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 1. Introdução

É aceito como fato que o sucesso e o futuro de uma empresa dependem do nível de aceita-
ção dos seus produtos e serviços pelos consumidores, da sua capacidade de tornar acessí-
veis esses produtos nos pontos de venda adequados ao mercado potencial - na quantidade 
e na qualidade desejadas e com preço competitivo - e do grau de diferenciação entre sua 
oferta de produtos e serviços frente à concorrência direta e indireta.

A análise mercadológica insere-se nesse contexto como um instrumento fundamental para 
os empresários das micro e pequenas empresas. A dinâmica dos mercados modifica-se 
continuamente e as exigências dos consumidores alteram-se e se ampliam na mesma ve-
locidade. A falta de um conhecimento abrangente sobre o ambiente de negócios, a cadeia 
produtiva do setor de atuação, os mercados atuais e potenciais e os avanços tecnológicos 
que impactam da produção à comercialização de produtos e serviços pode levar o empre-
sário a perder oportunidades significativas de negócios, além de colocar em risco não só 
seu crescimento e sua lucratividade, como a própria sobrevivência da empresa.

A maior parte dos empresários que gerem micro e pequenas empresas não tem uma com-
preensão ampla sobre características, desejos, necessidades e expectativas de seus consu-
midores e de seus clientes atuais (por exemplo, os inúmeros intermediários que participam 
da cadeia produtiva entre o produtor e os consumidores finais). Conseqüentemente, esses 
empresários tendem a desenvolver produtos, colocar preços e selecionar canais de distri-
buição a partir de critérios que atendem à sua própria percepção (às vezes, parcial e viesa-
da) sobre como deve ser seu modelo de negócios.

Uma identificação mais precisa do perfil dos clientes e consumidores atuais e potenciais, 
bem como dos meios e das ferramentas que podem ser utilizadas para atingir (fisicamente) 
e atender esses mercados ajudam o empresário a concentrar seus investimentos, suas ações 
e seus esforços de marketing e vendas nos produtos/serviços, mercados, canais e instru-
mentais que lhe garantam maior probabilidade de aceitação, compra e, principalmente, 
fidelização de consumidores. Esta é, indiscutivelmente, uma das principais razões do su-
cesso das empresas de qualquer porte.

As tendências e as ações apresentadas neste conjunto de estudos fornecem elementos nor-
teadores ao empresário com dois objetivos principais:

no curto prazo, apontar caminhos “quase prontos” para detectar, adaptar-se e atender •	
às demandas de novos mercados, novos canais de distribuição e novos produtos, sem-
pre visando agregar valor à sua oferta atual – valor este definido a partir dos critérios 
do mercado, e não do empresário.

no médio e longo prazo, pela sua familiarização com o uso dos instrumentos apresen-•	
tados e com a avaliação dos resultados específicos dos vários tipos possíveis de ação, o 
empresário estará habilitado a aumentar a sua própria capacidade de detecção e análi-
se de novos mercados, novos canais de distribuição e novos produtos com maior valor 
agregado, acompanhando a evolução do ambiente de negócios (inclusive em termos 
tecnológicos), de forma a melhorar, cada vez mais, a qualidade de suas decisões com 
foco estratégico de médio e longo prazo. 
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O empresário, tendo as informações destes estudos como suporte, será capaz de descorti-
nar cenários futuros e de antecipar tendências que o auxiliarão a definir suas estratégias 
de atuação, tanto individuais quanto coletivas. 

Além de informações detalhadas sobre consumidores, é fundamental que o empresário 
tenha levante, sistematicamente, informações sobre os concorrentes e seus produtos, o am-
biente econômico regional e nacional e as políticas governamentais que possam afetar o 
seu negócio. Assim, antes de estabelecer estratégias de marketing ou vendas, é preciso que 
o empresário busque acesso a informações confiáveis sobre o mercado em que atua, seja 
em nível nacional, regional e local.

A informação consistente, objetiva e facilmente encontrada é uma necessidade estratégica 
dos empresários. A competitividade do mercado exige hoje o acesso imediato a informa-
ções relevantes que auxiliem a tomada de decisões empresariais. Com esse conjunto de es-
tudos, o SEBRAE disponibiliza um relatório abrangente sobre diferentes setores, com forte 
foco na análise mercadológica e que visa suprir as carências do empreendedor em relação 
ao conhecimento atualizado do mercado em que atua, seus aspectos críticos, seus nichos 
não explorados, tendências e potencialidades.

Esta Análise Setorial de Mercado é mais uma das ferramentas que o SEBRAE oferece aos 
empresários de micro e pequenas empresas para que possam se desenvolver, crescer e 
lucrar com maior segurança e tranqüilidade, apoiados em informações que possibilitam a 
melhoria na qualidade da tomada de decisões gerenciais.

As informações contidas no conjunto de relatórios foram obtidas, primordialmente, por 
meio de dados secundários, em âmbito regional e nacional, com foco no mercado interno. 
Cada relatório disponibiliza para as MPEs atuantes no segmento estudado:

informações de qualidade sobre oferta, demanda, estrutura de mercados, cenários e •	
tendências;

identificação de pontos fortes e fracos e das principais oportunidades e ameaças que se •	
delineiam para cada setor;

proposições de ações estratégicas que visam ampliar a visão estratégica do empresário •	
sobre seu negócio e, sobretudo, apontar caminhos para a agregação de valor aos pro-
dutos e serviços atualmente comercializados por essas empresas.

1.1. Metodologia utilizada

De forma sintética, o estudo foi desenvolvido de acordo com o seguinte processo metodológico:

predominância de pesquisas documentais (ou seja, via dados secundários), coletados •	
junto a diversas fontes públicas, privadas, de caráter nacional, regional ou local, sem-
pre obtidas de maneira ética e legal;

para complemento, correção e confirmação dos dados obtidos por via secundária, •	 e na 
medida da disponibilidade para colaborar por parte de acadêmicos, experts e profis-
sionais dos respectivos setores, foram realizadas pesquisas qualitativas (por telefone 
e/ou e-mail)
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Para tornar transparente a origem das informações contidas nos relatórios, todas as fontes 
primárias e secundárias consultadas são adequadamente identificadas no capítulo Refe-
rências.

 2. História: Mundo e Brasil 

2.1. A Cachaça no Mundo1 

Historicamente atribui-se aos egípcios os primeiros indícios da bebida, que a utilizavam 
na cura de moléstias (inalando os vapores de líquidos aromatizados e fermentados).

Na Grécia, detectaram-se registros da produção da acqua ardens (água que pega fogo), ou 
água ardente, no Tratado da Ciência escrito por Plínio, o velho (23 a 79 D.C.), que relata o 
modo de coletar o vapor da resina de cedro, do bico de uma chaleira, com um pedaço de 
lã, dando origem ao al kuhu. 

Mais adiante, alquimistas passam a estudar e analisar a água ardente, atribuindo a ela 
propriedades místico-medicinais. Era o surgimento da água da vida - eau de vie - que era 
receitada como elixir da longevidade. 

Com a expansão do Império Romano, a aguardente alcança o Oriente Médio. Os Árabes 
desenvolvem os primeiros equipamentos para a destilação, similares aos utilizados atual-
mente. O destilado muda de nome (al kuhu) e passa a se chamar al raga, dando origem ao 
arak, bebida resultante de uma mistura de licores de anis. 

