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Resumo 

 

 Os últimos anos foram de grande esforço em busca de um superávit na balança 

comercial brasileira, paralelamente a isto a intensa busca pela nacionalização da marca 

cachaça e o incentivo governamental a exportação levaram as mais diversas etapas da 

cadeia produtiva da cachaça a uma busca pela retomada do desenvolvimento e 

modernização, busca-se minimizar os efeitos do estrangulamento encontrados na cadeia 

produtiva como também dos problemas do processo produtivo. O Governo tem sido um 

grande aliado de produtores e distribuidores na comercialização internacional de cachaça, 

podemos claramente observar ações de incentivo, tanto fiscais, revendo seu sistema de 

tributação e diferenciando alíquotas para produtos direcionados à exportação, 

financiamento da produção e ainda “rodadas” de negociações buscando abertura de novos 

mercados e manutenção dos mercados atuais. Quando se cita a manutenção dos atuais 

mercados, trata-se da diminuição das barreiras impostas as nossas exportações que podem 

ser encontradas de diversas formas, mas que tem uma só finalidade: a proteção da produção 

interna. São crescentes a posição de Pernambuco e participação de nosso produto no 

mercado internacional de bebidas alcoólicas, isto se deve a maturidade das esferas públicas 

e privadas no processo de comércio internacional e a disposição de ambos em um 

crescimento estável. 
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Abstract   

   

 The last years were of great effort in search of a superavit in the Brazilian trade 

balance, parallel to this the intense search for the nationalization of the mark sugar cane 

brandy and the government incentive the export took the most several stages of the 

productive chain of the sugar cane brandy to a search for the retaking of the development 

and modernization, it is looked for to minimize the effects of the strangulation found in the 

productive chain as well as of the problems of the productive process. The Government has 

been a great ally of producers and distributors in the international commercialization of 

sugar cane brandy, clearly we can observe incentive actions, so much fiscal, resells your 

taxation system and differentiating aliquots for products addressed to the export, financing 

of the production and still " rounds " of negotiations looking for opening of new markets 

and maintenance of the current markets. When the maintenance of the current markets is 

mentioned, it is treated of the decrease of the imposed barriers our exports that they can be 

found in several ways, but that has only one purpose: the protection of the production 

interns. They are growing the position of Pernambuco and participation of our product in 

the international market of drunk alcoholic, this is due the maturity of the public and private 

spheres in the process of international trade and the disposition of both in a stable growth. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 A cana-de-açúcar é elemento básico para obtenção, através da fermentação, de 

vários tipos de álcool, entre eles o etílico. É uma planta pertencente à família das gramíneas 

(Saccharum officinarum) originária da Ásia, onde teve registrado seu cultivo desde os 

tempos mais remotos da história. (www.museudacachaca.com.br) 

 Os primeiros relatos sobre fermentação vêm dos egípcios antigos. Os gregos 

registraram o processo de obtenção da ácqua ardens, a água que pega fogo – água ardente 

(Al Kuhu). A água ardente vai para as mãos dos alquimistas que atribuem a ela 

propriedades místico-medicinais, transformam-na em água da vida, eau de vie, que é 

receitada como elixir da longevidade. (www.museudacachaca.com.br) 

 A aguardente vai então para a Europa e para o oriente médio por força da expansão 

do Império Romano. São os árabes que descobrem os equipamentos para a destilação, 

semelhantes aos que conhecemos hoje. Eles não usavam a palavra Al Kuhu e sim Al Raga, 

originando o nome da mais popular aguardente da península do sul da Ásia: Arak. 

 Portugal também absorve a tecnologia dos árabes e destila a partir do bagaço de uva 

um outro tipo de água ardente: a bagaceira. Os portugueses, motivados pelas conquistas 

espanholas no novo mundo, lançam-se ao mar. Na vontade da exploração e na tentativa de 

tomar posse das terras descobertas no lado oeste do tratado de Tordesilhas, Portugal traz ao 

Brasil a cana de açúcar, vinda do sul da Ásia. Assim surgem na nova colônia portuguesa os 

primeiros núcleos de povoamento e agricultura. (www.museudacachaca.com.br) 

 Dos meados do século XVI até a metade do século XVII as “casas de cozer méis”, 

como está registrado, se multiplicam nos engenhos. A aguardente torna-se moeda corrente 

para compra de escravos na áfrica. Alguns engenhos passam a dividir a atenção entre o 

http://www.museudacachaca.com.br)
http://www.museudacachaca.com.br)
http://www.museudacachaca.com.br)
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açúcar e a aguardente. Incomodada com a queda do comércio da bagaceira e dos vinhos 

portugueses na colônia, e alegando que a bebida brasileira prejudica a retirada do ouro das 

minas, a corte proíbe várias vezes à produção, comercialização e até mesmo o consumo da 

aguardente. (Almeira, 2004) 

 Sem resultados, a metrópole portuguesa resolve taxar o destilado. Em 1756 a 

aguardente de cana de açúcar foi um dos gêneros que mais contribuíram com impostos 

voltados para a reconstrução de Lisboa, abatida por um grande terremoto em 1755. 

(Almeira, 2004) 

 Para a aguardente foram criados vários impostos conhecidos como subsídios, como 

o literário, que mantinha as faculdades da corte. Com o passar dos tempos melhoram-se as 

técnicas de produção e a aguardente passa a ser apreciada por todos. È consumida em 

banquetes palacianos e misturada ao gengibre e outros ingredientes nas festas religiosas 

portuguesas – o famoso quentão. (Almeira, 2004) 

 Hoje várias marcas de alta qualidade figuram no comércio nacional e internacional e 

estão presentes nos melhores restaurantes e adegas residenciais pelo Brasil e pelo mundo. A 

partir de agora o texto se referirá a aguardente como cachaça, marca a ser conquistada pelo 

Brasil, para exploração no comércio internacional. 

 O trabalho analisa a cadeia produtiva da cachaça no estado de Pernambuco e avalia 

o comportamento do comércio internacional com a União Européia, como também a 

posição nacional no ranking de exportações para este bloco além de descrever algumas 

medidas de incentivo as exportações de cachaça tomadas pelo governo e barreiras 

encontradas ao seu comércio. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Geral 

 

 Este trabalho busca analisar os impactos que as barreiras tarifárias e não tarifárias 

provocam no mercado internacional da cachaça entre o Brasil e a União Européia, como 

também, avaliar a eficiência das medidas governamentais de apoio à produção da cachaça 

voltada ao comércio internacional do produto cachaça. 

  

2.2 – Específicos 

 

• Descrever as barreiras tarifárias e não tarifárias encontradas no comércio entre Brasil 

e União Européia. 

• Analisar os programas de incentivo à exportação patrocinados pelo governo federal, e 

a eficiência na exportação de cachaça para a União Européia. 

• Analisar o desempenho das exportações de cachaça para a União Européia e o 

comportamento da participação destas na pauta geral do Brasil. 

• Avaliar a competitividade do Estado de Pernambuco frente a outros Estados 

exportadores. 

• Analisar cadeia produtiva da cachaça no estado de Pernambuco. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA 

 

 O trabalho está embasado na Teoria do Comércio Internacional segundo Krugman 

(2001), mais especificamente no modelo Ricardiano que demonstra como a diferença entre 

países leva ao comércio internacional e aos seus ganhos. 

 O estudo analisa como um país pode potencializar suas dotações naturais 

aumentando a eficiência da mão-de-obra interna, e diminuindo assim, o custo de 

oportunidade, buscando ganho de competitividade no comércio internacional, aumentando 

o volume de exportações e conseqüentemente o superávit em sua balança comercial, foi 

desenvolvido através de pesquisas em bibliografias existentes sobre a cadeia produtiva, 

teorias econômicas e pesquisas nos principais fornecedores de cachaça e no principal 

engarrafador do estado de Pernambuco. 

 

3.1– Vantagens Comparativas 

 

O modelo Ricardiano define vantagens comparativas como sendo a otimização dos 

recursos utilizados na produção de um determinado bem através de um melhor custo de 

oportunidade. Estas vantagens comparativas podem determinar os padrões de comércio 

internacional, no caso de bebidas podemos claramente associar o saquê à China, a cerveja à 

Alemanha, a champagne à França, e todos os esforços estão concentrados em 

internacionalizar a associação de cachaça ao Brasil.  

Os países consideram que é benéfico participar no comercio internacional por muitas 

razões: devido à diversidade das condições de produção entre regiões, devido ao 

decréscimo dos custos de produção e devido às diferenças de gostos. 
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3.1.1 – Diversidade de condições de produção 

 

 O comercio pode ter lugar devido à diversidade das possibilidades de produção 

entre os países. Como exemplos, repare nas expectativas de alimento e lazer. Países com 

climas tropicais especializar-se-ão naturalmente na produção de bananas, café, cítricos e no 

nosso objeto de análise: cana de açúcar. (Samuelson, 1993) 

 

3.1.2 – Redução de custos 

 

 Verifica-se uma segunda justificação para o comércio quando há rendimentos à 

escala crescentes, ou decréscimos dos custos de produção em larga escala; isto é, tendem a 

ter menores custos médios de produção quando o volume de produção se expande. 

Observa-se esta como uma eficiente maneira de expandir a produção e habilitar-se ao 

mercado global. Suponhamos que um país esta na vanguarda de um determinado setor, uma 

vez iniciada a produção e a exportação do produto, as economias de escala dão-lhe uma 

vantagem significativa em termos de custos e de vantagem comparativa em relação a outros 

paises. (Samuelson, 1993) 

 

3.1.3 – Diferença de gostos 

 

 Uma terceira causa reside nas preferências. Mesmo que as condições de produção 

fossem idênticas em todas as regiões, os países desenvolvem e favorecem o comércio se 

seus gostos forem diferentes. Suponha que Brasil e França produzem cachaça e vinho 

aproximadamente na mesma quantidade, mas os franceses tem uma maior apetência pela 
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cachaça e os brasileiros uma maior preferência pelo vinho, neste caso, uma exportação da 

cachaça pelo Brasil e de vinho pela França seria mutuamente vantajosa. (Samuelson, 1993) 

 

3.2– Vantagens Competitivas 

 

Pode-se citar o custo da mão-de-obra como uma importante vantagem competitiva, pois 

o mesmo é de alta representatividade como veremos no capítulo 5. A estratégia competitiva 

visa a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a 

concorrência na indústria. (Porter, 1989) 

Segundo dados da Abrabe (2002), o mercado brasileiro de bebidas alcoólicas, 

apresentou em 2002, um consumo de 9,9 bilhões de litros distribuídos apresentado na 

Tabela 1, a Tabela 2 apresenta o consumo de destilados no Brasil. 

 

Tabela 1 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Produto  Consumo (bilhões de L) % 

 

Cerveja   8,1   81,8 

Cachaça   1,3   13,1 

Outros destilados  0,21   2,2 

Vinhos e derivados  0,29   2,9 

                           Fonte: SEBRAE/PE 2002 

 

A cerveja ocupa o mercado nacional de bebidas alcoólicas com supremacia 

absoluta. Em segundo lugar no mercado de bebidas alcoólicas, figuram as bebidas 

destiladas, lideradas pela cachaça, que corresponde a 13,1% do volume dos alcoólicos.  
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De 1994 para 1997, houve um recuo de vendas de 38 milhões de litros de cachaça, 

como principais fatores motivacionais, podemos citar: 

• O plano Real estimulou a entrada de produtos importados no mercado brasileiro. 

• A estabilização da economia, com o aumento do poder de compra do consumidor 

estimulou a migração para o consumo de produtos mais sofisticados. 

 

Tabela 2 

Consumo de bebidas, alcoólicas destiladas, no Brasil 

PRODUTO  US$ BILHÕES   % 

 

Cachaça   2,0   50,0 

Vodca    0,3   7,5 

Conhaque   0,5   12,5 

Uísque    0,6   15,0 

Outros    0,6   15,0 

                           Fonte: SEBRAE/PE 2002 

 

Levando em consideração estes fatores motivacionais pode-se perceber que estamos 

na contra-mão do plano Real. Atualmente percebemos ações governamentais direcionadas a 

um maior protecionismo da indústria nacional, como já citado anteriormente, como também 

ações que visam apoiar a atividade produtora nacional voltada à comercialização 

internacional. 

