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Empresários se reúnem para saborear a reserva especial da Cachaça do Barão. Um 
seleto grupo formado por pessoas muito conhecidas em seus ramos de atividade e que 
elegeram como seu destilado preferido uma reserva especial, envelhecida três anos em 
barris de carvalho, da "Cachaça do Barão", promove hoje, com toda pompa e 
circunstância, a primeira reunião semanal da "Confraria do Barão".  
 
Entre os primeiros integrantes dessa confraria estão Washington Olivetto, Boni, Álvaro 
Garnero, Benjamin Steinbruch, Sylvio Propheta, Renato Guedes, André Midani, Julio 
Anguita, Thomaz Souto Correa e Gabriel Zellmeister.  
 
Para pertencer à confraria, o novo confrade deve adquirir o direito de colocar seu 
nome num barril de carvalho de 180 litros, chamado cartola, preciosamente guardado 
numa antiga tulha de café na fazenda São Rafael, em Leme, no interior de São Paulo, 
onde fica também o alambique que produz a Cachaça do Barão. A tulha (um tipo de 
celeiro) é toda forrada de madeira conservando a temperatura e a luminosidade 
constantes, essenciais na produção de uma cachaça premium. A partir daí é o confrade 
que vai definir quando e em qual proporção será feito o envase de sua reserva 
especial. São apenas 100 barris e a cada ano cada confrade pode selecionar outros 
cinco amigos para fazerem parte do grupo.  
 
A Confraria do Barão passa a se reunir sempre as terças-feiras no Bar Augusta, uma 
mistura de brasserie e choperia ambientado nos anos 40 e que pretende reviver a 
nostalgia da antiga boemia paulistana. Localizado em um dos mais privilegiados pontos 
de São Paulo - na rua Augusta, esquina com rua Estados Unidos, o Bar Augusta, que 
tem como sócios os empresários Álvaro Garnero, Eduardo Cinelli e Roberto Scafuro 
(Heaven) será inaugurado oficialmente hoje.  
 
A Cachaça do Barão é produzida por Ivan Zurita, executivo de sucesso (ele é 
presidente da Nestlé) e empresário dedicado nas horas vagas e pelo seu irmão Ivan 
Eduardo que ele chama de "sócio-atleta" já que com tantos afazeres na presidência da 
Nestlé é o irmão que cuida do corre-corre da administração da Cachaça do Barão. "A 
fazenda tem uma terra excelente para a produção de cana. Nós dizemos que esta terra 
Deus criou e perdeu a receita", diz o entusiasmado Zurita.  
 
A Cachaça do Barão começou a ser produzida em 1998, artesanalmente, sem a adição 
de nenhum produto artificial, na Fazenda São Rafael, onde, em meados do século XIX, 
eram cultivados café e cana-de-açúcar. Ali, no Engenho São Rafael, a cachaça é 
produzida e envasada em garrafas de 700 mls, também feitas artesanalmente, a 
sopro, uma a uma, com design exclusivo. O Barão de Arary, um dos fundadores de 
Araras, cidade próxima a Leme, volta e meia recebia os amigos e lhes oferecia "uma 
pinga de bouquet insuperável e de sabor maravilhoso". Em sua homenagem, Ivan 
Zurita decidiu restaurar seu antigo casarão - o único que restou dos tempos dos 
barões - ali estabeleceu a sede de sua Agrozurita, empresa proprietária do engenho 
que produz a nova bebida.  
 
A Cachaça do Barão tem três versões todas a 41% de grau alcoólico: Ouro 
(envelhecida no carvalho, madeira européia, apresenta cor amarelo-ouro, perfume 
silvestre e sabor suave e diferenciado; elegância e distinção); Platina (envelhecida em 
amendoim, madeira brasileira, nobre e rara, exibe tom amarelado, perfume de 
engenho e gosto forte e macio; presença e caráter); Prata (envelhecida no jequitibá-



rosa, famosa madeira brasileira, mais neutra que o amendoim, preserva cor, aroma e 
sabor originais da cachaça nova; tradição e rusticidade). Há ainda a Reserva Especial, 
envelhecida durante três anos em cartolas de carvalho de 180 litros e destinadas aos 
integrantes da Confraria do Barão. A reserva especial custa cerca de R$ 170 a garrafa 
e as outras em torno de R$ 100 para o consumidor final. A distribuição da cachaça - a 
produção é de 150 mil litros - será feita pela importadora Terroir.  
 
"Minha formação inicial foi na área de marketing e por isso gosto de desenvolver 
produtos que agreguem valor pela marca própria e não commodities", diz Zurita para 
explicar porque resolveu criar a Cachaça do Barão.  
 
A confraria, assim como a presença da cachaça em bares e restaurantes sofisticados, é 
prova da crescente tendência de valorização da bebida nacional no rastro do sucesso 
global da caipirinha e fez surgir até uma nova profissão, o cachacier, ou o "sommelier" 
da cachaça, que tem até uma versão feminina: cachacière. O termo foi criado há dois 
anos. O cachacier é o profissional que orienta donos de bares e restaurantes, além dos 
consumidores, sobre qual bebida se encaixa mais no seu perfil.João Antonio Rodrigues 
é um dos primeiros cachacier de São Paulo. Depois de 28 anos como sommelier - boa 
parte deles trabalhando na importadora Expand, a maior importadora brasileira de 
vinhos - resolveu partir para o estudo da cachaça. "Provei, vi que era uma bebida tão 
rica em aromas e sabores como o vinho, e resolvi me dedicar a ela, afinal, trata-se de 
uma bebida nacional", conta.  
 
Hoje, ele é consultor do Restaurante, Choperia & Cachaçaria Pompéia, especializado 
em cozinha brasileira e com mais de 1,4 mil rótulos de cachaças, instalado dentro de 
uma verdadeira fazendinha dentro de São Paulo.  
 
Segundo Rodrigues, a cachaça tem muito a ver com o vinho. "Tem um rico bouquet, 
aromas e paladar diferenciados e passam por envelhecimento em madeira", explica.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