Esse conhecimento sobre destilação se pulveriza por todo mundo, gerando vários tipos de 
destilados, amplamente conhecidos nos dias atuais, como demonstra a tabela baixo:

1 Fonte: ALMEIDA, Rômulo de. História da cachaça: um cálice de história. Cachaça & Cia. Três Corações 
(MG), [2007?]. Disponível em: <http://www.cachaca.com.br/frmcachaca.html>. Acesso em: 23 abr. 2007. 
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Tabela 1 – Destilados mundo a fora

Países Matéria- Prima Bebida

Alemanha Cereja Kirsch

China Arroz Saquê

Escócia Cevada Whisky

Itália Uva Grappa

Japão Arroz Saquê

Rússia Centeio Vodka

Fonte: ALMEIDA, Rômulo de. História da cachaça: um cálice de história. Cachaça & Cia. Três Corações (MG), [2007?].

A bagaceira, produzida pelos portugueses, a partir do bagaço de uva, pode ser considerada 
a precursora da aguardente brasileira. 

A partir do descobrimento do Brasil, a fim de intensificar a exploração dos recursos dis-
poníveis na Colônia, e incentivar a fixação dos imigrantes à terra, Portugal traz a cana-de-
açúcar ao país, que futuramente teria papel decisivo na produção do destilado nacional.

2.2. A Cachaça no Brasil2

Além de ser produto da cana-de-açúcar, monocultura que gerou grande riqueza, a cachaça 
também passa a ser usada como moeda no comércio de escravos.

Por outro lado, a versão mais aceita é a de que os portugueses apenas teriam aproveitado a 
experiência prévia com a bagaceira para produzir um destilado à base de cana-de-açúcar. 
Assim, o termo “cachaça” seria derivado do espanhol cachaza, que significava algo como 
uma “bagaceira inferior”.

Apesar do rápido sucesso alcançado pela cachaça na Colônia, esse movimento, ao afetar 
diretamente o consumo da bagaceira portuguesa, contrariou diretamente os interesses 
econômicos da Metrópole. 

Dessa forma, a fim de minimizar os reflexos negativos, Portugal proíbe temporariamente 
a fabricação da aguardente no Brasil. Essa determinação gerou revolta, culminando com 
a liberação da produção em troca da imposição de altas tarifas de ‘exportação’ para o pro-
duto.

Além dessa taxação para o mercado externo a Metrópole identifica uma grande oportuni-
dade para aumentar suas receitas ao criar impostos sobre a cachaça consumida no Brasil.

Essa atitude, aliada às várias ações de exploração indiscriminadas à Colônia gera um es-
pírito de resistência à ordem instalada. Como a cachaça havia desbancado anteriormente a 

2 Fonte: CÂMARA, Marcelo. Cachaça: prazer brasileiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.
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bagaceira portuguesa, passa a ser um símbolo de resistência à condição de colônia explo-
rada por Portugal, tornando-se, o ato de beber aguardente, sinônimo de ato patriótico na 
luta pela Independência.

Os dias de glória da bebida parecem estar contados: com a abolição da escravatura, o surgi-
mento da economia cafeeira e a proclamação da República começam uma fase de declínio 
para o prestígio da cachaça. Os novos hábitos da elite cafeeira, fortemente associados aos 
valores vindos da Europa, estimulam a adoção de novos comportamentos e produtos do-
tados de requinte. Com essa nova realidade, atribui-se à cachaça a imagem de um produto 
de baixa qualidade, destinada ao consumo das classes menos privilegiadas. 

Esse quadro, inalterado por muitas décadas, muda somente no início na década de 20, 
quando a Semana de Arte Moderna resgata os valores e símbolos nacionalistas.

Cumpre destacar que a bebida sempre encontrou espaço importante na história nacional, 
tendo acompanhado todas as mudanças ocorridas em cinco séculos de Brasil, seja na Re-
volução Pernambucana, seja na Inconfidência Mineira quando era utilizada como bebida 
oficial dos brindes em momentos importantes.

Nesse sentido, a cachaça foi escolhida para brindar a Independência do Brasil por D. Pedro 
I e, mais recentemente, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, nas comemorações 
dos 500 anos de descobrimento, ao erguer um brinde com o presidente de Portugal, como 
um símbolo de nossa brasilidade e de nossa relação amistosa com outros povos.

O presidente Fernando Henrique Cardoso assinou também os decretos 4062/01 e 4072/02 
que estabeleceram a denominação "cachaça" como oficial e exclusiva para a aguardente de 
cana produzida no Brasil, dando grande contribuição ao processo de promoção e divulga-
ção da cachaça no mercado internacional.

Graças a iniciativas como a acima citada, por mais que o processo de recuperação da ima-
gem da bebida tenha sido lento, resultou não só em uma melhor percepção, mas, também, 
em melhores produtos, como a criação de marcas de cachaça premium, com reconhecimen-
to nacional e internacional da qualidade do produto. 

2.3. A Cachaça no Brasil: uma palavra e vários sinônimos3

Por definição, cachaça é uma bebida alcoólica fermentada a partir do próprio caldo de cana 
ou de sua espuma.

Apesar da caracterização simples, a bebida é conhecida no país por quase 500 nomes, ta-
manha a sua pulverização e penetração no Estado Brasileiro. Da aguardente à cachaça, 
passando pela pinga, muitos são os termos que dão a ela uma identidade peculiar: 

abençoada; abrideira; acaba-festa; adorada; alpista; aninha; apreciada; arreben-
ta-peito; branca, branquinha, brasa; braseira; brasileira; bichinha-boa; acorda-o-
velho; afamada; afiada; água-benta; água-bruta; água-de-briga; água-de-cana; 
aguada; água-forte; água-que-passarinho-não-bebe; água-que-gato-não-bebe; 

3 Fonte: FEIJÓ, Atenéia; MACIEL, Engels. Cachaça artesanal: do alambique à mesa. São Paulo: Senac-
SP, 2002.
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alertadeira; alma-de-gato; amansa-sogra; amansa-corno; amargosa; antibióti-
co; apetitosa; arranja-briga; a-que-matou-o-guarda; arranca-bofe; atitude; aza-
renta; bichinha; bicho-bom; bigorna; birinaite; birusca; bribada; branquinha; 
briosa; cabo; catuca; caideira; calafrio; calorenta; cambirimba; cambraia; cana-
vieira; canforada; canilina; capilé; catuta; catinguenta; chamegada; chamaris-
co; cipoada; cheirosinha; carinhosa; carraspana; caxaramba; caxiri; caxirim; 
chibatada; choraminga; chorumela; cobreira; corta-bainha; cotréia; cumbe; 
cumulaia; criminosa; curandeira; da boa; danadinha; desperta paixão; distin-
ta; depurativo; douradinha; encantada; enrola-chifre; ensina-estrada; gabriela; 
garapa; girgolina; goró; gororoba; jeribita; jurubita; lapada; limpa; lindinha; 
lisa; mandureba, mamãe-sacode; marafo; maria-branca; mata-bicho; mata-o-
velho; mel; merol; meu-consolo; não-sei-quê; papôco; papudinha; precipício; 
piadeira; pifão; pinga; pisca-pisca; pura; purinha; queimante; quero-mais; 
reiada; saideira; sacudidela; salve-ela; samaritana; sapeca; sedutora; seleta; 
sopapo; sossega-leão; sputinik; renitente; suadeira; sururu; tacada; talagada; 
tagarela; tiririca; tiúba; tijolo-quente; tira-frio; tira-prosa; tira-reima; tiririca; 
tiúba; tentação; tenebrosa; treco; tremedeira; trombada; turbulenta; uma...; 
uma-da-boa; uma-daquelas; valentona; veneno; venenosa; virgem-afamada; 
vexadinha; vuco-vuco; xaropada; xixi-de-anjo; zombeteira; zinabre, zuninga. 
(FEIJÓ; MACIEL, 2002)