 

 

 



 

 18

4 –A CADEIA PRODUTIVA DA CACHAÇA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

4.1 – Descrição da cadeia 

 

A cadeia produtiva da produção de cachaça apresenta um encadeamento (para 

frente e para trás) envolvendo a atividade agrícola – produção da matéria-prima (cana-de-

açúcar) – e os elos de comercialização e distribuição, onde se evidenciam importantes 

estrangulamentos setoriais. A cadeia da cachaça tem muitas semelhanças com a dos outros 

derivados da cana-de-açúcar, apresentando, contudo, diferenças importantes nos 

fornecedores de embalagem e, principalmente, no sistema de regulação e nos esquemas de 

distribuição e comercialização. De forma esquemática, a cadeia produtiva da cachaça está 

apresentada na Figura 1, distribuindo os diversos elos interligados, formados por oito 

componentes principais aqui apresentados: 

 

Fornecedores de matéria-prima  

 

A cana-de-açúcar é a matéria-prima essencial para a produção de cachaça, 

podendo ser produzida diretamente pelo próprio engenho ou adquirida de terceiros. De um 

modo geral, predomina o regime de cana própria. Os engenhos que compram a cana de 

fornecedores tendem a perder competitividade, uma vez que o custo de produção é elevado. 

Como a produção de cachaça não exige a mesma qualidade demandada pelos outros 

produtos derivados da cana-de-açúcar, o preço da tonelada fica mais barato, chegando a 

custar cerca de R$ 38,00 (a tonelada). Mesmo assim, o segmento precisa contar com cana 

de variedades mais adequadas às condições regionais e às necessidades do processo 
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produtivo; para penetrar em mercados com alto grau de exigência, como o dos produtos 

naturais, necessitam-se melhorar a qualidade e o processo de produção da cana-de-açúcar, 

sem utilização de herbicidas e adubos químicos. (Pires, 2001) 

Dois fatores, também, são fundamentais na rede que gira em torno da produção 

da cana-de-açúcar: o suporte financeiro e o sistema de regulação. O primeiro diz respeito ao 

conjunto de instituições financeiras públicas e privadas aptas para operacionalizar 

esquemas de crédito e financiamento para o produtor de cana; e o segundo diz respeito ao 

sistema regulatório da atividade. Com o fim do IAA, esta regulação não ficou clara. Nesse 

sentido, destaca-se o trabalho desenvolvido pela entidade representativa dos produtores de 

cana – a Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, que procura ser o 

interlocutor das reivindicações da categoria. (Pires, 2001) 

 

Fornecedores de tecnologia  

 

A oferta de tecnologia e a infraestrutura de pesquisa disponível para o segmento 

de cachaça é basicamente a mesma dos outros derivados da cana, com uma especificidade 

que decorre de um controle maior da qualidade final, sobretudo pelo Ministério da 

Agricultura e pelos próprios padronizadores que procuram, constantemente, renovar a 

tecnologia para acompanhar a disputa da competitividade no mercado. O Estado de 

Pernambuco conta com oferta de tecnologias e assistência/extensão rural para disseminar 

processos de plantio, tratos da cultura e de manejo adequados, além de apoio nas áreas de 

capacitação e financiamento e um sistema apropriado de regulação. 
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No entanto, o acesso dos pequenos produtores à tecnologia é difícil pelos altos 

investimentos e pelas reduzidas pressões da demanda local associada ao precário apoio 

institucional. Na oferta de tecnologia e difusão podem ser destacados os trabalhos 

desenvolvidos por universidades e institutos de pesquisa e as ações de consultorias privadas 

especializadas, geralmente sob o comando de consultores com experiência antiga no setor 

sucro-alcooleiro, que oferecem suporte nas áreas de engenharia (instalação e modernização 

de instalações e equipamentos) e desenvolvimento de produto.  

 

Fornecedores de máquinas e equipamentos  

 

Outro elo importante na cadeia da produção é formado pelos fornecedores de 

máquinas e equipamentos (moendas, caldeiras, destiladoras, alambiques, geradores, entre 

outros). Em muitos casos, contudo, tanto na instalação de novos engenhos, quanto na 

manutenção e na ampliação dos projetos, são utilizados materiais usados adquiridos em 

firmas especializadas na compra e venda desses equipamentos. (Engarrafadora Pitú, 2005) 

 

Fornecedores de material de embalagem  

 

A embalagem principal da cachaça é realizada em garrafas de vidro. Como a 

garrafa tem um peso significativo no custo final do produto, muitos produtores de pequeno 

porte costumam comprar garrafas reutilizadas, geralmente de pequenos fornecedores de 

sucata. No entanto, a maior parte da produção de cachaça é estocada em botijões de plástico 

e engarrafada em vidros muitas vezes recicláveis, independente da utilização de rotulados. 
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Começa a ser disseminada no mercado pelas grandes padronizadoras de cachaça a venda do 

produto em garrafas de material plástico (sobretudo na versão de 500 ml). 

 

Agentes de capacitação 

 

No sistema de produção de cachaça dos pequenos produtores, praticamente não 

há capacitação de mão-de-obra, necessidade parcialmente atendida por iniciativas isoladas 

de treinamento do próprio senhor de engenho. Embora existam instituições com perfil 

adequado para a capacitação da mão-de-obra da indústria de cachaça, ainda não existe uma 

interação entre a oferta e a demanda de qualificação. (Engarrafadora Pitú, 2005) 

 

Fontes de financiamento  

 

Da mesma forma que ocorre com as outras atividades de beneficiamento da 

cana-de-açúcar de pequena escala, existe a tendência ao autofinanciamento que decorre das 

dificuldades de acesso ao sistema de crédito. Alguns importantes bancos oficiais presentes 

na economia pernambucana –Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – possuem linhas de financiamento que podem ser 

utilizadas para a pequena produção dos derivados da cana. Embora esses bancos oficiais 

não ofereçam linhas de crédito específicas para o segmento produtor da cachaça, o Banco 

do Nordeste, por exemplo, tem disponível, recursos para fomento à pequena produção da 

cana-de-açúcar, contemplando parcialmente os produtores. Por outro lado, o BNDES conta 

com um fundo de aval que pode ajudar a contornar a incapacidade do setor, oferecendo 
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garantia real para os financiamentos. Não há alguma diferenciação das normas de 

financiamento entre segmentos. (BNDES, 2004) 

 

Sistema de regulação  

 

Além das instâncias gerais de controle e certificação de qualidade e, 

principalmente, de vigilância fitossanitária, a produção de cachaça conta com um sistema 

de controle especial por parte do Ministério da Agricultura que detém a capacidade de 

fiscalização e de inspeção da cachaça comercializada, incluindo aquelas voltadas para 

exportação. De acordo com a Lei n° 8.918, de 14/07/94, o Ministério da Agricultura tem a 

responsabilidade da padronização, registro, classificação, inspeção e fiscalização de 

bebidas. Entretanto, as limitações de recursos humanos impedem um efetivo controle e 

fiscalização da produção de cachaça em Pernambuco.  

Afora o órgão oficial de controle, a produção de cachaça conta com uma 

instância de coordenação de classe   a Associação Nacional dos Produtores de Cachaça, que 

funciona como um legítimo canal de reivindicação dos produtores, estabelecendo diretrizes 

voltadas para o interesse dos agentes produtivos do segmento. No componente de produção 

da cana, contudo, não existe nenhum mecanismo de regulação desde que o IAA – Instituto 

do Açúcar e do Álcool – foi extinto. Mesmo sem regulação, os produtores de cana podem 

contar com o apoio associativo da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. 

(Ministério da Agricultura, 2004) 
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Distribuição e comercialização  

 

O processo de distribuição e comercialização de cachaça dos pequenos 

produtores é bem diversificado, predominando, porém, a venda direta pelo próprio dono de 

engenho no local de fabricação. Desta forma, o sistema de comercialização recorre pouco 

ao intermediário e às empresas distribuidoras. A cachaça também é comercializada em 

diversos pontos da região próxima ao engenho. Em muitos casos, a cachaça é comprada de 

outros distribuidores a fim de ser revendida com adulteração do produto original, 

acrescentando-se água e açúcar – a chamada cachaça "perua". Nestes casos, os clientes são 

na maioria das vezes consumidores de baixa renda e, portanto, de baixo nível de exigência 

da qualidade do produto. (Engarrafadora Pitú, 2005) 

As grandes engarrafadoras que padronizam as cachaças compradas por diversos 

produtores estabelecem a partir de equipamentos adequados um padrão de qualidade 

uniforme e podem constituir um mercado potencial para as pequenas destilarias. Ainda é 

limitada a venda dos produtores artesanais para os grandes engarrafadores (intermediários 

para o consumo em larga escala), mas a melhoria da qualidade do produto e a formação de 

cooperativas de produtores podem viabilizar uma articulação mais estreita entre pequenos e 

grandes negócios. (Engarrafadora Pitu, 2005) 

O mercado consumidor da cachaça vendida por padronizadoras ou 

envelhecedoras tem faixas de renda bem variadas. O foco básico de venda é o mercado 

(local e regional). O mercado nacional encontra, ainda, sérias barreiras, sobretudo devido 

ao custo do transporte; o mercado mundial está em franca expansão, notadamente na 

Europa, com algumas empresas destacando parcela importante da sua produção para 
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exportação  é o caso da Cachaça Brazinha, que destina  atualmente 36% da sua produção 

mensal para a Europa e pretende expandir mais ainda essa cota.  

Merecem ser destacados mais dois tipos de distribuição que podem vir a crescer 

ainda mais em um futuro próximo. De um lado, começa a surgir, em Pernambuco, um novo 

ponto de venda de cachaça – as "cachaçarias", já tradicionais em Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de janeiro, funcionando como uma espécie de bar especializado em cachaças. Em 

Recife, foi inaugurada, recentemente, a Cachaçaria Apurado, que vende cachaças de várias 

cidades de Pernambuco e de fora do Estado. As cachaçarias estão inseridas em outra 

importante cadeia produtiva a do turismo, que sinaliza com boas possibilidades de 

expansão e espaço para pequenos empreendimentos. Outros pontos de venda são as lojas 

que trabalham com artigos regionais, onde os produtos da cana se destacam (como uma loja 

situada no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, que tem seu foco de 

negócio principal na cachaça, denominada Cachaça Brasil). (Engarrafadora Pitu, 2005) 

Para um melhor desenvolvimento dessa parte agrícola, visando à garantia de 

uma melhor qualidade e produtividade da cana-de-açúcar, a cadeia produtiva deve contar 

com suporte tecnológico; fornecedores de máquinas e equipamentos; assistência/extensão 

rural para disseminar processos de plantio, tratos das cultura e manejo adequados; além de 

apoio nas áreas de capacitação e financiamento; e um sistema apropriado de regulação.  

 

4.2 - Problemas e Estrangulamentos da Cadeia Produtiva 

 

A produção de cachaça de cana de Pernambuco apresenta vários problemas 

internos ao processo produtivo e alguns estrangulamentos gerados fora da unidade de 

produção pelos elos da cadeia produtiva, dos quais depende a atividade produtiva. 
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Procurando separar os problemas internos ao processo dos fatores externos, apresentam-se, 

a seguir, os principais determinantes da baixa competitividade e qualidade da produção de 

cachaça.  

