (açúcar).  
 



Enquanto degustava seus Mojitos, Hemingway costumava discorrer sobre a origem do 
coquetel. Segundo ele, por volta do século XVII, o corsário Francis Drake, o primeiro 
navegante europeu a aportar nas ilhas do Pacífico Sul, apaixonado por hortelã, teria 
misturado a erva com boas doses de rum. Ele dizia que a mistura iria protegê-los dos 
problemas respiratórios e estomacais, comuns nas grandes travessias marítimas.  
 
Mas a receita do Mojito conhecida hoje foi criada nos anos 40, no célebre bar 
Bodeguita Del Médio. Uma década antes foi inventado por Constante Ribailagua, do bar 
Floridita, o Frozen Daiquiri, bebida preferida de muitos famosos como o ex-presidente 
John Kennedy. Para o daiquiri existem duas versões sobre sua origem. A primeira 
conta que ele surgiu por volta de 1900 em uma mina de ferro controlada pelos 
americanos e chamada Daiquiri, em Santiago de Cuba. O engenheiro Jemiings S. Cox 
teria criado a bebida e distribuído drinques aos mineiros, sob o pretexto de que aquele 
era um perfeito remédio para combater a febre amarela. Outra versão diz que os 
soldados cubanos que combatiam os colonizadores espanhóis, no final do século 
passado, carregavam na cintura um pequeno odre de couro contendo uma mistura de 
rum branco e suco de limão. Chamavam-na de "elixir da valentia". A popularização do 
coquetel foi pelas mãos do lendário barman do La Floridita, em Cuba, Constantino 
Ribalaqua.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