Se, por outro lado, busca-se uma definição mais elaborada, pode-se utilizar do Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa4  que apresenta a seguinte definição para a palavra cachaça:

Antigamente, 1. espuma grossa que se forma durante a primeira fervura do 
caldo de cana usado na produção de açúcar, e dele retirada, para servir de 
alimento (geralmente na forma de beberagem fermentada) ou para obtenção 
de bebida alcoólica; 2. bebida fermentada feita de borra ('substância') do caldo 
de cana, ou do cabaú ('calda grossa', e servida aos animais e aos escravos dos 
antigos engenhos; e ainda hoje, 3. aguardente obtida da destilação da borra 
do caldo de cana, ou do cabaú, ou do caldo de cana extraído especialmente 
para esse fim, após ter passado por processo prévio de fermentação alcoólica; 
aguardente de cana; 3.1. esse tipo de aguardente, quando produzido sob con-
dições específicas e controladas quanto à matéria-prima, ao processo de pro-
dução (equipamento, fermentação) e ao resultado (teor alcoólico, impurezas 
etc.). (HOUAISS, 2004) 

2.3.1. Especificações Técnicas e Nomenclatura

Com o objetivo de proteger a propriedade do nome “cachaça”, como acontece nos casos da 
Tequila e do Champanhe, por exemplo, a lei nº 8.9185,  de 14 de julho de 1994 (regulamenta-
da pelos decretos 2.314/976  e 4.851/037 ) dispõe, no Artigo 92:

4 Fonte: HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.
5 Fonte: BRASIL. Lei n.º 8.918, de 14 de julho de 1994: dispõe sobre a padronização, a classificação, o 
registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Intersetorial de 
Bebidas e dá outras providências. DOU, Brasília, 15 jul. 1994.
6 Fonte: BRASIL. Decreto n.º 2.314 de 14 de julho de 1997: regulamenta a lei n.º 8.918, de 14 de julho 
de 1994. DOU, Brasília, 5 set. 1997.
7 Fonte: BRASIL. Decreto n.º 4.851,  de 2 de outubro de 2003: altera dispositivos do regulamento 
aprovado pelo Decreto n.º 2.314, de 4 de setembro de 1997. DOU, Brasília, 3 out. 2003.
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Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no 
Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em vo-
lume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-
de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de 
açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose. (BRASIL, 1994)

A mesma lei, que também dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspe-
ção, a produção e a fiscalização de bebidas, define:

Aguardente de Cana é a bebida com graduação alcoólica de trinta e oito a cin-
qüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida do destila-
do alcoólico simples de cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto fermenta-
do de cana de açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por 
litro. (BRASIL, 1994)

Os especialistas fazem da diferenciação entre “cachaça” e “cachaça envelhecida” um ponto 
importante, pois não se trata do mesmo tipo de bebida. Sobre isso, o parágrafo segundo do 
mesmo Artigo 92 dispõe:

Será denominada de cachaça envelhecida, a bebida que contiver no mínimo 
cinqüenta por cento de aguardente de cana envelhecida, por um período não 
inferior a um ano, podendo ser adicionada de caramelo para a correção da cor. 
(BRASIL, 1994)

Em função disso, “pingófilos” conceituados (mais recentemente chamados de cachaciers), 
como Marcelo Câmara, autor de vários livros sobre o assunto, ressaltam as diferenças en-
tre a cachaça e a cachaça envelhecida, que possuem características de sabor, cor e buquê 
bastante distintos.

Atualmente, a maior reivindicação dos produtores brasileiros é que a reserva do nome “ca-
chaça” seja estendida mundialmente. A preocupação procede, uma vez que alguns países, 
como os Estados Unidos, exigem por razões sanitárias que a bebida seja identificada como 
Brazilian Traditional Rum (algo como rum típico brasileiro).

Aproveitando-se dessa falta de proteção internacional e do crescimento do consumo in-
ternacional da cachaça do Brasil, fabricantes de rum do Caribe, têm adicionado o termo 
“cachaça” em seus rótulos. 

Considerando-se o comportamento do mercado nacional, cachaça, aguardente e pinga 
sempre foram tratados como produtos distintos em função da qualidade da bebida. Mais 
recentemente entende-se que se trata do mesmo produto, apesar da diferença de qualidade 
encontrada nos vários produtos disponíveis. O que efetivamente determina a diferencia-
ção reside no processo de fabricação, resultando nas cachaças industrial ou artesanal.

O INMETRO, porém, faz distinção entre aguardentes de cana e cachaças. Para o Instituto 
a diferença estaria na origem da matéria-prima: enquanto a aguardente de cana “é feita direta-
mente a partir do destilado da cana”, a cachaça é “feita diretamente a partir do melaço da produção 
de açúcar de cana”. 
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Apesar da ponderação acima, a legislação brasileira, por meio da lei n° 8.918/948,  não esta-
belece diferença entre os produtos.

2.3.2. Tipos de Cachaça: Industrial e Artesanal

Além das diferenças entre cachaça e cachaça envelhecida, outra distinção importante a ser 
feita diz respeito ao processo pelo qual é obtida a aguardente, resultando na diferenciação 
entre Cachaça Industrial e Cachaça Artesanal.

A cachaça industrial é obtida em destiladores de coluna, também conhecidos como “destila-
dores contínuos” (vide figura 1); já a cachaça artesanal é produzida em alambiques, como 
ilustra a figura 2.

Figura 1

Destilador de coluna

Fonte: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS. 

Site institucional. Pirassununga (SP), 20079. 

Figura 2

Alambique

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Site 

institucional. Belo Horizonte, 200710. 

Ainda nesse sentido pode-se identificar outros pontos de distinção entre os produtos, como 
apresentado abaixo:910

8 Fonte: BRASIL, 1994, op. cit.
9 Fonte: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS. Site institucional. Pirassununga (SP), 2007. Disponível 
em: <http://www.ciamuller.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2007.
10 Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Site 
institucional. Belo Horizonte, 2007.Disponível em: <http://www.agricultura.mg.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 
2007.
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Tabela 2 – Diferenças entre cachaça industrial e artesanal

Itens x Produtos Cachaça Artesanal Cachaça Industrial

Matéria-prima 
(cana-de-açúcar)

Plantações próprias, sem 
agrotóxicos, colheita manual, 
sem uso de queimadas

Grandes culturas, utilização de 
agroquímicos, colheita 
mecanizada e uso esporádico 
de queima da palhada

Fermentação Natural
Adicionada de produtos 
quimicamente sintetizados

Fonte: Elaboração do autor, baseado em artigos sobre as diferenças entre os produtos.