 

4.2.1 Problemas do Processo Produtivo 

 

Dentre os principais problemas da cadeia produtiva de cachaça, podemos citar: 

§ Mão-de-obra inadequada – a mão-de-obra utilizada nos engenhos não tem 

qualificação adequada, o que termina influenciando negativamente os níveis de 

produtividade e a qualidade do produto; (Pires,2001) 

§ Cultura empresarial arcaica – os produtores apresentam, via de regra, pouco 

profissionalismo e limitado nível de informação sobre o negócio e principalmente 

sobre o mercado, ocasionando dificuldades gerenciais na condução das empresas; 

(Pires,2001) 

§ Máquinas e equipamentos obsoletos – as máquinas e os equipamentos são, 

normalmente, obsoletos e utilizam peças muito antigas adquiridas em sucatas e 

adaptadas pela própria empresa; (Pires,2001) 

§ Baixo grau de inovação tecnológica – os engenhos tendem a não apresentarem 

inovação tecnológica, ocasionando baixo padrão da melhoria do produto e do 

processo de produção; (Pires,2001) 

§ Baixa rentabilidade dos produtos – o produto não oferece uma rentabilidade 

satisfatória, desestimulando os investimentos e a modernização das empresas; 

(Pires,2001) 
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§ Baixa capacidade de financiamento – além da deficiência de capital dos pequenos 

produtores, os empreendimentos apresentam dificuldades para obtenção de crédito, 

além de uma grande inadimplência no setor; (Pires,2001) 

§ Desarticulação do setor – o isolamento relativo dos produtores (com limitado 

associativismo) reforça a cultura tradicional do setor e constitui um grave obstáculo 

ao desenvolvimento da produção no Estado. (Pires,2001) 

Pode-se observar a falta de investimentos privados e governamentais com fator 

motivador a atual situação que o setor atravessa. 

 

4.2.2 Estrangulamentos nos elos da cadeia produtiva 

 

A pequena produção de cachaça em Pernambuco enfrenta uma série de 

dificuldades e estrangulamentos que comprometem a sua competitividade decorrente de 

problemas existentes nos elos da cadeia e na interação com os engenhos. Vale ressaltar que 

a sua competitividade é reduzida por entraves existentes fora do processo produtivo e por 

segmentos a montante e a jusante da cadeia produtiva. De forma sistemática, apresenta-se, a 

seguir uma lista destes estrangulamentos registrados nos elos da cadeia produtiva: 

§ Fornecimento de matéria-prima – a produção de cachaça não necessita de um rigor 

elevado na qualidade da cana-de-açúcar, a matéria-prima básica do produto gera 

alguns estrangulamentos e dificuldades para a competitividade e a qualidade da 

cachaça: (Pires,2001) 

§ Baixa difusão tecnológica – a produtividade agrícola da cana-de-açúcar ainda é 

relativamente baixa, apesar de existirem centros de pesquisa no Estado que estão 

pesquisando e gerando tecnologias e variedades para a melhoria do desempenho da 
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cana. Como no caso dos outros produtos, estes avanços esbarram na falta de recursos, 

na falta de integração institucional e no baixo grau de informação do produtor; 

(Pires,2001) 

§ Máquinas e equipamentos inadequados – a produção da cana-de-açúcar continua 

utilizando máquinas e equipamentos arcaicos, muitas vezes inadequados às condições 

topográficas e climáticas da região; (Pires,2001) 

§ Restrições financeiras – o endividamento e a inadimplência dos produtores de cana 

(principalmente os próprios engenhos produtores de cachaça) representam um grande 

problema para o desenvolvimento do setor, agravado pela falta de financiamentos; 

(Pires,2001) 

§ Fornecimento de tecnologia – as grandes destilarias produtoras de cachaça e as 

grandes padronizadoras e envelhecedoras forçadas a uma melhor qualidade e 

produtividade apresentam razoável articulação com os centros de pesquisa e os 

consultores especializados no produto. A ausência de programas agressivos de apoio à 

pequena produção de cachaça, aliada à postura conservadora do produtor e ao baixo 

nível de exigência da demanda, explicam a manutenção de tecnologias obsoletas no 

setor. Apesar da existência de um sistema de inovação e pesquisa no Estado com 

capacidade de oferecer tecnologia e assistência, estas não estão acessíveis aos 

pequenos produtores; (Pires,2001) 

§ Suporte de capacitação e treinamento – os pequenos produtores, praticamente, não 

contam com suporte de capacitação técnica e profissional para os seus funcionários e, 

no geral, também não consideram necessário investimento para elevar a qualidade da 

mão-de-obra. As atividades de capacitação são limitadas à atuação pontual de 
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entidades, como o SEBRAE, que assim mesmo vêm se voltando, basicamente, para a 

capacitação dos empreendedores; (Pires,2001) 

§ Acesso às fontes de financiamento – o estrangulamento central do setor de produção 

de cachaça termina por restringir as possibilidades de crescimento através das 

limitações ao crédito. Estas limitações ocorrem, fundamentalmente, em função da 

baixa capitalização e do endividamento dos produtores. A maioria dos donos de 

engenho está impossibilitada de pedir empréstimos, pois estes estão bloqueados pelo 

Serasa (Bacen), arcando com recursos próprios ou parcerias. E, embora, não existam 

linhas de crédito dos bancos públicos voltadas, especificamente, para o apoio 

financeiro direto aos engenhos e produtores de cachaça, com condições adequadas à 

realidade econômica e financeira do setor, não faltam recursos e fontes de 

financiamento. O problema do acesso ao crédito está muito mais relacionado às 

questões fundiárias, além de desinformação, incapacidade de poupança, restrições 

cadastrais, entre outros; (Pires,2001) 

§ Fornecimento de máquinas e equipamentos – de um modo geral, não existe um 

estrangulamento decorrente da oferta de máquinas e equipamentos, na medida em que 

o Estado conta com fornecedores com capacidade de atendimento da demanda. O 

problema básico reside, na verdade, na ausência de uma demanda, uma vez que o 

pequeno produtor de cachaça não sente necessidade de melhoria do processo 

produtivo e investe muito pouco em modernização. Por conta disso, a maioria dos 

produtores de cachaça trabalha com máquinas e equipamentos obsoletos, com baixa 

produtividade e qualidade (em alguns engenhos, há sistemas insalubres, a exemplo do 

alambique de cobre, comprovadamente prejudicial à saúde). Grande parte dos 

engenhos produz a cachaça de alambique, cuja qualidade do material assim como das 
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condições de instalação acabam sendo muito precárias. São poucos os que fazem o 

produto a partir do processo de colunas (similar à produção de álcool), produzindo 

uma cachaça mais pura, porém com custo mais alto; (Pires,2001) 

§ Fornecimento de embalagem – em muitos casos, a embalagem dos pequenos 

produtores de cachaça, ao contrário dos padronizadores, é feita sem controle de 

qualidade com a reutilização de garrafas de outros produtos, o que compromete a 

apresentação e a segurança do produto final. Esta deficiência não decorre de 

problemas no elo da cadeia responsável pela oferta de embalagem, controlada 

praticamente pela CIV – Companhia Industrial de Vidros, mas das dificuldades 

financeiras do produtor e da baixa exigência de qualidade do consumidor local; 

(Pires,2001) 

§ Distribuição e comercialização – para os engenhos que produzem uma cachaça de 

qualidade, a comercialização do produto pode encontrar alternativas satisfatórias nas 

lojas especializadas, cachaçarias e supermercados. Desta forma, pode-se reduzir a 

dependência de um mercado oligopsônico (poucos compradores) das grandes 

engarrafadoras e padronizadoras que tendem a controlar os preços de compra. Os 

pequenos produtores agem isolados e desarticulados na comercialização, o que acaba 

favorecendo ainda mais o domínio do mercado pelas grandes padronizadoras e 

dificultando a expansão dos negócios. As grandes padronizadoras não costumam 

comprar dos pequenos produtores, embora demonstrem abertura para adquirir a 

cachaça dos engenhos desde que consigam escala suficiente e apresentem canal 

adequado e confiável de distribuição. (Pires,2001) 

O estrangulamento comercial dos pequenos produtores de menor qualidade 

reside na falta de profissionalismo e de canais adequados para colocação do produto nos 
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pontos de venda. Os intermediários também carecem de uma estrutura de mercado e 

logística e, em alguns casos, processam o produto original com deterioração e venda 

posterior, comprometendo a qualidade e a competitividade da cachaça. Em geral, o 

pequeno produtor não tem acesso aos mercados internacionais nem às condições técnicas 

de aproveitamento da demanda externa, devido às baixas produtividade e qualidade do 

produto.  

A maioria dos produtores não trata a venda da cachaça como um conceito, 

criando uma marca nacional ou regional (a bebida brasileira), o que acaba dificultando uma 

visão mais empreendedora do negócio, sobretudo do ponto de vista da estratégia de 

comercialização. Existe, ainda, desconhecimento das oportunidades e potencialidades de 

mercado, e falta uma entidade capaz de organizar e exercer o papel de intermediária na 

comercialização.  

Ainda em março de 2004 constava na nomenclatura internacional da World 

Customs Organization – WCO na subposição “22.08.40 – Rum e Tafia”. Após as 

negociações do governo brasileiro desde o ano passado, finalmente, em março último foi 

aprovada a nova versão: “22.08.40 – Rum e demais Cachaças de Cana”. Embora pendente 

desta definição legal, a OMA – através dos países participantes do comitê técnico que 

discutiu este enquadramento, já iria informar as alfândegas de todos os países da aprovação 

da inclusão de cachaça de cana na subposição 22.08.40, para que cachaça e/ou cachaça de 

cana fossem devidamente classificadas neste subposição como categoria própria. Vale 

salientar que nesta nomenclatura a categoria é cachaça de cana e não cachaça, uma vez que 

este termo é apenas denominação típica da cachaça de cana produzida no Brasil. Foi 

decidido que não deveríamos incluir a palavra cachaça na subposição para não corrermos o 
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risco de tornar o termo genérico. As decisões da OMA, mesmo aprovadas só entrarão em 

vigor na nomenclatura em 2007. (Engarrafadora Pitu, 2004) 

 

 

4.3 – FLUXO DO PROCESSO NA INDÚSTRIA 

 

A tecnologia de produção da cachaça compreende duas fases distintas, a 

agrícola e a industrial. Na fase agrícola, a escolha das variedades é de suma importância, 

devendo-se levar em consideração a precocidade, a produtividade e o rendimento industrial. 

O cultivo deve ser conduzido com atenção, no que se refere ao controle de pragas e 

doenças. A adubação, a idade do corte da cana e o tempo entre a colheita e moagem, 

quaisquer destes fatores podem causar prejuízos irreparáveis à produção. 

No processo industrial, desde a moagem até a destilação e o acondicionamento 

o sucesso da produção está relacionado com a qualidade da cana-de-açúcar, a eficiência dos 

equipamentos e o emprego de tecnologias de fermentação e destilação.  
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MATÉRIA-PRIMA 
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Figura 2 

Fluxograma do processamento de cachaça 
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Matéria-prima 

 

Os cuidados com a matéria-prima começam na seleção de variedades de cana, 

levando-se em consideração suas características de precocidade, teor de sacarose, tolerância 

ao estresse hídrico, capacidade de tolerância a pragas e doenças e produtividade.  

 

O processamento 

 

O processamento da cana para a obtenção da cachaça é composto pejas fases de 

preparação da cana para moagem, moagem, fermentação, destilação e filtração.  

A cachaça assim obtida pode ter como destino os seguintes mercados: vendas a 

granel, empresas engarrafadoras, empresas padronizadoras e empresas envelhecedoras. Há 

unidades industriais que padronizam e envelhecem a cachaça, o que lhes permite oferecer 

um produto de melhor qualidade e, conseqüentemente, obter melhores preços. (Pires, 2001) 

 

Preparação da cana para moagem e Moagem 

 

O preparo da cana representa uma etapa importante no processo produtivo, 

tendo o objetivo de aumentar a extração da sacarose em 7% e a capacidade operacional em 

até 30%. Na preparação da cana para moagem são empregadas facas rotativas e 

desfibradores.  

A extração do caldo da cana é feita através de um conjunto de moendas, o qual; 

na maioria das unidades processadoras, é constituído de um único terno, com uma 
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eficiência de apenas 50%, ou seja, apenas metade do caldo da cana é extraída. Há no 

mercado equipamento de apenas um teme de moenda, com uma eficiência de 70%.  

