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No princípio, era um blog
O blog Devotos da Cachaça, do jornal O DIA, foi o primeiro 
espaço dedicado à bebida nacional brasileira em grandes 
jornais do país. Em quase três anos no ar, atraiu a atenção de 
centenas de milhares de leitores e ajudou a conquistar 

muitos devotos para o destilado mais querido do Brasil.

No princípio, era um blog



Em agosto de 2016, foi a hora de subir mais um degrau na 
disseminação da informação e do conhecimento sobre a 
cachaça: a transformação do Devotos da Cachaça no primei-
ro site de notícias totalmente dedicado à cachaça do 
mundo. 

Em 2016, um passo adiante



O site Devotos da Cachaça, em seu primeiro ano de vida,cobriu 
todos os mais importantes acontecimentos do setor da cacha-
ça: eventos, encontros, feiras, lançamentos de novos produtos, 
conquistas de novos espaços. 
Buscamos sempre a análise aprofundada dos números do 
mercado e dos principais fatos e mudanças, colaborando para 
ajudar na tomada de decisões de todos os atores do segmento. 
O site logo se tornou um ponto de encontro dos interessados 
no nosso destilado,  bem como serviu para despertar o interes-
se e atrair mais devotos para o destilado brasileiro. 
Ao completar o primeiro ano, em agosto, o Devotos já acumu-
lava mais de 50 mil visualizações de páginas.



Entre as seções do Devotos da Cachaça estão: 

Notícias - O cerne do site, com atualização permanente, essa 
seção vai trazer as últimas novidades do mundo da cachaça 
e entrevistas com produtores e especialistas.

Cachaças de A a Z - As cachaças degustadas, analisadas e 
avaliadas pelo nosso editor.

Artigos - Análises mais aprofundadas sobre as perspectivas e 
caminhos do setor de cachaça.

Eventos - O calendário de eventos ligados à cachaça (festi-
vais, degustações, encontros etc...)

História - Tópicos e discussões sobre a história da cachaça e 
sua relação com a cultura brasileira, de modo a reforçar o 
laço profundo entre a cachaça e a identidade nacional.

Tudo 
sobre 
cachaça



Dirley Fernandes é jornalista especializado em cultura, história e economia, 
além de documetarista e editor. Em mais de 20 anos de atividade pro�ssional, 

passou pelas redações das revistas Caras, Manchete, Conhecer, Seleções e 
História Viva e por jornais como O DIA, Extra, Jornal do Brasil e Jornal do 

Commercio. Editou a coleção de livros História Viva, da editora Ediouro, e 
escreveu o livro ‘’O que você sabe sobre a África?’ (Nova Fronteira, 2016). 

Seu caso com a cachaça tornou-se mais sério a partir de 2007, quando acei-
tou o desa�o de pesquisar, roteirizar e dirigir um documentário sobre a mar-

vada. Daí nasceu Devotos 
da Cachaça (2010), média-metragem que tem como base a obra do antropó-

logo e folclorista Câmara Cascudo. 
Em 2013, Dirley Fernandes fundou, com um grupo de especialistas que lutam 

pela valorização do destilado brasileiro, a Cúpula da Cachaça, responsável 
por uma série de iniciativas que levaram visibilidade ao setor. Foi coidealiza-
dor do Ranking Cúpula da Cachaça, o mais importante do mercado. Criou o 

primeiro blog sobre cachaças hospedado num grande jornal (O DIA) e a 
primeira coluna exclusivamente sobre cachaça numa revista de gastronomia 

(Gula). É editor da Cachaça Em  Revista, publicação anual da Cúpula da 
Cachaça, composta de artigos de especialistas no tema. 

O editor



Nosso colunista
O engenheiro Manoel Agostinho Lima Novo é o mais 
ativo dos consultores de cachaça do mercado. Atua 
como professor e palestrante e assina blends para 
diversas marcas importantes. É autor do livro Viagem 
ao mundo da cachaça, secretário-geral da Cúpula da 
Cachaça e coordenador do Ranking Cúpula da 
Cachaça.



ções de página.

recebem periodicamente e-mails com posts e banners dos 
nossos anunciantes.
Faixa etária: 68% na faixa entre 25 e 54 anos 
Gênero: 61% homens, 39% mulheres
Localização: São Paulo (33%), Rio de Janeiro (29%), Minas Gerais 
(13%), além de Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito 
Federal lideram a audiência. Entre o público externo, destaque 
para Estados Unidos (25% dos não residentes no Brasil, que 
representam 18% do público total). Junte-se a nós! 

Anuncie no Devotos

 
Superbanner de alto: R$ 1.500,00
Banner em slide:  R$ 800
Retângulo lateral: R$ 600
Publieditorial: R$ 1.000
 
Valores mensais; temos preços especiais para pacotes 
de 3 meses. 
Desenvolvemos o seu banner.

O público
O site Devotos da Cachaça já registra mais de 80 mil visualiza-

Em setembro, nossa newsletter atingiu 12 mil assinantes, que 

Os anúncios são exibidos em todas as páginas do site:

Banner lateral arranha-céu: R$ 800



Além da newsletter, Devotos da Cachaça tem forte presença 
nas redes sociais, com páginas atualizadas diariamente no 
Facebook, com alcance mensal acima de 20 mil pessoas 
(orgânico), além de publicações no Instagram, Twitter e 
Youtube.

Nas redes sociais



Anunciar no Devotos é falar 
de forma direta
com o público que 
efetivamente se interessa e 
consome cachaça. 
Mais do que isso: é 
apoiar um projeto que leva 
informação e colabora para 
vencer o preconceito contra 
o destilado nacional brasileiro. 
Esse é o caminho da valorização 
do nosso produto. 
Invista nessa ideia! 



Lorem ipsum