As diferenças citadas, além de outras que poderão ser identificadas em relação à origem 
do produto, sabor e aparência elevam a percepção de qualidade das cachaças artesanais, 
permitindo um posicionamento de produto com maior valor agregado em relação às in-
dustriais.

 3. Evolução Histórica do Mercado

Há nesse setor diversas instituições que buscam dimensionar o mercado nacional de ca-
chaça, mas apresentam divergências entre os resultados divulgados, que muitas vezes são 
fruto de estimativas, sem comprovação exata dos números informados.

Dessa forma, a fim de que se possa melhor entender a importância do agronegócio cachaça 
artesanal, é importante avaliar de forma mais ampla o mercado de bebidas alcoólicas no 
Brasil, de onde deriva a participação do setor de interesse.

3.1. Mercado de Bebidas Alcoólicas (Brasil)

O mercado de bebidas alcoólicas no Brasil é representado por bebidas destiladas (como 
cachaça, whisky e vodka) e fermentadas (cerveja e vinho).

Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE)11,  baseado 
nos levantamentos de mercado da ACNielsen12  e da IWSR13,  o mercado de bebidas nacio-
nal, em relação ao volume, está dividido entre cerveja (88,8%), seguido pela cachaça (6,6%), 
ficando o restante do mercado para as demais bebidas (4,6%) – vide gráfico 1.

11 Fonte: ABRABE. Mercado. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.abrabe.
org.br/mercado.php>. Acesso em: 30 jan. 2007.
12 ACNielsen – empresa brasileira especializada em pesquisa e análise de mercado, integrante do grupo 
The Nielsen Company.
13 IWSR (International Wine and Spirit Record) – empresa de pesquisa de mercado de consumo de 
vinhos e spirit (categoria na qual a cachaça se enquadra), baseada em Londres.
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Gráfico 1 – Participação no mercado total de bebidas no Brasil – 2002 

Cerveja (88,8%)
Cachaça (6,6%)
Outros (4,6%)

6,6%

4,6%

88,8%

Fonte: Reproduzido de ABRABE. Mercado. Site institucional. São Paulo, 200714. 

Apesar do domínio da cerveja na participação total do mercado de bebidas alcoólicas, a 
aguardente ocupa a segunda opção entre as bebidas mais consumidas no país.  

Quando se considera exclusivamente o mercado de bebidas destiladas, baseado em volu-
me, o quadro se mostra ainda mais favorável, ocupando a primeira posição no país. Essa 
situação, retratada em 2005 pela Euromonitor International15,  significou mais de 87% do 
mercado (gráfico 2).   

 Gráfico 2 – Participação de mercado de bebidas destiladas no Brasil – 2005 

Cachaça (87%)
Conhaque (5,4%)
Vodca (2,5%)
Rum (2%)
Whisky (13%)
Bitters(0,7%)
Gin (0,1%)
Other spirits (0,5%)

5,4%

2,5% 2 %

13%

0,1%
87%

0,5%

0,7%

Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID (Global market information database). Market share of spirits by subsector 

2000-2005. 200716. 

Em relação ao dimensionamento do mercado de destilados, em reais, observa-se que, em 
2005, o mercado atingiu mais de R$6,4 bi (seis bilhões e quatrocentos milhões de reais), com 
um crescimento médio de 0,6% entre 2001 e 2005, conforme demonstra a tabela abaixo:

14 Fonte: ABRABE. Disponível em: <http://www.abrabe.org.br/mercado.php>. Acesso em: 30 jan. 
2007.
15 Empresa de consultoria, pesquisa e inteligência de mercado global com atuação em mais de 200 
países. Relatório utilizado: Global Market Information Database (2007).
16 Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID (Global market information database). Market 
share of spirits by subsector 2000-2005. 2007. Disponível em: <http://www.portal.euromonitor.com/portal/
server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 2007.
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Tabela 3 – Faturamento do mercado (R$) 

Ano $ Milhões R$ Bilhões % Crescimento

2001 2.144,9 6,3

2002 2.238,2 6,5 4,30

2003 2.218,9 6,5 0,90

2004 2.181,9 6,4 -1,70

2005 2.201,0 6,4 0,90

CAGR, 2001 - 2005 0,60

Fonte: Reproduzido de: DATAMONITOR. Spirits in Brazil Industry profile reference – Code: 0076-0801. Dec. 200517.

Apesar da participação da cachaça de 87% no volume produzido de destilados no Brasil a par-
ticipação nas vendas passa a 40,2%, fruto do preço médio final do produto (vide gráfico 3).

 Gráfico 3 – Segmentação do mercado de destilados no Brasil – participação nas vendas (2005)

Spirits (40,2%)
Brandy (24,2%)
Whisky (18,5%)
Vodka (9,4%)
Rum (4,8%)
Licor (1,7%)
Tequila & Mezcal (0,3%)
Gin & Genever (0,3%)

18,5% 9,4%

4,8%

1,7%
0,3%
0,3%

24,2%

40,2%

Fonte: Reproduzido de DATAMONITOR, 2005.

Considerando-se o mercado mundial, que sinaliza crescentes oportunidades para os em-
presários do setor, a aguardente ocupa a terceira posição no consumo de bebidas destila-
das, conforme dados levantados pelo Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça 
(PBDAC)18  e divulgados pela ABRABE19  (vide gráfico 4).

17 Fonte: DATAMONITOR. Spirits in Brazil Industry profile reference – Code: 0076-0801. Dec. 2005. 
Disponível em: <http://www.gmid.euromonitor.com/Reports.aspx>. Acesso em: 22 jan. 2007.
18 Fonte: PBDAC. Mercado externo. Disponível em: <http://www.cachacadobrasil.com.br/br/index.
htm>. Acesso em: 31 jan. 2007.
19 Fonte: ABABE, 2007, op. cit.
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Gráfico 4 – Ranking mundial de destilados (em milhões de garrafas de 0,7 litros)

Vodka

Suju

Cachaça

Shochu

Gin

Rum

Scotch Whisky

Thai Whisky

Brandy

Liqueurs

Indian Whisky
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American Whisky
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Spanish Whisky

0                               500                        1000                       1500                        2000

Fonte: PBDAC apud ABABE, 2007.

3.2. Mercado de Cachaça (Brasil)

Estima-se que esse mercado seja hoje composto por cerca de 30 mil produtores, que são res-
ponsáveis pelas mais de 5 mil marcas de cachaça existentes. Esses produtores geram mais 
de 400 mil empregos diretos, além de um faturamento anual de mais de U$600 milhões20. 

Em relação aos volumes produzidos, como citado inicialmente, vários institutos nacio-
nais, associações e federações buscam um dimensionamento acertado do mercado, mas, 
em função das metodologias próprias adotadas, chega-se a diferentes estimativas desse 
mercado.

Além disso, os dados secundários disponíveis historicamente entre 2001 e 2006 não foram 
divulgados de forma completa, o que obriga a elaboração de uma média entre os dados 
divulgados por ABRABE, Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade 
(AMPAQ), Cooperativa de Produção e Promoção da Cachaça de Minas Gerais (COOCA-
CHAÇA), Datamark (empresa especializadas em pesquisa e consultoria da indústria de 
bens de consumo e embalagens) e Federação Nacional das Associações dos Produtores de 
Cachaça de Alambique (FENACA), a fim de melhor representar os números do mercado. 