Na medida em que são incorporados equipamentos – facas rotativas e 

desfibradores, assim como quando se aumenta o número de conjuntos de moendas, eleva-se 

à eficiência da extração. Pequenas unidades processadoras comportam desfibradores e dois 

ternos de moenda, o que lhes assegura uma eficiência de 80%. Nas grandes unidades 

processadoras que utilizam facas rotativas, desfibradores e quatro ternos de moenda, a 

eficiência chega a 90%. (Pires, 2001) 

 

Fermentação 

 

A fermentação ocorre em recipientes - domas de fermentação – que podem ser 

construídos com ferro, aço inox, cimento (alvenaria), madeira e fibra de vidro. As dornas de 

cimento e madeira são altamente suscetíveis á infecções, por serem porosas e de difícil 

limpeza; as dornas de ferro e aço inox apresentam os melhores resultados, tanto no 

processo fermentativo, quanto no higiênico-sanitário, uma vez que possibilitam uma 

limpeza rápida e completa.  

A sala de fermentação deve ser construída de acordo com as necessidades de 

estabilidade térmica e de limpeza e a disponibilidade de água de boa qualidade e de uma 

iluminação adequada.  

A fermentação alcoólica é considerada a principal etapa do processo de 

produção da cachaça. É na fermentação que são obtidos os principais componentes 

químicos da bebida, em função da atividade microbiana de leveduras e bactérias. O 
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processo de fermentação é composto de um conjunto de procedimentos que serão 

detalhados posteriormente.  

O sucesso da fermentação está intimamente relacionado à qualidade do caldo da 

cana, que deve passar previamente por um processo de eliminação de impurezas – terra e 

bagacinho, por exemplo. Para isso, o caldo passa por filtros e tanques de decantação, etapa 

em que a higienização dos equipamentos é indispensável para evitar os focos 

microbiológicos que comprometem a fermentação.  

O rendimento e a qualidade química e sensorial dependem do fermento 

empregado. No processo considerado artesanal, recomenda-se o emprego de leveduras 

selvagens, provenientes dos colmos da própria cana-de-açúcar. Outros produtores preferem 

o fermento prensado tradicional e, raramente, o fermento selecionado (ou cultura pura), em 

face da dificuldade de obtenção destas cepas.  

O preparo da massa necessária ao processo fermentativo requer uma série de 

procedimentos específicos, de acordo com o tipo de fermento utilizado.  

O acompanhamento do processo fermentativo é realizado pelo monitoramento 

dá teor de sólidos solúveis (brix) do mosto. Ao longo do processo, são observados fatores 

da fermentação inerentes ao aspecto visual, ao odor, à temperatura e ao tempo. O produtor 

pode acrescentar determinações laboratoriais de pH, acidez total e volátil, concentração em 

etanol, análises microbiológicas do fermento e do mosto, bem como de produtos 

secundários. Este procedimento é importante para assegurar a qualidade da bebida.  (Pires, 

2001) 

O monitoramento do processo é necessário para evitar fermentações 

indesejáveis, que comprometem a qualidade da cachaça. Estão entre as fermentações 

indesejáveis a acética (odor de vinagre), a láctica (odor de leite), a butírica (odor de ovos 
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podres), a dextrínica (grânulos gelatinosos) e a levânica (grandes, bolhas). O controle das 

fermentações indesejáveis é realizado pelas práticas de sanidade da matéria-prima e de 

higiene (limpeza e lavagem) em todo o processo. (Pires, 2001) 

A composição química media do vinho, resultante do processo de fermentação, 

corresponde de 5% a 8% de etanol, 90% de água e o restante de produtos secundários 

voláteis (ésteres, aldeídos e outros) e não-voláteis (leveduras, bactérias, açúcares, sais 

minerais, proteínas e outros). (Pires, 2001) 

 

Destilação 

 

A destilação representa uma operação de separação dos componentes do vinho 

proveniente da fermentação, por meio dos respectivos graus de volatilização. Os padrões da 

cachaça são definidos no processo de destilação e dependem da qualidade do vinho, do tipo 

de destilador, do sistema de aquecimento e das condições operacionais, além do teor 

alcoólico e da velocidade de destilação. (Pires, 2001) 

As substâncias não-voláteis são prejudiciais para a destilação, devendo ser 

eliminadas do processo, pois influencia de forma negativa o aroma e o paladar da cachaça. 

A quantidade de ésteres, ácidos e aldeídos que condicionam o aroma e o sabor típico das 

cachaças depende, entre outras variáveis, da composição e natureza do vinho, da condução 

operacional e do tipo do aparelho de destilação. Os aparelhos mais utilizados na destilação 

são os alambiques simples e as colunas de destilação. Posteriormente serão apresentados 

aspectos importantes do funcionamento dos dois sistemas de destilação. (Pires, 2001) 

Os alambiques, apesar dos recursos limitados, podem fornecer uma cachaça de 

qualidade, desde que as frações destiladas conhecidas como cabeça (5% a 10%), coração 
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(80%) e cauda (10% a 15%) sejam separadas efetivamente. O destilado de coração, fração 

de melhor qualidade, deverá apresentar um teor alcoólico entre 45°GL e 50°GL; o destilado 

de cabeça, obtido na fase inicial da destilação e mais rico em substâncias voláteis, atinge 

uma graduação alcoólica de 65ºGL a 70ºGL. (Pires, 2001) 

Os destilados de cabeça e cauda devem ser eliminados, por se caracterizarem 

como produtos de qualidade inferior, responsáveis pela "ressaca" do consumidor. Os 

destilados de cauda com teor alcoólico abaixo de 38°GL são impróprios para a saúde, em 

função da quantidade de produtos indesejáveis - furfural e ácido acético, entre outros. Uma 

opção para o aproveitamento do etanol dos destilados de cabeça e cauda é a produção de 

álcool Carburante através de uma nova destilação em coluna contínua.  

Para a produção de cachaça de alambique, o aparelho mais utilizado é o 

alambique simples de cobre, de arquitetura variada, aquecido por fogo direto ou por vapor, 

através de serpentina perfurada.  

Dependendo do projeto, a cachaça obtida nas colunas de destilação pode ser 

considerada de melhor qualidade, quando comparada com as obtidas nos aparelhos 

descontínuos. Apesar do custo inicial ser mais elevado e de menor eficiência; as colunas 

caloteadas são mais seletivas e têm maior flexibilidade, sendo de alta confiabilidade e mais 

adequadas.  (Pires, 2001) 

O sistema por colunas requer um projeto específico e operadores devidamente 

capacitados. As colunas de destilação são aparelhos de simples condução, que oferecem 

produtos mais regulares e de maior grau alcoólico. O consumo de vapor por litro é menor, 

com pequenas perdas de álcool na vinhaça, chegando a índices de eficiência média de 98%.  
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Filtragem 

 

O processo de filtragem da cachaça é fundamental para a sua qualidade. Os 

sistemas utilizados vão desde o filtro simples de carvão ativado e de celulose, até o filtro de 

resina de troca iônica, sendo este último qualificado para fabricação de cachaça destinada 

ao mercado externo. (Pires, 2001) 

A cachaça não deve ser consumida logo após o processo de filtragem. Deve 

passar por um período de descanso – de dois meses – para que a sua qualidade sensorial 

seja completada.  

  

Acondicionamento 

 

Recomenda-se o acondicionamento do produto em recipientes adequados, que 

podem ser de ferro, madeira ou outro material, assim como em local protegido de raios 

solares, com boa ventilação e longe de temperaturas elevadas. (Pires, 2001) 

 

Envelhecimento 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade da cachaça nos seus aspectos 

organolépticos – sabor, cheiro e cor, agregando-lhe valor econômico, algumas empresas 

adotam o processo de envelhecimento do produto. É importante ressaltar que só a cachaça 

de alta qualidade deve ser envelhecida. (Pires, 2001) 

De uma maneira geral, o processo de envelhecimento de bebidas ocorre pelo 

seu acondicionamento em tonéis de madeira. As espécies de madeira recomendadas devem 
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atender aos requisitos de solubilidade e de incorporação de substâncias responsáveis pela 

cor e pelo sabor das cachaças envelhecidas.  

Várias espécies de madeira são empregadas no envelhecimento de bebidas, 

destacando-se carvalho, cedro, bálsamo, cabriúva, pereira e araruta. Os barris ou tonéis 

devem ser estocados em locais frescos, protegidos e limpos, por um período mínimo de 12 

meses, visando à extração de substâncias e reações químicas que são responsáveis pelas 

características sensoriais. (Pires, 2001) 

 

Engarrafamento 

 

O engarrafamento pela própria unidade processadora de cachaça traz algumas 

vantagens – reduz fraudes que comprometem o produto, cria fidelidade à marca e agrega 

valor à cachaça. Por outro lado, acarreta um aumento de custos com a aquisição de 

equipamentos de lavagem e engarrafamento, e de insumos para o acondicionamento, assim 

como com a escolha de um local para estocagem e a definição de uma estrutura para 

comercialização. As embalagens mais empregadas são de vidro, com capacidade para 

700ml, 750ml ou 970ml, podendo variar em função do mercado consumidor. (Pires, 2001) 

 

Padrões da cachaça 

 

A cachaça só pode ser comercializada após seu registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para isso, deverá se enquadrar nos padrões por ele 

estabelecidos como apresentado na Tabela 3. Além dos padrões apresentadas na Tabela 3, 
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as grandes empresas engarrafadoras e envelhecedoras de cachaça exigem dos pequenos 

produtores as características adicionais expressas na Tabela 4. 

 

Tabela 3 

Padrões de características para a cachaça 

 

Especificação Valor 

Grau alcoólico a 20ºC (em % V/V) 38 a 54 

Acidez volátil (em mg ácido acético/100ml de álcool anidro) 150 máx. 

Cobre (em mg/L) 5 máx. 

Aldeído (em mg de aldeído acético/100 ml de álcool anidro) 30 máx. 

Ésteres (em mg de acetato de etila/100 ml de álcool anidro) 200 máx. 

Álcoois superiores (em mg de álcool isobutílico/100 ml de álcool anidro) 300 máx. 

Álcool metílico (em mg/100ml de álcool anidro) 170 máx. 

Soma dos componentes secundários (em mg/100 ml de álcool anidro) 200 a 650 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2004. 
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Tabela 4 

Características adicionais da cachaça 

 

Especificação Valor mg/100ml de álcool 

a 100% 

Aldeído acético 
Metanol 
Acetona 
Acetato de metila 
Acetato de etila 
N-propanol 
Iso-propanol 
Álcool amilíco ativo 
Álcool amilíco normal 
Álcool isoamílico 
Avidez volátil 
Turbidez 
Análise sensorial 

6 a 20 
0,8 a 1,0 
2,5 a 5,5 
2,0 a 5,0 
10 a 40 
30 a 80 
30 a 80 
20 a 50 
3 a 15 
100 a 150 
15 a 30 
Máximo de 5 
Máximo de 0,6 

    Fonte: Engarrafamento Pitú Ltda, 2004. 

 

Rendimento industrial e melhoria do desempenho da cadeia produtiva 

 

O sucesso de um empreendimento produtor de cachaça ocorre também em 

função do seu rendimento industrial. De um modo geral, os pequenos empreendedores não 

possuem uma estrutura laboratorial mínima para verificar o comportamento da Indústria 

como um todo, ou seja, para acompanhar a qualidade da matéria-prima, a extração, a 

fermentação, a destilação e, principalmente, a qualidade do produto. Para isso, é necessário 

que a indústria seja dotada de equipamentos e métodos que possibilitem a realização das 

determinações analíticas dos rendimentos de açúcares a serem convertidos em cachaça, por 
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tonelada de cana esmagada; do caldo em relação ao peso da cana moída; e da cachaça em 

relação ao volume de vinho destilado e ao peso de açúcar no processo de fermentação.  

Como já foi dito, os coeficientes técnicos de rendimento industrial dependem da 

eficiência de métodos e equipamentos. Comumente, á eficiência está relacionada à 

capacidade produtiva da indústria, pois as maiores são sempre melhor equipadas, embora 

isso também seja possível para as pequenas e médias unidades industriais. Diante disso, os 

parâmetros de rendimento diferem entre grandes e pequenas destilarias, segundo a tabela 5. 

 
 

Tabela 5 

Parâmetros de rendimento produtoras de cachaça 

 

Especificação Valor da pequena Valor da Grande 

Açúcares a serem convertidos em cachaça 

Extração média de açúcares fermentescíveis 

Eficiência fermentativa 

Eficiência da destilação 

Eficiência do processo 

Rendimento da cachaça a 50ºGL e a 20ºGL 

140 kg/ton de cana 

60% 

80% 

80% 

38,4% 

70 L/ton de cana 

140 kg/ton de cana 

90% 

90% 

98% 

79,4% 

143,9 L/ton de cana 
 Fonte: Engarrafamento Pitú Ltda, 2004. 

