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Levou quase 500 anos, mas ela chegou lá. A cachaça hoje é consumida pura em locais onde, 
no tempo em que Inezita Barroso cantava a "marvada pinga", nem passaria na porta. A bebida 
está em locais como o Upstairs, do Hyatt, e o restaurante do hotel Emiliano, em São Paulo, e 
em bares descolados como o carioca Desacato, além, é claro, das cachaçarias. Com esse novo 
status, surgiu até um profissional, o cachacier, especialista na bebida.  
 
E a "Marvada" ficou chique... 
   
O degustador de cachaça agora é o cachacier; bebida brasileira ganhou status mundial. Levou 
quase 500 anos desde que a primeira cachaça foi produzida, meio que por acaso, como um 
subproduto dos engenhos de cana-de-açúcar do Brasil Colônia, espalhou-se rapidamente pelo 
País, virou moeda de troca e chegou até a ter sua produção proibida pelo governo português 
que via nela uma ameaça às vendas de vinho e de bagaceira. Mas, finalmente, a "marvada 
pinga" imortalizada na música de Ochelsis Laureano, cantada por Inezita Barroso ("Com a 
marvada pinga / é que eu me atrapaio") ganha o status que merece de destilado fino. Hoje 
possui cartas próprias em restaurantes como o Emiliano, do Hotel Emiliano de São Paulo, onde 
podem ser encontrados rótulos como as mineiras Germana e a Anísio Santiago (nome atual da 
mítica Havana, de Salinas, Minas Gerais, que perdeu o nome num processo movido pelo 
governo cubano). O Upstairs Bar & Lounge, do hotel Hyatt, que tem uma carta auto-
explicativa com várias marcas de cachaça como a Salinas e a Magnífica, produzida em 
Vassouras (Rio), entre outras. As cachaças estão também no Empório Natan, uma sofisticada 
casa de carnes de São Paulo, com um cardápio que inclui também pratos kosher para a 
comunidade judaica, e que apresenta várias opções das cachaças como a Espírito de Minas e a 
Safira.  
 
Há também por todo o País um aumento das cachaçarias, antes comuns apenas em regiões de 
tradição produtora como Minas e Rio. Um dos endereços em São Paulo é a Universidade da 
Cachaça do chef Sergio Arno, que também produz cachaça com sua marca própria. A carta da 
Universidade tem 430 marcas diferentes, com preços a partir de R$ 6 a dose. Lá estão 
também marcas exclusivas como algumas das poucas garrafas ainda existentes com o rótulo 
"Havana", a R$ 98 a dose, ou a Anisio Santiago, que a substituiu e custa R$ 32,80.  
 
Nos últimos dois anos a bebida ganhou até um novo profissional especializado. Com um nome 
criado como uma brincadeira com o termo sommelier (especialista em vinho), surgiu no Rio e 
em São Paulo a figura do cachacier - ou cachacière, no feminino, que vem ganhando o status 
de profissão. Delfino Golfeto, considerado o embaixador da Cachaça no Brasil e presidente da 
Água Doce Cachaçaria, uma franquia paulista, com sede em Tupã (SP) e 90 lojas franqueadas 
que oferecem 200 marcas de cachaça, teme que a bebida venha a se elitizar demais, como 
aconteceu com o vinho, e afirma que não existe o "cachacier" e sim o degustador, que muitas 
vezes pode até ser um sommelier que com o sucesso da cachaça passou a se interessar e 
estudar mais o assunto. O diretor da Federação Nacional dos Produtores de Cachaça de 
Alambique (Fenaca), o mineiro Murilo Albernaz, diz que de fato ainda não se criou um nome 
nacional para este especialista. A Fenaca reúne 14 associações estaduais, com 20 mil 
produtores associados, todos produtores de cachaça de alambique, que envolve processos 
artesanais e usualmente está nas mãos de pequenos produtores.  
 
O reconhecimento da bebida em todo o País começou, por incrível que pareça, no exterior, 
quando a caipirinha virou moda. Só assim o brasileiro, que costumava fazer o drinque nacional 
(classificado, assim como a batida de limão, entre os 62 melhores drinques do mundo pela 
International Bartender Association - IBA) de vodca adotou finalmente a boa e velha cachaça 
em seu preparo. A mais recente novidade é que agora começou a bebê-la pura. Não que o 
brasileiro não consumisse cachaça antes, afinal os 1,3 bilhão de litros produzidos anualmente 
tem destino certo - desse total, apenas 11,1 milhões de litros são exportados. O que acontecia 
é que o brasileiro tomava a cachaça envergonhado. Hoje é diferente.  
 



A empresária carioca Fernanda Nepomuceno é uma das primeiras cachacières brasileiras 
formada pelo também cachacier carioca Paulo Magoulas, presidente da Academia Brasileira de 
Cachaça e um dos iniciadores deste movimento. Ela é a consultora da carta de cachaças do bar 
Desacato, no Leblon, que traz mais de vinte tipos de cachaças e oferece rótulos como 
Magnífica, Rochinha Branca, Claudionor, Providência, Salinas, Seleta e Lua Nova. Fernanda já 
assinou outras cartas como a do bar Mangue Seco e já virou notícia até mesmo fora do País 
em um documentário da BBC de Londres sobre a mais brasileira das bebidas. Ela conta que 
sempre gostou de cachaça e resolveu fazer o curso de Paulo Magoulas como uma diversão 
mas, hoje, a profissão de cachacière é parte importante na composição de sua renda. "A 
cachaça tem a sorte de contar com muitos divulgadores entre as pessoas que gostam da 
bebida, no Rio temos a Academia Brasileira de Cachaça e a Confraria do Copo Furado", diz. 
Fernanda que junto com Marion Brasil, do restaurante Giuseppe Grill, no centro do Rio, foram 
as duas primeiras alunas do primeiro curso de cachacier do País criado por Magoulas. Ele conta 
que começou a ser consultor da bebida em 1993. "Hoje vivo da cachaça, mas como 
empresário", diz.  
 
O Restaurante & Choperia Cachaçaria Pompéia, uma fazenda de 12 mil m² dentro de São 
Paulo, é outro endereço para boas cachaças e para encontrar um cachacier que entende tudo 
do ramo, o empresário e dono do estabelecimento Sebastião Beraldo. O Boteco da Cachaçaria, 
instalado num quiosque, tem 1,4 mil rótulos incluindo alguns históricos como o da Atitude, a 
preferida do ex-presidente JK que dizia, num código aos mais chegados, que precisava "tomar 
uma atitude". "Cachaça abre o apetite e exige um bom acompanhamento e aqui temos a boa 
comida mineira", diz Beraldo. O espaço atrai executivos no almoço durante a semana e lota de 
famílias nos fins de semana. "Hoje em dia toma-se muita cachaça pura e as mulheres também 
aderiram à moda", afirma Beraldo, que revela que os consumidores estão mostrando 
preferência pela cachaça congelada. "Ela fica espessa e muito saborosa." Beraldo ensina que a 
degustação da cachaça se parece muito com a do vinho. É preciso identificar aromas e 
sabores. "A boa cachaça desce suave e tem aroma e sabor que lembram a cana-de-açúcar."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. a 1 e 2 jul. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