Dessa análise, pode-se concluir que o mercado nacional de cachaça produza cerca de 1,4 
bilhão de litros do produto por ano (vide tabela 4).

20 Fonte: PBDAC, 2007, op. cit.
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Tabela 4 – Produção nacional de cachaça

Produção Nacional de Cachaça (bilhões de litros/ano)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,0a 1,2b 1,3b 1,3c 1,5d 1,4e

Fontes: a) DATAMARK. Embranews. São Paulo, jul. 2003; DATAMARK (2003), AMPAQ e FENACA; c) ABRABE; d) AMPAQ e 

PBDAC; e) AMPAQ e FENACA.

Ao se avaliar os valores consolidados pelo banco de dados da Euromonitor International,21  
temos um resultado bastante semelhante ao proposto acima, que demonstra os volumes 
vendidos de cachaça até 2005; apesar das divergências, os números guardam proximidade 
em relação principalmente ao crescimento constante do mercado, que também gira em 
torno de 1,4 bilhão de litros/ano. Esses dados oferecem não apenas fonte de comparação, 
mas também maior segurança quanto ao dimensionamento desse mercado, conforme de-
monstra a tabela 5:

Tabela 5 – Vendas de cachaça (milhões de litros)

Volume de Vendas de Cachaça (milhões de litros/ano)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.349,6 1.341,2 1.371,2 1.400,11 1.432,9 1.472,5

Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID. Sales of spirits by subsector: total volume 2000-2005 (mn litres)22.

3.3. Mercado de Cachaça Industrial x Cachaça Artesanal

Como citado no item anterior, estima-se que o mercado nacional de cachaça seja de cerca de 
1,4 bilhão de litros/ano. Desse total, 70% é representado pela cachaça industrial (980 milhões 
de litros) e 30% pela cachaça de alambique, como observado pela COOCACHAÇA.

Partindo-se dessa premissa, pode-se concluir que o volume produzido no mercado, em 
2006, foi de 420 milhões de litros (vide tabela 6). Isso significou um crescimento de 40% de 
2001 a 2006, fruto do incentivo criado por vários programas de promoção da cachaça, além 
da própria mudança de status na bebida, que passou a ser consumida nacionalmente por 
um público mais exigente e de maior poder aquisitivo, além da penetração internacional 
via exportações.

21 Banco de dados desenvolvido com base nas seguintes fontes: MDIC/Secex, Apex, ABBA, ABRABE, 
ABRAS, AMPAQ, COOCACHAÇA, PBDAC, jornal Gazeta Mercantil, revistas Distribuição, Supermercado 
Moderno e Exame, pesquisa da companhia, checagem em lojas, entrevistas junto ao trade e estimativas da 
própria Euromonitor International.
22 Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID. Sales of spirits by subsector: total volume 2000-
2005 (mn litres). Disponível em: <http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 
2007.
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Tabela 6 – Produção nacional de cachaça artesanal

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Média

Milhões de 
Litros

300 360 390 390 450 420 378

Fonte: O autor, com base dados da COOCACHAÇA e da Tabela 4.

3.4. Importação e Exportação

3.4.1. Importação

Quando se consulta o site da Secretaria de Comércio Exterior (Secex),23  do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), onde está a base de dados que 
registra os movimento de importação e exportação do país, é possível identificar movimen-
to de importação de produtos sob a classificação 2208.4000, que inclui cachaça e caninha 
(rum e táfia).

Considerando-se que cachaça é produto de origem nacional, a conclusão é de que o movi-
mento de entrada de produtos no mercado brasileiro advém de outras bebidas classificadas 
na mesma categoria, em especial o rum.

3.4.2. Exportação

Quando se considera o volume de exportação da cachaça para o exterior deve-se conside-
rar a importância da caipirinha no processo. Como introdutora do hábito de consumo de 
cachaça, assim como acontecido no mercado de vinhos no Brasil, com a introdução dos pri-
meiros vinhos brancos de qualidade inferior, a aguardente misturada ao limão e ao açúcar 
cumpriram importante papel na disseminação internacional da bebida.

Assim, consultando-se os dados do ALICE-Web,24  pode-se observar os benefícios nos re-
sultados do volume de exportação de cachaça em 2006, que atingiu mais 11,3 milhões de 
litros (vide gráfico 5), um valor ainda irrisório se comparado com o total da produção, 
representando menos de 1%.

23 Fonte: BRASIL. MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Secex 
(Secretaria de Comércio Exterior). Site institucional. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www2.
desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/secex/competencia.php>. Acesso em: 20 jan. 2007.
24 Fonte: BRASIL. MDIC. Secex. Alice-web: sistema de análise das informações de comércio exterior 
via internet. Brasília, 2007. Disponível em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 21 jan. 
2007.
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Gráfico 5 – Total da exportação de cachaça e caninha – 2001 a 2006 (em mil litros)
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Fonte: BRASIL. MDIC. Secex. Alice-web. Banco de dados. Brasília, 2007.25

Por outro lado, mostra-se como uma grande oportunidade para o produto nacional, se for 
considerado o consumo per capita de destilados mundialmente e se levado em considera-
ção que as exportações têm crescido a taxas superiores às da própria produção: entre 2005 
e 2004 o volume exportado cresceu cerca de 20% e entre 2006 e 2005 o crescimento ficou na 
casa de 10%.

Outra constatação importante diz respeito ao valor médio por litro obtido no mercado 
externo, atingindo US$1,27, com um crescimento de mais de 53% entre 2006 e 2001 (vide 
anexo 5.1.). Esse crescimento advém principalmente da melhor posição competitiva do 
produto no mercado internacional, graças aos processos de padronização, qualificação e 
certificação de origem.

3.4.2.1. Exportação de Cachaça Artesanal

Conforme estimativas apresentadas no estudo realizado por Verdi,26  o volume de expor-
tação de cachaça artesanal ainda é pouco significativo, ficando abaixo de 2% do total pro-
duzido. Esse mesmo percentual foi apurado em 2002 pela FENACA, quando afirmou que a 
exportação chegara a 300 mil litros.27 

Se considerarmos esse percentual como base para a avaliação do período de 2001 a 2006, 
podemos chegar aos seguintes volumes de exportação anual:

25 Fonte: BRASIL. MDIC. Secex. Alice-web. Banco de dados. Brasília, 2007. Disponível em: <http://
aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 21 jan. 2007.
26 Fonte: VERDI, Adriana Renata. Dinâmicas e perspectivas do mercado de cachaça. Informações 
Econômicas, São Paulo, v.36, n.2, p.93-8, fev. 2006. Disponível em: <http://www.apta.sp.gov.br/cachaca/
upload/publica/not13.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2007.
27 Fonte: DATAMARK, 2003, op. cit.



2
5

ca
ch

aç
a 

ar
te

sa
n

al

Tabela 7 – Exportação de cachaça artesanal (mil litros) – 2001 a 2006

Volume de Exportação de Cachaça (mil litros/ano)*

2001 2002 2003 2004 2005 2006

203 291 173 172 207 226

Fonte: Estimativas elaboradas pelo autor a partir de estudo de mercado e divulgação FENACA.28

3.4.2.2. Mercados de Destino

A região mais importante como destino da cachaça, em 2006, foi a União Européia (61% de 
todo o volume exportado), seguida pela América Latina (25%) e América do Norte (8%), 
como demonstra a tabela 8.