 

 

Efluentes 

 

Os principais efluentes de uma unidade produtora de cachaça são as águas 

utilizadas na lavagem de pisos e equipamentos, e a vinhaça. A produção de vinhaça em 
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unidades que produzem cachaça de alambique é estimada de sete a dez litros, para cada 

litro de cachaça produzida. Em geral, a vinhaça é utilizada pelas empresas: 

§ Na fertirrigação da cana-de-açúcar, mediante aplicação de 300 m3 de vinhaça por 

hectare; 

§ Na produção de adubos, incluindo, entre outros, o bagaço da cana, o esterco curtido, é 

as cinzas das caldeiras; 

§ Na alimentação animal.  

 

 

Aspectos importantes da qualidade da cachaça 

 

O controle de qualidade na produção de cachaça leva em consideração as 

características organolépticas (sabor, odor e cor) e o controle rigoroso sobre a presença de 

substâncias como o como o óleo e o carbamato de etila, que além de comprometerem o 

sabor são prejudiciais à saúde humana. O carbamato de etila (ou uretana) encontra-se 

presente em diversos alimentos e bebidas obtidos através de processos de fermentação, 

alcoólicos ou não (iogurtes, queijos, cervejas e vinhos). Sua presença é admissível em 

quantidades mínimas. As cachaças produzidas pelo método da dupla destilação apresentam 

valores entre 20ppb e 40ppb, reduzida acidez e menor teor de aldeídos e ésteres, além da 

ausência quase total de cobre (a presença dessas substâncias em teores acima do 

recomendável provoca dor de cabeça e ressaca).  
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4.4 – COMPARATIVO ENTRE CACHAÇA DE COLUNA E ALAMBIQUE 

 

O mercado da cachaça varia em função do tipo de bebida que é produzido e das 

características do consumidor. As tendências dos diferentes tipos de mercado para a 

cachaça apontam para as seguintes situações: O fato de que cachaça de coluna continuará 

sendo um produto de consumo massivo, comercializado no mercado nacional, o qual 

continuará a apresentar as mesmas tendências de crescimento verificadas nos últimos anos, 

além disso, mercados específicos para a cachaça de alambique despontam dentro de 

padrões de qualidade reconhecidos, representados pelos consumidores de maior poder 

aquisitivo, que estão aderindo às cachaças devido aos resultados das campanhas de 

marketing bem-sucedidas.  

 

Mercado para a cachaça de coluna 

 

A cachaça de coluna vem desfrutando de um mercado crescente, com fortes 

tendências para se expandir ainda mais nesta década, sobretudo em nichos. Em 1980, o 

consumo nacional: per capita foi da ordem de 4,8 litros; em 1990 subiu para 7,0 litros; em 

2000, chegou / a 11,0 litros; havendo estimativas de que até o ano 2010 alcance a marca de 

15,0 litros anuais por consumidor. Nessa perspectiva, considerando uma taxa de 

crescimento da população brasileira de 2% ao ano, poderá haver uma projeção do mercado 

para a cachaça de coluna de acordo com as Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6 

Mercado nacional para a cachaça de coluna 

 

Ano População (mil hab) Consumo per capita (litro) 
Consumo total 

(em bilhões de litros) 

2000 

2005 

2010 

165.500 

182.700 

201.500 

11,0 

12,5 

15,0 

1,82 

2,28 

3,02 

 Fonte: Diagnóstico da Cachaça de Minas Gerais (SEBRAE/MG, 2001). 

 

A oferta no ano 2000 – 1,5 bilhão de litros – apresentou a distribuição entre os 

Estados produtores apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 

Produção de cachaça de coluna por Estado (2000) 

 

Estado Produção 

(em milhões de litros) 

(%) 

São Paulo 

Pernambuco, Paraíba e Ceará 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

Bahia 

Demais Estados 

Total 

750,0 

300,0 

90,0 

75,0 

22,5 

262,5 

1500 

50,0 

20,0 

6,0 

5,0 

1,5 

17,5 

100 

                  Fonte: www.geocities.gov/study/805/rapadura/produção/htm, 2004. 
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Mercado para a cachaça de alambique 

 

A cachaça de alambique, produzida quase que artesanalmente, difere bastante 

da cachaça de consumo tradicional, uma vez que inclui exigências de qualidade e pureza, 

entre as quais: 

§ uso de fermentos naturais; 

§ ausência de qualquer ingrediente externo (aditivo), inclusive açúcar e corante; 

§ uso somente da fração destilada, denominada "coração", que fica entre as frações 

"cabeça" e "cauda”; 

§ envelhecimento, em tonéis especiais, por prazos mínimos.  

A cachaça de alambique, atualmente produzida em maior proporção no Estado 

de Minas Gerais, vem conquistando, gradualmente mercados internos promissores, o que 

reflete uma tendência no sentido de atingir uma fatia significativa do mercado mundial de 

destilados.  

O Estado de Minas Gerais, com a implementação do programa Pró-Cachaça e 

com a criação da Associação Mineira de Produtores de Cachaça de Qualidade (Ampaq), em 

1989, avançou bastante na conquista “e na ampliação deste mercado potencial, promovendo 

a valorização da bebida, preservando o seu valor cultural e fomentando a produção e a 

produtividade com o aperfeiçoamento permanente da qualidade”. 

A Ampaq já está certificando a cachaça de Minas Gerais, adotando critérios 

semelhantes aos da Europa, norteados pelos seguintes princípios: 

§ o meio rural marca e personifica o produto; 

§ a uniformidade da produção resguarda características mínimas, mesmo existindo mais 

de um método produtivo; 
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§ a constância nas características confere qualidade ao produto; 

§ o volume de produção é limitado por área, de modo a preservar a qualidade do 

produto.  

O mercado tende a aumentar e as possibilidades de ampliação em uma região 

que atenda a estes requisitos são limitadas, sob pena de perder essas características 

essenciais. Desta forma. o acompanhamento do aumento da demanda por cachaça de 

alambique exigirá uma ampliação da área de produção, no sentido de comportar um número 

grande de pequenas unidades.  

Em Minas Gerais, que já está à frente deste processo, as regiões com maior 

produção de cachaça de qualidade é o Norte e o vale do Jequitinhonha (18%) e do Rio 

Doce (14,1%). Em todas, a perspectiva de incremento da produção é baixa, uma vez que 

estas regiões são secas ê possuem áreas adequadas limitadas para o cultivo da cana.  

O exemplo de Minas Gerais representado pela Ampaq e pelo Pró-Cachaça pode 

servir como modelo de ação para outros Estados e regiões, desde que adaptado às 

realidades locais, na expectativa de obtenção de resultados e repercussões altamente 

favoráveis. (SEBRAE-PE, 2003) 

 

Concorrência no mercado da cachaça 

 

Os Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde 

estão localizadas as regiões canavieiras tradicionais do Nordeste, enfrentam uma 

concorrência forte na conquista de mercados para a cachaça, pelas seguintes razões: 
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§ no caso da cachaça de consumo massivo, o grande concorrente é o Estado de São 

Paulo, que detém metade da produção nacional, através de grandes empresas 

engarrafadoras com marcas de elevada penetração no mercado; 

§ quanto à cachaça de alambique, a concorrência atual está em Minas Gerais, Estado 

que desfruta de uma situação invejável, de difícil abertura para competidores.  

Entretanto, as tendências indicam que o pioneirismo mineiro está promovendo uma 

grande ampliação do mercado, o qual não poderá ser atendido só com a produção do 

referido Estado, devido às limitações locais de aumento da oferta. Estas limitações 

mineiras conduzirão à abertura de oportunidades para outros Estados, desde que eles 

apresentem padrões de qualidade semelhantes aos das "cachaças de Minas".  

De um modo geral, a cachaça de alambique domina o mercado regional e pode, 

em alguns casos, já vir conquistando o mercado internacional.  

O mercado regional é caracterizado pela venda direta, a granel ou engarrafada, 

do fabricante para as engarrafadoras maiores ou para o comércio varejista; já o mercado 

internacional é exigente quanto à qualidade do produto e comercializa através dos agentes 

de exportação.  

Outros mercados potenciais para as pequenas destilarias que operam de forma 

artesanal dizem respeito à comercialização direta do produto ao consumidor em cachaçarias 

e bares especializados, uma atividade expressiva e tradicional em Estados como São Paulo 

e Minas Gerais. (SEBRAE-PE, 2003) 

O segmento produtivo da cachaça no Nordeste, com exceção das grandes 

empresas, necessita de uma ampla reestruturação, cujo ponto de partida será induzir o 

pequeno empresário a ter o seu negócio, com uma visão moderna de empreendedorismo, 

investindo em tecnologia que assegure eficiência produtiva e qualidade do produto, a qual 



 

 50

permitirá a fixação e a conceituação das marcas. Os esforços ocorrem no sentido de que 

estes empresários se organizem em órgãos de classe, de modo a fortalecer o setor, em todos 

os elos da cadeia produtiva, desde a aquisição de insumos, máquinas e equipamentos, até a 

viabilização de linhas de crédito e processos de comercialização e abertura de mercados.  

Os preços da cachaça de alambique entre Rio Grande do Norte e Alagoas têm 

variado de R$ 0,20 por litro, na venda a granel (engenho localizado no município de Ceará 

Mirim no Rio Grande do Norte), R$ 1,00 por litro, quando engarrafada em embalagens de 

diversos tamanhos, Como a garrafa de 300 ml da Cachaça Serra Limpa (engenho localizado 

no município de Duas Estradas na Paraíba). (SEBRAE-PE, 2003) 

 

Cachaça Artesanal X Coluna 

 

Muito se fala sobre as diferenças entre as cachaças brancas industrializadas, 

produzidas em colunas e as de alambique, por muitos chamada de cachaça de qualidade. 

Mas quais são realmente as diferenças? Não seria apenas um preconceito? A diferença 

entre ambas é apenas o processo de produção. Artesanalmente, a produção é de batelada, 

enche-se o equipamento, destila-se e depois o esvazia completamente. Já o processo de 

coluna consiste em um volume maior, onde o fluxo é constante, a todo o momento entra por 

um lado o mosto fermentado e do outro sai à cachaça já destilada, pronta, tornando a 

produção acelerada. E onde entra a qualidade nisso? A Cachaça de alambique pode sim ter 

uma qualidade um pouco superior às de colunas desde que tenha um controle de produção e 

qualidade, o que na maioria dos alambiques espalhados pelo interior do Brasil não 

acontece. A melhoria de qualidade por assim dizer ocorre porque o alambique funciona 

como um reator químico, favorecendo a formação de alguns componentes voláteis do 



 

 51

produto final. Também o cobre presente nos condensadores dos alambiques, por exemplo, 

funciona como um catalisador, favorecendo a formação de aromas e bouquetes. Este 

artifício, porém é também usado em muitas destilarias de colunas no Nordeste do Brasil, ou 

seja, o cobre também é usado, passando pelo mesmo processo de formação de aromas. 

Portanto, a grande vantagem da Cachaça Artesanal em relação a Industrial é o aroma e o 

bouquet. A grande vantagem da Cachaça Industrial em relação a artesanal é a padronização 

do produto, requisito básico para uma bebida que começa a dar seus primeiros passos na 

exportação e aparece cada vez mais na mídia nacional e internacional. Nessa, controla-se 

cada etapa do processo, desde a quantidade de açúcar a temperatura na fermentação, 

controlando a acidez do produto final, que por Lei pode chegar até 150 mg/l de álcool 

anidro. Também se comenta a respeito de diferenças no sabor das cachaças. Dizem que a 

cachaça artesanal é mais suave, apesar de geralmente ter uma graduação alcoólica mais 

alta, podendo chegar aos 54%. O que acontece, é que quanto à suavidade, o que realmente 

influencia é o envelhecimento da bebida. Normalmente a maioria das marcas industriais 

não são envelhecidas, enquanto que as artesanais, de uma maneira geral, são envelhecidas. 

(SEBRAE-PE, 2003) 

A legislação brasileira reconhece o tempo mínimo de envelhecimento para uma 

cachaça de um ano, porém este tempo pode chegar a 10 anos. Existem barris de diferentes 

madeiras como o bálsamo, amendoeira, cedro, jequitibá e o mais tradicional, o de carvalho. 

Cada madeira oferece permeabilidade e aroma diferentes ao produto. Os barris podem ter 

no máximo 700 litros.  

No processo de envelhecimento, a cachaça perde álcool e se enriquece com 

produtos secundários aromáticos provenientes da reação entre a madeira, o oxigênio e 
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outros componentes produzidos na fermentação da bebida, tomando-a dourada e com um 

sabor bem mais suave.  

Outra variação é a cachaça "amarela", dourada como as envelhecidas, porém, 

tem esta coloração devido à adição de extratos de madeira ou calda de caramelo nas 

cachaças brancas, tornando seu sabor um pouco mais adocicado. Este produto não é 

envelhecido e sim é uma cachaça composta (preparada).  

Muitos produtores utilizam uma outra forma de suavizar o produto a bi-

destilação. Através da bi-destilação consegue-se diminuir todos os componentes voláteis da 

cachaça, inclusive sua acidez.  

A cachaça bi-destilada, entretanto, além de tirar as características da bebida 

genuinamente brasileira é contra a especificação da cachaça, onde por definição, diz-se que 

a cachaça é produto de destilação simples.  

Baseando-se nesta breve explicação podemos constatar que este negócio de 

"cachaça de qualidade" como sendo as de alambique, não existe. Todas têm qualidade, 

principalmente as de coluna por terem um processo padronizado e com um controle de 

qualidade semelhante aos dos melhores destilados do mundo. Já a artesanal tem qualidade, 

porém, geralmente não tem um controle de qualidade, podendo apresentar diferenças entre 

uma produção e outra. (SEBRAE-PE, 2003) 

 

4.5 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO / LEGISLAÇÃO 

 

Em Pernambuco se verifica que existe uma carência de informações a respeito 

de impostos incidentes sobre a cachaça. Informações errôneas têm levado produtores a 

grandes prejuízos e desestímulo quanto à legalização do seu produto. Um dos maiores 
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entraves ao engarrafamento, que constitui a base da comercialização no mercado formal, é 

o preconceito ou a informação errada de que a fabricação de cachaça ou cachaça de cana 

está sujeita a altos impostos. Na verdade, as taxas obrigatórias para a fabricação de cachaça 

não inviabilizam a atividade de engarrafamento.  

Em Minas Gerais e outros Estados do Brasil, muitos produtores, por 

desinformação, pagam erroneamente um valor de IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados, correspondente a 70% do valor da bebida. Tal prejuízo tem como causa as 

informações desatualizadas. (SEBRAE-PE, 2001) 

De acordo com a legislação atual, incidem dois impostos sobre a cachaça: o 

ICMS -Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI.  

A venda a granel só pode ser realizada para atacadistas de cachaça e para 

engarrafadoras. O produtor desta bebida que possui fábrica legalizada não pode 

comercializar seu produto diretamente no mercado consumidor (atacadista ou varejista). A 

venda em bombonas ou garrafões é, nesse caso, ilegal.  

Nas vendas realizadas para atacadistas e engarrafadores, incide apenas o ICMS 

correspondente a 18% do valor do produto. Assim, o fabricante de cachaça que vende seu 

produto a granel não paga IPI.  

Se o produtor é também engarrafador, irá pagar o ICMS e o IPI. O ICMS é de 

18% sobre o valor do produto comercializado dentro do Estado e o IPI é um valor 

estipulado e “Ato Declaratório" da Secretaria da Receita Federal. (SEBRAE-PE, 2001) 

A legislação do IPI para cachaça ou cachaça está estipulada pela Lei n° 7.798, 

de 10 de julho de 1989, publicada no Diário Oficial de 11 de julho de 1989, e pela Instrução 

Normativa n° 132, de 19 de dezembro de 1989, publicada no DO de 20 de dezembro de 

1989. (SEBRAE-PE, 2001) 



 

 54

A Lei n° 7.798 estabelece as bebidas sujeitas ao IPI em seu Anexo I, 

identificadas de acordo com os códigos da TIPI – Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, aprovada pelo Decreto no 97.411, de 23 de dezembro de 1989. 

Nessa tabela, a cachaça de cana é classificada como cachaça ou caninha através do código 

2208.40 e com classes mínima e máxima variando de A a T, respectivamente. A letra 

correspondente entre A e T, numa tabela que varia de A a Z, é que irá determinar o valor do 

IPI a ser pago. (SEBRAE-PE, 2001) 

Na Instrução Normativa no 132, a cachaça ou cachaça de cana é classificada 

com o código 2208.40.0200. Em seu Item 3.2.1, que trata dos tipos de selo de controle, a 

cachaça é classificada de acordo com a capacidade do recipiente onde é comercializada. A 

Tabela 8 correspondente está assim especificada: 

 

Tabela 8 

Códigos de classe tributária por embalagem 

 

Capacidade (ml) Classe 
Selo de Controle / 

Bebidas Alcoólicas (tipo/cor) 

Até 180 ml 

De 181 ml a 375 ml 

De 376 a 670 ml 

De 671 ml a 1000 ml 

A 

B 

C 

D 

Bebida Alcoólica Miniatura/Verde 

Cachaça/Violeta 

Cachaça/Laranja 

Cachaça/Azul 

                   Fonte: SEBRAE-PE, 2001. 

 

As cachaças embaladas em garrafas de 600 ml estão enquadradas na letra D e 

têm o selo de cor laranja, e as embaladas em litro, letra G, selo azul. A partir dessa 
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definição, procura-se o último Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal 

correspondente ao assunto. Por exemplo, Ato Declaratório n° 08, de 27 de março de 1996: 

O secretário da Receita Federal no uso da delegação de competência conferida 

pela portaria MF n° 678, de 22 de outubro de 1992, declara que a partir de 1° de abril de 

1996 os produtos sujeitos ao regime tributário de que tratam os arts. 1° e 3° da Lei n° 

7.798, de 10 de julho de 1989, estarão sujeitos ao IPI –Imposto sobre Produtos 

Industrializados, fixados conforme a Tabela 9 apresentada.  

De acordo com a Tabela 9, sobre a garrafa de cachaça de 600 ml incide R$ 0,12 

como também, sobre o litro, R$ 0,12 de IPI por unidade. As microempresas, dentro dos 

limite estabelecidos por algumas legislações estaduais, estão isentas do pagamento do 

ICMS. (SEBRAE-PE, 2001) 

 

Tabela 9 

Tabela de referência do IPI (Lei 7.798 de 10/07/89) 

 

Classe IPI – R$ Classe IPI – R$ Classe IPI – R$ 

     A 
B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

0,07 

0,08 

0,10 

0,12 

0,15 

0,18 

0,21 

0,26 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

0,32 

0,39 

0,47 

0,57 

0,69 

0,86 

1,04 

1,26 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

X 

Y 

Z 

1,54 

1,88 

2,30 

2,80 

3,42 

4,17 

5,08 

6,20 

9,22 

  Fonte: Receita Federal, 2004. 
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5 – COMÉRCIO INTERNACIONAL BRASIL X UNIÃO EUROPÉIA 

 

Para o Brasil, a União Européia representou desde o começo, um “perigoso 

precedente” de violação ao livre comércio. O discurso de oposição defendia os interesses 

brasileiros agudamente prejudicados pelo estabelecimento de preferências externas 

concomitantes às preferências internas que inicialmente constituíram a Europa dos seis. A 

convenção de Yaoundé, e posteriormente os acordos de Lomé estabeleceram uma rede de 

países em desenvolvimento associados à comunidade Européia. A competição com países 

da Ásia, Caribe e Pacifico (ACP), exportadores de produtos primários e amplamente 

beneficiados pelos acordos de associação revelou-se difícil ou mesmo impossível para o 

Brasil (especialmente para cacau e café). 

Entre 1976 e 1994, o comércio bilateral com a União Européia apresentou saldos 

comerciais favoráveis ao Brasil. A partir de 1997, esta situação inverteu-se em virtude do 

rápido aumento das importações brasileiras ocorrido a partir de 1993. Em 1998, o Brasil 

exportou US$ 14,7 bilhões, cifra 1,6% superior à de 1997. Por sua vez, as importações 

oriundas da União Européia cresceram 2,9%, totalizando US$ 16,8 bilhões, o que gerou um 

déficit de US$ 2 bilhões. Em 1999, o saldo foi favorável à União Européia, foram 

exportados pelo Brasil cerca de US$ 13,7 bilhões, e importados US$ 15 bilhões. 

O ano de 2000 marca uma mudança, com o Brasil passando a ter saldo favorável no 

comércio bilateral: foram US$ 14,78 bilhões em exportações brasileiras contra US$ 14,05 

bilhões em importações provenientes da União Européia. Com isso o Brasil apresentou um 

saldo comercial em torno de US$ 735 milhões. No primeiro semestre de 2001 a balança 

voltou a ser favorável a União Européia. Apesar da variação positiva no montante de 

exportações do Brasil para a EU de 2,46% em relação ao mesmo período de 2000, o valor 
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de importações variou 12,68%, contabilizando um déficit no comércio bilateral de US$ 3,3 

milhões. 

A União Européia vem ampliando ao longo dos últimos anos, as relações 

institucionais com a América latina e o Mercosul. Caso analisemos o saldo da balança 

comercial no período de 1994 a 1998 encontramos alguma semelhança no comportamento 

do Brasil com a União Européia e os resultados gerais apresentados no comércio externo do 

país. 

 As especificidades nas relações comerciais do Brasil com a U.E. são discutidas 

neste capítulo com base na análise das estruturas das pautas de produtos comercializados 

entre o Brasil e a União Européia. A pauta geral brasileira de exportações é constituída, em 

sua maior parte de produtos industrializados, em torno de 70%, e a maior parcela é de 

produtos manufaturados, 53%, segundo relatório da Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI) de 1998. No caso particular do comércio nacional com o bloco europeu, a estrutura 

das relações comerciais constitui um padrão especial a ser considerado para balanço geral 

do intercâmbio. A Tabela 10 apresenta os principais grupos de produtos exportados do 

Brasil para a U.E. no período de 1994 – 1998. Nesta tabela vamos perceber que dois grupos 

de produtos predominam as relações comerciais entre o Brasil e União Européia; que são o 

grupo de produtos do reino vegetal e o grupo de produtos industrializados como: alimentos, 

bebidas, fumo, etc, (agroindústria). 
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Tabela 10 

Principais grupos de produtos exportados do Brasil para a Europa no período de 1994 

A 1998. 

 

PAUTA DE PRODUTOS / ANOS    1994 1995 1996 1997 1998 

 

1. ANIMAIS VIVOS E PROD. DO REINO ANIMAL 3,7 3,1 3,7 3,0 3,1 

2. PROD. DO REINO VEGETAL    19,6 14,3 15,0 25,1 20,5 

3. PROD. IND. ALIMENTOS, BEB, FUMO, ETC.  27,4 27,2 30,7 24,2 21,2 

4. PROD. MINERAIS       9,1 9,3 9,4 8,6 10,4 

5. PROD. IND. QUÍMICA OU IND. CONEXAS  2,7 3,1 3,4 3,6 3,7 

6. PLÁSTICOS, BORRACHAS E SUAS OBRAS  1,1 1,6 1,2 1,0 1,2 

7. PELES, COUROS E SUAS OBRAS   2,3 2,8 3,2 2,8 2,7 

8. MADEIRA E SUAS OBRAS    3,8 4,0 3,3 3,1 2,9 

9. PAPEL E SUAS OBRAS    4,8 7,1 4,4 3,7 4,0 

10. MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS  2,7 2,6 2,0 1,3 1,0 

11. CALÇADOS, CHAPÉUS E OUTROS ARTEFATOS 2,2 1,9 1,7 1,6 1,3 

12. METAIS COMUNS E SUAS OBRAS   5,7 7,3 7,5 6,5 9,5 

13. MÁQ. E APARELHOS ELETROELETRÔNICOS 5,7 6,6 6,7 5,6 6,5 

14. MATERIAL DE TRANSPORTE   4,6 4,3 3,1 5,0 7,9 

15. OUTROS      4,6 4,8 4,7 4,9 4,1 

    Fonte: MDIC, 2004. 