Em relação aos países que mais se destacaram como consumidores do produto pode-se 
citar a Alemanha (35%), seguida pelo Paraguai (12%), Portugal (9%) e Uruguai e Estados 
Unidos (8% cada).

Quanto ao aumento de consumo entre 2006 e 2005 pode-se notar um aumento significativo 
de 19% para a União Européia, além da América do Norte, com 42% de crescimento nas 
importações.

Tabela 8 – Mercados de destino (2004 a 2006)

Ano 2004 2005 2006

Destino Litros % V Litros % V %H Litros % V %H

União Européia 3.959.015 46%       5.773.895 56% 46%       6.872.270 61% 19%

Alemanha 2.292.136 27%       3.334.250 32% 45%       3.969.357 35% 19%

Portugal 490.554 6%          771.458 7% 57%          984.772 9% 28%

Espanha 227.141 3%          335.150 3% 48%          519.761 5% 55%

Espanha 227.141 3%          335.150 3% 48%          519.761 5% 55%

França 95.513 1%          253.007 2% 165%          384.750 3% 52%

Itália 308.350 4%          327.684 3% 6%          241.794 2% -26%

Reino Unido 133.956 2%            84.989 1% -37%          203.897 2% 140%

Áustria 87.305 1%            84.873 1% -3%            75.788 1% -11%

Outros 324.060 4%          582.484 6% 80%          492.151 4% -16%

28 Fonte: ALICEWEB. Brasília, 2007. Disponível em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso 
em: 3 mar. 2007.



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

2
6

Ano 2004 2005 2006

Destino Litros % V Litros % V %H Litros % V %H

América Latina 3.715.647 43%       3.033.651 29% -18%       2.860.878 25% -6%

Paraguai 1.753.027 20%       1.195.435 12% -32%       1.302.020 12% 9%

Uruguai 1.149.245 13%          927.393 9% -19%          888.582 8% -4%

Chile 183.854 2%          297.245 3% 62%          249.548 2% -16%

Argentina 384.313 4%          358.202 3% -7%          199.866 2% -44%

Outros 245.208 3%          255.376 2% 4%          220.862 2% -14%

América do Norte 410.003 5%          615.902 6% 50%          876.105 8% 42%

Estados Unidos 408.285 5%          604.405 6% 48%          863.995 8% 43%

Outros 1.718 0%            11.497 0% 569%            12.110 0% 5%

África 131.436 2%          495.966 5% 277%          241.657 2% -51%

Angola 86.243 1%          465.448 5% 440%          218.785 2% -53%

Outros 45.193 1%            30.518 0% -32%            22.872 0% -25%

Ásia 143.576 2%          224.555 2% 56%          195.597 2% -13%

Oceania 28.123 0%            17.325 0% -38%            43.401 0% 151%

Outros 215.887 3%          165.981 2% -23%          220.244 2% 33%

Total 8.603.687 100%     10.327.275 100% 20%     11.310.152 100% 10%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações de ALICE-WEB, 2007.

 3.4.3. Tendências para o Mercado Externo

As exportações de cachaça têm demonstrado ser a melhor alternativa para uma demanda 
com crescimento baixo e estável no mercado interno.

O maior incentivo, nesse sentido, foi a elaboração do Projeto Setorial Integrado (PSI) da 
Cachaça, a partir do convênio assinado pela Agência de Promoção de Exportações (Apex 
Brasil), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA/USP) e ABRABE.

O PSI da Cachaça tem o objetivo de apoiar o setor em ações voltadas para o aumento das 
exportações do produto, tais como:

conscientização e organização do setor;•	

organização de cursos e seminários de capacitação técnica e de comércio exterior;•	
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realização de ações voltadas para agregar valor e mudar a imagem negativa do produto •	
dentro do Brasil; e 

promoção institucional da bebida no exterior, de forma a tornar a bebida conhecida •	
junto ao público consumidor. 

Segundo o Jornal do Brasil29  foram investidos R$ 16 milhões, com um volume de expor-
tações alcançado em 2003 pelas 107 empresas participantes do projeto de US$ 10 milhões 
– cerca de 1% da produção nacional. 

O prognóstico é muito favorável, projetando a possibilidade de exportação de 50 milhões 
de litros em 2010, conforme estimativa do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São 
Paulo.

3.5. Consumo Aparente

3.5.1. Consumo Aparente de Cachaça Industrial e Artesanal

Como citado anteriormente, no início do capítulo 3, não existem estatísticas oficiais que 
representem com exatidão o mercado total de cachaça artesanal no Brasil. Em relação ao 
consumo nacional, a situação reforça a deficiência existente, o que dificulta o estabeleci-
mento de afirmações e conclusões exatas sobre o tema.

Dessa forma, com o objetivo de estimar o nível de consumo, considerando tanto cacha-
ça industrial como artesanal, será adotado o conceito de consumo aparente, representa-
do pela soma da produção nacional, somadas as importações e subtraídas as exportações 
(vide gráfico 6).

Gráfico 6 – Produção x consumo aparente (2001 x 2006)
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir da tabela 4 e do gráfico 5.

29 Fonte: JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro, edição de 26 de julho de 2004.
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A conclusão clara, a que se pode chegar, é a de que a produção nacional é quase totalmente 
consumida pelo mercado interno; mercado esse que tem crescido em média a taxas de 
10,6% ao ano.  

3.5.2. Consumo Aparente de Cachaça Artesanal

Utilizando-se do mesmo raciocínio e das estimativas elaboradas anteriormente, pode-se 
considerar que o consumo aparente anual de cachaça artesanal é de aproximadamente 
419,7 milhões de litros (vide tabela 9).

Esse quadro revela muita proximidade com o descrito para o mercado total, revelando o 
consumo quase total da produção da cachaça artesanal pelo mercado interno.

Tabela 9 – Consumo aparente de cachaça artesanal

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil de Litros 299.797 359.709 389.827 389.828 449.793 419.774

Fonte: Elaborado pelo autor.

A taxa média anual de crescimento no consumo tem sido de aproximadamente 7%.

3.6. Consumo Per Capita de Bebidas Alcoólicas

A Organização Mundial de Saúde (OMS, WHO em inglês)30  realizou um amplo estudo em 
2003 sobre o perfil de consumo de álcool puro31  em nível mundial, com vistas a identificar 
consumo, padrão de consumo, dependência, riscos e problemas associados à bebida.32 

No que se refere ao foco do estudo do mercado de cachaça artesanal, há várias informações 
importantes que podem servir de base para o dimensionamento do mercado.

Em 2001, em níveis globais, o consumo per capita de álcool era de 5,1 litros/ano (corres-
pondendo a 1,9 l/a de cerveja, 1,7 l/a de destilados e 1,3 l/a de vinho. O consumo per capita 
nacional, considerando-se indivíduos com mais de 15 anos, era de 5,32 litros/ano. 