  

Com base na análise da tabela 10 podemos avaliar que os grupos 2 e 3 somados 

respondem por cerca de 45% da pauta de produtos exportados, e que no ano de 1998 houve 

uma redução de cerca de 8% no peso da soma destes dois grupos. Chegamos assim à 

conclusão que os dois grupos de maior representatividade no comércio externo com a 

União Européia são justamente àqueles que estão contidos nas principais dotações de nosso 

território, agricultura e agroindústria. Certamente há pontos muito favoráveis nesta 

estrutura, entretanto também existem grandes riscos. 
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Como os grupos 2 e 3 representam um peso demasiado no contexto das exportações, 

nos colocamos em posição delicada quanto a medidas de controle ambiental e fito sanitárias 

que venham ou possam vir a ser adotados pela comunidade européia contra nossos 

produtos, colocando-nos assim em posição bastante desfavorável na balança comercial 

entre o Brasil e este bloco. 

 

5.1 – Barreiras às Exportações Brasileiras 

 

A política de câmbio adotada no plano Real debilitou a maior parte das empresas do 

país, causando enorme estrago na balança comercial brasileira, que saiu de uma situação de 

superávit da ordem de 8,0 bilhões de dólares em seu início (1994),  para mais de 8 bilhões 

de déficit em 1998.  Essa perda da capacidade exportadora do Brasil, superior a 30% do 

total exportado a cada ano, foi conseqüência do debilitamento das empresas brasileiras e da 

estrutura exportadora em geral. Hoje o governo está novamente interessado na recuperação 

da capacidade exportadora das empresas e do país, e, apesar da situação cambial favorável, 

não se vê, de parte da balança comercial  o  aparecimento de resultados firmes de superávit. 

(MDIC, 2004) 

Com a intensificação do comércio internacional, foram criados vários mecanismos 

de proteção às mais diversas culturas produtivas, visando assim proteger a indústria 

nacional, principalmente nas dotações naturais, e acelerar a economia buscando um 

comércio de excedentes destas dotações como também importações de produtos que não 

fazem parte das dotações daquele país. Porém por vezes vemos também importações de 

produtos de dotação natural para suprir o spread da demanda e capacidade produtiva do 

país. Nestes casos, a importação é estimulada. O que buscaremos explorar neste item é a 
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formação de barreiras ou o conjunto delas, buscando a proteção e manutenção dos níveis de 

produção interno em detrimento da entrada de produtos estrangeiros mesmo que a um custo 

mais atraente. (MDIC, 2004) 

 No atual cenário internacional é de fundamental importância que esforços sejam 

desenvolvidos no sentido de aumentar a participação das exportações de produtos 

brasileiros no mercado mundial que hoje não chega a 1%. Para atingir este objetivo, um 

conjunto de esforços vem sendo necessário, visando identificar possíveis barreiras de 

exportação existentes contra os produtos brasileiros. Simultaneamente informar e dirigir o 

processo de exportação servindo de subsídios às negociações internacionais. Desta maneira, 

e indubitavelmente importante a esse processo, é a participação de todo exportador que 

encontre qualquer barreira à exportação de seus produtos, contribuindo com informações ao 

ministério do desenvolvimento da indústria e comércio, pois o êxito destes esforços 

dependerá da participação do setor exportador brasileiro, que vivencia diariamente a 

matéria. (APEX, 2004) 

 Estas mesmas condições são observadas no segmento de cachaça, para que se possa 

familiarizar com estas barreiras, utilizaremos não só exemplos de barreiras no segmento de 

cachaça, como também em outros segmentos de mercado. 

 

A – BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS – São consideradas barreiras não tarifárias, 

aquelas que afetam o relacionamento do comércio entre dois ou mais países que dispensam 

o uso de mecanismos tarifários, como apresenta a Tabela 11: 

 

 

 



 

 61

Tabela 11 

Tipos de barreiras não tarifárias 

Nome Descrição 

Quotas Quando há uma limitação de importações 

pela fixação de quotas para produtos. 

Proibição total ou temporária Quando há proibição de importação de um 

produto que seja comercializado 

internamente no país que efetuou a 

proibição. 

Salvaguardas Aplicação de quotas de importação por 

questão de medidas de salvaguarda, exceto 

salvaguardas preferenciais. 

Preços mínimos de importação Estabelecimento de preço mínimo para a 

tributação desconsiderando a valoração 

aduaneira do produto. 

Medidas financeiras 

# Observada no segmento de cachaça. (U.E.) 

Quando da existência de uma sobretaxa para 

as importações. 

Controles sanitários e fitossanitários nas 

importações 

# Observada no segmento de cachaça. (U.E.) 

Quando da existência destes exigidas nas 

importações de produtos de origem animal 

ou vegetal. 

Fonte: MDIC,2003. 

 

Poderíamos aqui descrever inúmeras destas barreiras, entretanto o objeto de nosso 

estudo é analisar as políticas de apoio às exportações brasileiras de cachaça e barreiras a 

importações da U.E. 

B – BARREIRAS TARIFÁRIAS – São considerados barreiras tarifárias as medidas e os 

instrumentos de política econômica que afetam o comércio de dois ou mais países com o 

uso de mecanismos tarifários como mostra a Tabela 12. 
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Tabela 12 

Tipos de barreiras tarifárias. 

Produto     Barreira 

Suco de laranja    Tarifa 

# Tarifa advalorem 56%, sem as restrições tarifárias calcula-se que o Brasil ocuparia todo o 

mercado americano e o ganho seria de pouco mais de US$ 1 bilhão. 

# Observada no segmento de cachaça. (U.E.) 

Álcool Etílico     Subsídios 

# As importações de álcool são taxadas pelo imposto de importação e pelo imposto especial 

sobretaxando em cerca de 50% o produto importado. 

 

Açúcar      Quotas Tarifárias 

# Quotas para o produto brasileiro. 

 

Fumo      Apoio aos produtores internos 

# Determinação de que 75% do fumo utilizado na fabricação de cigarro norte-americano 

deve ser produzido localmente. 

 

Carne suína     Medidas sanitárias 

# Imposição devido ao registro no passado de contaminação de febre aftosa do rebanho 

suíno brasileiro. 

Fonte: MDIC, 2003. 

 

 

 

Visamos aqui demonstrar algumas das barreiras tarifárias mais comuns nos mercados 

internacionais. É importante visualizarmos a existência destas barreiras, pois no contexto 

do comércio mundial elas podem interferir de maneira decisiva no sucesso ou insucesso de 

um programa de exportações. 
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5.2 – Medidas de Incentivo às Exportações 

 

Ao contrário da situação que encontramos atualmente, na segunda metade do século 

XX o Brasil enfrentou oscilações no processo de comércio exterior vivenciando diferentes 

ciclos de abertura e fechamento do comércio à sua economia. Como principal ciclo de 

fechamento tivemos barreiras às nossas exportações, as quais discutiremos no próximo 

capítulo, vimos também à utilização do câmbio como âncora nominal de preços que nos 

levou a uma situação de déficit comercial, mas por outro lado nos mostrou, ainda há 

tempos, a real necessidade de um câmbio flutuante à nossa economia, minimizando assim o 

risco real de um aumento no passivo externo. Com a instituição da organização mundial de 

comércio, as ações governamentais, ferramentas amplamente utilizadas como barreiras de 

proteção, foram minimizadas favorecendo assim países em expansão comercial. 

 A atuação do governo brasileiro, não questionando sua eficiência, vem promovendo 

alguns programas e medidas de incentivo às exportações que tem como objetivos principais 

à redução da carga tributária e criação de instrumentos que agilizem e solucionem 

problemas que venham a afetar a atividade exportadora. Como no Brasil encontramos um 

quadro de escassez de recursos financeiro, institucionais e humanos, na aplicação de 

qualquer estratégia de promoção às exportações, necessitamos da correta definição de 

produtos, mercados e público-alvo destes programas. Dentro deste contexto iremos explorar 

especificamente o principal programa de incentivo às exportações o PEE. 

 Assim como, no subitem barreira ao comércio exterior, aqui se explorará algumas 

medidas implantadas pelo programa não exclusivamente para o segmento de cachaça. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE EXPORTAÇÕES – PEE – Este programa, lançado em 

1998 pelo presidente da república, tem por objetivo interligar os setores produtivos às áreas 

governamentais objetivando um apoio às exportações agilizando os procedimentos e 

solucionando os problemas que afetam a atividade exportadora no país. 

 Atualmente, há 61 setores produtivos privados participantes do PEE, o setor de 

bebidas é participante, ocupando as gerências setoriais, concebidas para diferenciar as 

atividades, dando assim tratamento diferenciado aos diversos setores participantes. Estas 

gerências setoriais são responsáveis pelo estabelecimento de metas para exportação de cada 

setor, apresentando um programa de trabalho e um intercâmbio entre setores produtivos e 

governo, visando o atingimento destas metas. De forma resumida o PEE tem por objetivo 

de caráter geral, expandir as exportações apoiando a ação governamental de geração de 

emprego e renda como também de ajuste de contas externas. Periodicamente a CAMEX 

(Câmara de Comércio Exterior) promove a realização de reuniões entre os gerentes 

setoriais proporcionando a interação necessária entre o governo e a iniciativa privada 

visando: Mobilizar os exportadores e os principais formadores de opinião da sociedade civil 

quanto à importância deste programa para a retomada do crescimento sustentado da 

economia brasileira, aperfeiçoar e adaptar os instrumentos de comércio exterior que não 

atendem a necessidades e interesses exportadores, dinamizar o sistema de gerenciamento 

para a condução do programa, avaliar a gestão dos gerentes temáticos e cumprimentos das 

metas pré-negociadas, estabelecendo mecanismo regular de avaliação conjunta do PEE. 

Além destas medidas a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) realiza levantamentos de 

pesquisas junto ao setor privado sobre assuntos relacionados ao comércio exterior e de 

interesse do governo. 
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 O PEE favoreceu o atendimento de importantes demandas dos setores produtivos, 

bem como o início da discussão de algumas ações e idéias estratégicas fundamentais. 

Relevante foi o fato de em alguns casos chegarem à conclusão que algumas ferramentas 

imprescindíveis à dinamização das exportações já existiam, entretanto não eram utilizadas 

ou necessitavam de adaptações para um efetivo apoio às exportações. Uma ação adicional 

do PEE foi à estadualização do programa, que vem mais uma vez especializar as 

diversidades geográficas encontradas em nosso território. Mobilizar a integração dos sub-

setores empresariais de importância econômica local, estimulando o desenvolvimento da 

cultura exportadora e incentivando a organização institucional de apoio a formação de 

grupos no interior do país voltado à exportação. A secretaria executiva da Câmara de 

Comércio Exterior CAMEX tem realizado reuniões semestrais de acompanhamento das 

ações desenvolvidas no Estado, os quais já são em número de quinze associados, e a cada 

Estado cabe definir os setores e seus representantes, bem como a escolha de parcerias 

locais, a serem designadas de acordo com sua especificidade e que tendam a englobar 

apenas funções nas quais os Estados possam contribuir de forma substantiva, em parceria 

com o governo federal. 

MEDIDA DE ESTÍMULO ÀS EXPORTAÇÕES – Observa-se nas Tabelas 13, 14, 15, 

16, 17 e 18 algumas medidas adotadas a partir de 2001 para estimular as exportações, estas 

se dividem em seis modalidades: Questões Tributárias, Financiamentos, Simplificação e 

Desburocratização, Promoção comercial, e Política industrial.   
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Tabela 13 

Questões tributárias 

Medida      Objetivo 

PIS/COFINS – progressiva retirada   Retirar a cumulatividade da tributação 

da cumulatividade.     beneficiando as exportações 

 

Isenção de IR às remessas para   Reduzir o custo de campanhas promo- 

promoção no exterior.    cionais de produtos brasileiros em ou- 

       tros países. 

 

Criação de aeroportos e portos   Permitir a importação de produtos des- 

Aduaneiros.      tinados a produção de produtos a  

       serem exportados desonerados de im- 

       postos. 

Fonte: MDIC, 2003. 

 
 

 

Tabela 14 

Financiamentos 

Medida      Objetivo 

Ampliação dos recursos para exportação.  Apoiar exportações, sobretudo das pe- 

       quenas e médias empresas. 

Suplementação do PROEX.    Ajustar o orçamento do PROEX a  

       demanda dos exportadores. 

Novo CCR (convênio de crédito recíproco)  Redução do risco do financiamento da 

       exportação, e do custo do seguro. 

Fonte: MDIC, 2003. 
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Tabela 15 

Simplificação e desburocratização 

Medida      Objetivo 

Gecex       Implementar uma política de incentivo 

       as exportações e  comércio exterior. 

 

Retirada das restrições e controles da  Facilitar a exportação de produtos 

Exportação de produtos.    especialmente os agrícolas. 

Fonte: MDIC, 2003. 

 

 

Tabela 16 

Negociações comerciais 

Medida      Objetivo 

Chile       Acordo automotivo 

 

Argentina      Eliminação das restrições tarifárias 

 

Avaliação do impacto nas negociações  Sobre a economia, emprego e  

 

Com ALCA, EU e OMC.    cadeias produtivas. 

   Fonte: MDIC, 2003. 
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Tabela 17 

Promoção comercial 

Medida      Objetivo 

Missões comerciais     Contatos com autoridades e empresa- 

       rios para promover o comércio. 

 

Ficex (feira int. para compradores   Trazer ao Brasil gerentes de compras 

estrangeiros).      de grandes redes internacionais. 

 

Vitrine do Exportador     Permitir a exposição dos produtos bra- 

       sileiros numa vitrine virtual pelo site 

       portal do exportador. 

Fonte: MDIC, 2003. 

 

 

Tabela 18 

Política industrial 

Medida      Objetivo 

IPI sobre automóveis     Estimular a produção de carros médios 

       como forma de aumentar a pauta de  

       exportações. 

Regulamentação da lei de informática.  Incentivar o investimento em pesquisa 

       e desenvolvimento, além de atrair para 

       o país a ind. De componentes eletrôni- 

       cos. 

Programa Pólos de Produção.   Disponibilizar a pequenos empresários 

       em suas cidades os programas de 

       qualidade, de design, de crédito para 

       agregação de valor a exportação. 

Fonte: MDIC, 2003. 
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 Com a participação do governo federal, através dos Ministérios da Agricultura e 

Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, foi criado em 1997 

pela Associação Brasileira de Bebidas, (ABRABE), o Programa Brasileiro de 

Desenvolvimento da cachaça, com o propósito de organizar o setor em torno de três 

objetivos básicos: 

1. Valorizar a imagem da cachaça como produto genuinamente nacional, com 

características históricas, culturais e econômicas significativas para o povo 

brasileiro; 

2. Organizar o setor de cachaça com o intuito de capacitá-lo para disputa do mercado 

internacional de bebidas, visando competitividade, eficiência e qualidade e o 

aumento das exportações brasileiras, gerando assim, divisas e empregos para o país; 

3. Dar suporte técnico-comercial aos produtores para proporcionar sua inserção tanto 

no mercado nacional, quanto no internacional. 

 

5.3 – COMÉRCIO DE CACHAÇA 

 

 Com mais de 5 mil marcas de cachaça e cerca de 30 mil produtores em todo o país, 

o mercado atual de cachaça é de, aproximadamente, 1,3 bilhão de litros. Deste volume, 

cerca de 15 milhões de litros são exportados sendo a maior parte para Europa, em especial a 

Alemanha, que consome mais de 30% do total exportado. 

 A cachaça tem enorme aceitação no mercado internacional, entretanto vamos avaliar 

comportamento deste comércio no período de 1996 a 2004. O trabalho apresenta dados que 

demonstram a eficiência das medidas de incentivo a exportações criadas pelo governo e 
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apresentadas aqui nas tabelas 13 a 18, onde se percebe uma evolução do comércio de 

cachaça tanto a nível nacional como no Estado de Pernambuco. 

 No ano de 2004 as exportações brasileiras de cachaça para União européia 

representaram 45% do total exportado para o mundo, já as exportações de cachaça de 

Pernambuco para a União Européia representaram 94% do total exportado pelo Estado para 

o mundo, este dado mostra a concentração de comércio de cachaça do Estado de 

Pernambuco com a União Européia. 

 

A tabela 19 apresenta o desenvolvimento das exportações de cachaça de 

Pernambuco para a União Européia, o Estado atingiu o maior volume de exportações de 

cachaça no ano de 2002, isto se deveu ao câmbio favorável a exportações naquele ano. 

A tabela também apresenta uma concentração bastante elevada nas exportações para 

a Alemanha, este fato deve-se ao acordo comercial estabelecido pela Engarrafadora Pitu 

Ltda com um parceiro localizado naquele País. 

 

Tabela 19 

Destino das exportações de Pernambuco para U.E. de cachaça por país (em milhares 

de Litros) 

 

Fonte: www.aliceweb.com.br, 2005. 

 

 

PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ALEMANHA 262 504 764 1.436 1.774 2.392 4.337 1.524 1.617 
FRANÇA 1 28 25 0 5 23 47 0 0 
HOLANDA 0 9 0 0 0 0 361 0 0 
PORTUGAL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://www.aliceweb.com.b
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A tabela 20 apresenta os principais destinos das exportações de cachaça do Brasil 

para a União Européia, está contido nesta tabela o principal destino do Estado de 

Pernambuco não na mesma ordem de importância, porém a Alemanha figura em ambas 

situações como o principal importador de cachaça. 

 

Tabela 20 

Principais destinos das exportações brasileiras de cachaça para U.E. por país (em 

milhares de Litros) 

Fonte: www.aliceweb.com.br, 2005. 

  

 

A tabela 21 apresenta o ranking exportador de cachaça do Brasil para União 

Européia por Estado, nela observa-se a constante liderança do Estado de Pernambuco, à 

exceção dos anos de 1996 e 2003, seguido do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mister 

se faz salientar que a maior empresa exportadora de cachaça brasileira é a Engarrafadora 

Pitu Ltda situada em Vitória de Santo Antão Estado de Pernambuco, aqui observamos que a 

valorização do Real impactou negativamente em todos os Estados exportadores.  

 

 

 

PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ALEMANHA 396 730 1.023 1.993 2.441 3.298 5.086 3.000 2.292 
AUSTRIA 5 9 20 37 36 63 69 99 87 
BÉLGICA 3 36 1 192 201 266 437 194 74 
ESPANHA 78 63 104 70 107 142 174 303 227 
FRANÇA 36 115 183 143 190 38 1.057 163 95 
ITÁLIA 197 223 215 345 208 340 351 335 308 
HOLANDA 7 34 26 25 74 158 478 269 167 
PORTUGAL 118 97 208 256 316 319 2.555 568 490 
U.K. 16 1 2 19 44 171 281 76 133 

http://www.aliceweb.com.br
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Tabela 21 

Ranking de exportações brasileiras de cachaça por Estado (em milhares de Litros) 

 

       Fonte: www.aliceweb.com.br, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SP 355 404 593 1.055 887 1.220 4.344 2.425 1.415 
PE 279 542 790 1.436 1.779 2.416 4.746 1.524 1.617 
RJ 201 328 306 456 554 901 814 635 529 
MG 0 0 0,2 4 13 36 55 21 54 
RS 0 0 6 0 189 345 0 0 0 
SE 0 0 0 21 21 0 0 0 0 
CE 20 36 86 108 131 156 139 154 223 
PR 0 0 10 0 45 12 10 18 53 

http://www.aliceweb.com.br
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6 - CONCLUSÃO 

 

Sabemos que os novos padrões de produção e de comércio estão exigindo cada vez 

mais, um novo comportamento dos governos na área da indústria e dos serviços e na área 

das trocas internacionais, com as vantagens competitivas para a indústria nacional. As 

políticas nacionais cada vez mais afetam o comércio internacional e as linhas de fronteira 

entre políticas nacionais e políticas de comércio internacional, e estas estão cada vez mais 

dispersas.  

Em parte deve-se ao resultado de toda essa transformação o impacto do comércio 

internacional sobre o processo de globalização das economias nacionais. Como 

conseqüência desse novo cenário, também tem tido efeitos cruzados de decisões tomadas 

nacionalmente sobre as atividades internacionais e a de decisões tomadas no âmbito 

internacional sobre as atividades nacionais, porém ao que nos parece sempre com o 

objetivo individual de interesses particulares, visando o bem-estar exclusivamente de seus 

cidadãos, como se as demais nações fossem meros coadjuvantes para a construção do seu 

próprio bem-estar e os demais cidadãos do mundo, tratados com indiferença e considerados 

como seres alienígenas e não humanos. 

Uma das práticas comuns do Estado em defesa do protecionismo é a Industria 

Nascente, segundo esta prática o Estado pode possuir vantagem comparativa em relação a 

commodities, porem por falta de tecnologia e devido à produção inicial reduzida à 

respectiva indústria pode não chegar a se concretizar. Fica claro que um conceito 

protecionista aplicado aos setores industriais em formação. Uma industria nova 

especialmente de um país em desenvolvimento estaria sempre em posição vulnerável de 

concorrência em relação às industrias já estabelecidas de paises desenvolvidos.  No entanto 
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esta indústria poderia conquistar uma vantagem comparativa se tivesse condições de iniciar 

usas atividades sem a concorrência externa.  

 Outra prática comum em defesa do protecionismo é a tarifa técnica, que funciona 

como taxas pagas sobre os diretos de importação e exportação. Em sua acepção 

estritamente alfandegária, os sistemas tarifários podem ser livre cambistas visando obter 

receita orçamentária ou protecionistas quando tem por finalidade a defesa da produção 

nacional contra a concorrência estrangeira no mercado interno. As tarifas podem ser 

tomadas em base ad valorem, preferências ou não discriminatórias.  Desde a II Guerra 

Mundial, existe a tendência de evitar o uso destas tarifas como instrumento de política 

nacional. Os modernos acordos comerciais procuram em geral resolver problemas 

relacionados à balança comercial, desenvolvimento econômico, e outros que 

tradicionalmente motivam a adoção de tarifas mais elevadas. As questões tarifárias 

deixaram de ser problemas exclusivos de soberania nacional, passando para o âmbito de 

acordos internacionais como exemplo: o GATT, os principais acordos e entendimento 

negociados na Rodada do Uruguai foram agrupados em dois grandes temas: liberalização 

do comércio, incluindo tarifas, medidas sanitárias, fito-sanitárias e investimento 

relacionado ao comércio. O outro tema fala sobre as regras sobre comércio internacional: 

Valoração Aduaneira; Antidumping; Subsídios e Medidas Compensatórias; Salvaguardas; 

Barreiras Técnicas e Licenças de Importação.  

Concluindo, a Rodada do Uruguai não tratou dos padrões da mão-de-obra e do 

ambiente, e estes podem vir a se transformar em problemas comerciais significativos no 

futuro.  Por exemplo, a exigência por parte de alguns paises desenvolvidos de um 

nivelamento nas condições de trabalho, entre os paises desenvolvidos e em 

desenvolvimento para evitar o dumping social, por parte destes últimos. Facilmente forças 
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protecionistas podem ser transformar em instrumentos muito perigosos de protecionismo 

no futuro relativo a concorrência e comércio internacional. 

Em verdade, podemos afirmar que a grande razão para que tenhamos o 

protecionismo cada vez mais vivo, está fundamentado na estratégia dos Estados de dar 

manutenção do compromisso e responsabilidade social aos seus cidadãos e bem-estar da 

nação.  Ainda um tanto paradoxal diante do contexto latente de livre-comércio abordado 

pelos ministros de Estados que a igualdade de oportunidades em um mundo no qual as 

economias em desenvolvimento, após conquistar em sua competitividade com perseverança 

e sacrifício, preparam-se com guerras de subsídios e outros meios artificiais de defesa 

comercial contra seus produtos.  
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