Após atualização dos dados, chegou-se a 2004 (base 2003) com um valor majorado, atin-
gindo 5,8 litros/ano,33  podendo-se detectar que este consumo per capita no Brasil estava 
dividido da seguinte forma:

30 Fonte: WHO. Global alcohol database. Geneva, 2003. Disponível em: <http://www.who.int/
globalatlas/loginmanagement/autologins/gad_login.asp>. Acesso em: 5 mar. 2007.
31 O processo de análise da OMS considerou apenas a taxa de álcool efetivamente contida nas bebidas 
e, a partir do perfil de consumo mundial e da concentração de álcool em cada bebida, traçou a estimativa de 
consumo (nota do autor).
32 Fonte: WHO. Global status report on alcohol 2004. Geneva, 2004. Disponível em: <www.who.int/
substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2007.
33 Fonte: WHO, 2003, op.cit.
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Gráfico 7 – Consumo per capita de álcool puro x tipo de bebida34
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Fonte: WHO. Global alcohol database. Geneva, 2003.34

Antes da obtenção da estimativa de consumo de destilados, deve-se realizar o caminho 
inverso da análise da OMS, projetando o número de litros de bebida alcoólica em função 
da concentração de álcool puro na bebida e do respectivo consumo per capita. Dessa forma 
será utilizada a seguinte memória de cálculo:

Consumo de Destilados = consumo per capita de álcool puro em destilados x 100 =
                           concentração alcoólica em destilados35

        = 5,8 * 36% x 100 = 2,088 x 100 = 5,22 litros per capita
40                              40

A partir dessa conclusão, para compor um volume total per capita consumido mais pró-
ximo da realidade, deve-se considerar que, conforme levantamentos da mesma pesquisa, 
há uma parcela de consumo não registrada oficialmente nos países. No Brasil revela um 
consumo adicional de 3 l/a per capita.35

Para incluirmos o volume não registrado nesse estudo, podemos adotar duas hipóteses:

1ª. O volume adicional é somado ao total apurado, sendo distribuído proporcionalmente a 
cada tipo de bebida, resultando na tabela abaixo:

Tabela 10 – Consumo per capita de álcool puro x tipo de bebida (2003)

Tipo Bebida Cerveja Destilados Vinho Total

Participação 59% 36% 5% 100%

Volume (l/a) 5,2 3,2 0,4 8,8

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da OMS.

34 Fonte: WHO, 2003, op.cit.
35 Os destilados mais consumidos no mundo são soju e vodka, seguidos pela cachaça. Os dois primeiros 
têm concentração alcoólica de 40% por volume, que será adotada como referência para a conversão.
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2ª. O volume adicional é somado exclusivamente ao consumo de destilados, tipo ao qual a 
cachaça faz parte, em função dos altos índices de informalidade e clandestinidade. Dessa 
forma, alternativamente à hipótese anterior observa-se:

Tabela 11 – Consumo per capita de álcool puro x tipo de bebida (2003)

Tipo Bebida Cerveja Destilados Vinho Total

Participação 38,7% 58% 3,3% 100%

Volume (l/a) 3,4 5,1 0,3 8,8

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da OMS.

Será adotada a hipótese 2, que sugere uma assertividade maior em relação ao panorama 
do mercado nacional, legalização dos players, consumo informal, contrabando, consumo 
não declarado de turistas e perfil da produção nacional. Assim, a partir do raciocínio apre-
sentado na memória de cálculo, haveria um consumo per capita estimado de destilados de 
12,7 litros/ano.

Lembrando que a participação da cachaça entre os destilados, no Brasil, foi de 87% em 2005 
(vide gráfico 2), e partindo-se do pressuposto de que não houve ou a variação na partici-
pação foi muito pequena para 2006, pode-se estimar que o consumo dessa bebida seja de 
pouco mais de 11 litros per capita/ano.

Nesse sentido, a partir do dimensionamento da população brasileira em 2006, que estava 
na faixa de mais de 186 milhões de habitantes36  e que destes, 72% estavam na faixa de con-
sumo potencial de bebida alcoólica da OMS (acima de 15 anos), significa um mercado com 
mais de 135 milhões de habitantes.37  

Assim, pode-se concluir que o consumo estimado anual de cachaça no país, baseado nas 
hipóteses acima e nos dados da OMS, é de mais de 1,5 bilhões de litros/ano, número bas-
tante coerente com os números apontados de produção no Brasil.

3.7. Perspectivas para o consumo nacional de bebidas alcoólicas

Com o objetivo de avaliar as perspectivas para o futuro do mercado de cachaça no Brasil, 
adotou-se o relatório do Icon Group International, que projetou o faturamento e volume 
para o ano 2011.38

36 Fonte: TARGET MARKETING. Brasil em foco. São Paulo, 2007. Disponível em: <www.targetmark.
com.br/brasilemfoco>. Acesso em: 5 mar. 2007.
37 Esses dados são agrupados pela Target Marketing a partir de informações obtidas do IBGE, que 
estimava em 6 de março de 2007, às 15h30, a população nacional em 188.352.584 habitantes (Popclock, 
IBGE).
38 Fonte: ICON GROUP INTERNATIONAL. The 2006-2011 world outlook for alcoholic. 2007. Disponível 
em: <www.icongrouponline.com>. Acesso em: 8 mar. 2007.
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O prognóstico é que o mercado de bebida alcoólica nacional fature mais de 10,6 bilhões de 
dólares, o que representaria 22,3 bilhões de reais.39

Essa projeção leva a concluir que o faturamento com as vendas de cachaça, mantidos os percentuais 
de participação de cada bebida no mercado, será de US$ 4,4 bilhões ou o equivalente a 9,3 bilhões 
de reais.

Gráfico 8 – Vendas de bebidas alcoólicas x cachaça (estimativa)
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Fonte: ICON GROUP INTERNATIONAL. The 2006-2011 world outlook for alcoholic. 2007.40

 4. Cadeia Produtiva da Cachaça

4.1. Cadeia de Suprimento

Uma cadeia de suprimentos, por definição, compreende um longo canal que liga desde as 
matérias-primas utilizadas e componentes de um produto final que será levado aos con-
sumidores finais.

Essa cadeia, no caso da produção da cachaça, passa pelo cultivo da cana-de-açúcar, até o 
processamento da cachaça e a utilização de canais de marketing (off-trade: atacadistas, va-
rejistas, lojas especializadas etc. e on-trade: bares, restaurantes etc.) que tornarão o produto 
disponível ao consumidor final.

39 Cotação do dólar em 9 de março de 2007 = R$2,099.
40 Fonte: ICON GROUP INTERNATIONAL, 2007, op. cit.
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Assim, ao observar o modelo proposto pelo SEBRAE, em 200241  (vide figura 3), pode-se de-
tectar aqueles de maior impacto para os produtores de cachaça artesanal, de menor porte 
e que necessitam de forte apoio não só no entendimento de cada uma das etapas, mas que 
carecem de recursos técnicos e financeiros em várias etapas da cadeia.

Figura 3 – Esquema da cadeia produtiva da aguardente42

Geração e Difusão
Tecnológica

Máquinas e
Equipamentos

Fontes de
Financiamento

Capacitação Sistema de
Regulação

Cana de Açúcar

Unidade Produtora
de Aguardente

Sistema de
Regulação

Tecnologia
Industrial

Fontes de
Financiamento

Capacitação

Máquinas e
Equipamentos

Fornecedores de
Embalagem

Engarrafadora Envelhecedora

Restaurantes, Bares,
Cachaçarias

Ponto de Venda
Próprio

Supermercados,
Mercados

Representações
Comerciais de
outros Estados

Empresas
Exportadoras

Local Regional Nacional Internacional

Matéria Prima

Comercialização e distribuição

Consumidor Final

Fonte: Reproduzido de: LIMA, João Policarpo Rodrigues. Cachaça artesanal e vinhos finos no Nordeste: desafios, potencialidades e 

indicações de políticas. In: XI ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA/FÓRUM BNB DE DESENVOLVIMENTO. Nordeste: Estratégias 

de Desenvolvimento Regional. Fortaleza (CE), BNB/ANPEC, 19 a 21 de julho de 2006. Anais... Fortaleza (CE), 2006, p. 9.42

4.2. Fornecedores

Com o objetivo de melhor visualizar etapas-chave da cadeia de cachaça, será dada atenção 
inicial aos fornecedores, com destaque para a cana-de-açúcar, principal matéria-prima uti-
lizada na produção da cachaça e das instalações industriais, representadas principalmente 
pelos alambiques.

41 Fonte: LIMA, João Policarpo Rodrigues. Cachaça artesanal e vinhos finos no Nordeste: desafios, 
potencialidades e indicações de políticas. In: XI ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA/FÓRUM BNB DE 
DESENVOLVIMENTO. Nordeste: Estratégias de Desenvolvimento Regional. Fortaleza (CE), BNB/ANPEC, 19 a 
21 de julho de 2006. Anais... Fortaleza (CE), 2006. 20 p. Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/content/
aplicacao/Eventos/forumbnb2006/docs/cachaca_artesanal.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2007.

42 Fonte: LIMA, João Policarpo Rodrigues. Cachaça artesanal e vinhos finos no Nordeste: desafios, 
potencialidades e indicações de políticas. In: XI ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA/FÓRUM BNB DE 
DESENVOLVIMENTO. Nordeste: Estratégias de Desenvolvimento Regional. Fortaleza (CE), BNB/ANPEC, 19 a 
21 de julho de 2006. Anais... Fortaleza (CE), 2006, p. 9. Disponível em: <www.bnb.gov.br/content/aplicacao/
Eventos/forumbnb2006/docs/cachaca_artesanal.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2007.
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4.2.1. Cana-de-Açúcar

4.2.1.1. Produção no Brasil

Ao final de 2006 a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou dados sobre a 
produção da safra de cana-de-açúcar 2006/07, que atingiu 399,8 milhões de toneladas (vide 
tabela 12). 

Tabela 12 – Produção brasileira de cana-de-açúcar

Regiões
Safras

01/02 02/03 03/04 05/05 05/06 06/07(*)

Norte/
Nordeste

48.823.913 50.243.383 59.990.025 57.392.755 48.345.359 36.391.520

Centro/Sul 243.505.228 265.878.367 297.120.858 324.054.347 334.136.643 363.403.803

Total Brasil 292.329.141 316.121.750 357.110.883 381.447.102 382.482.002 399.795.323

Fonte: Reproduzido de CONAB, 2006.

(*) Posição em 31/12/2006

Essa produção foi 4,5% maior que a anterior e reforça a curva de tendência de crescimento 
histórica, que vem apresentado aumento constante nos volumes das safras desde a 2001/2 
(vide gráfico 9).
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Gráfico 9 – Produção de cana-de-açúcar (2001 a 2006)

01/02                  02/03               03/04                  04/05                  05/06                 06/07

400.000.000

390.000.000

380.000.000

370.000.000

360.000.000

350.000.000

340.000.000

330.000.000

320.000.000

310.000.000

300.000.000

290.000.000

Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)

Fonte: Reproduzido de: BRASIL Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2007.

Um dos principais responsáveis pelo resultado foi o clima favorável em todas as regiões. 
Apesar da estiagem observada em algumas áreas do estado de São Paulo (Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto), o maior produtor, foi compensada pelas chuvas em outros municí-
pios (Assis e Ourinhos), além dos estados do Paraná e Mato Grosso.

Conforme as informações divulgadas pelo Agronline,43  cerca de 86% da produção está 
concentrada no Centro-Sul (59,5% em São Paulo, onde o plantio da cana ocupa 3,3 milhões 
de hectares). O Norte-Nordeste representou 13,9% da produção total.

Em relação ao destino da safra, 89,6% foi direcionado para a indústria sucro-alcooleira 
(57% para açúcar e 43% para álcool – hidratado, anidro e neutro). Pouco mais de 10% da 
produção total teve como destino “outros usos”, tais como cachaça, semente, ração animal 
e rapadura, o que demonstra a relativa importância desse segmento para os grandes pro-
dutores de cana-de-açúcar, além de fortalecer o traço de que a maioria dos produtores de 
cachaça artesanal tem suas próprias áreas plantadas.

Quanto à questão do plantio, a área da cultura agrícola aumentou 6%, passando de 5,84 
milhões de hectares (2005/06) para 6,19 milhões/ha. O crescimento é fruto principalmente 
da ocupação de áreas não utilizadas pela pecuária e pelo plantio de grãos.

43 Fonte: AGROLINE. Site institucional. Curitiba, 2007. Disponível em:
<http://www.agronline.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2007.
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4.2.1.2. Etapas da Produção44 

A seguir, podem-se observar algumas recomendações sobre o processo ideal de produção 
de cana-de-açúcar, com vistas a maiores qualidade e produtividade:

Solo•	  
A cana-de-açúcar deve ser plantada em solos leves, sem excesso de umidade, ricos em 
matéria orgânica e minerais; solos pesados, argilosos e mal drenados são limitantes 
para esta cultura.  
 
Após a análise do solo, pode-se detectar a necessidade do uso de corretivos e ferti-
lizantes, a fim de minimizar deficiências, empregando-se quantidades de calcário 
e adubo no solo. As carências minerais são minimizadas por meio de fertilizantes 
químicos. Por outro lado, o uso de matéria-orgânica privilegia as propriedades físicas 
e biológicas do solo.

Mudas•	  
A escolha do tipo da cana a ser utilizado é determinante em relação ao sucesso da 
produção da cachaça. Nesse sentido as mudas certificadas podem garantir as caracte-
rísticas desejadas em relação à maturação, teor de açúcar, adequação às condições do 
solo, resistência a doenças, despalha e porte. 

Deve-se verificar a origem da produção das mudas, se o fornecedor sofre fiscalização e 
se o produto atende às necessidades em termos de germinação, e resistência a doenças 
entre outros.

Apesar dessa consideração, um dos principais entraves reside nos custos de aquisição 
dessas mudas, nem sempre acessíveis aos pequenos produtores.

Colheita•	  
Por vários anos os produtores nacionais de cana se utilizaram da prática da queima 
da cana-de-açúcar antes da colheita, eliminando assim as folhas.

Mais recentemente, em especial com a colheita mecânica, a área é colhida sem a despa-
lha a fogo; dessa forma, as folhas secas, os ponteiros e as folhas verdes são cortados e 
colocados sobre o solo, criando uma cobertura denominada palhada.

O uso da queima além de acelerar a deterioração da cana, antes mesmo do início do 
transporte, reflete na fermentação (pelo acúmulo de cinzas) e na qualidade final da 
cachaça e em especial no sabor da mesma. Além disso, gera impactos não só na pro-
dutividade, mas também nas características e na preservação dos nutrientes do solo, 
podendo afetar a longevidade da própria cultura. 

Para minimizar esse processo, o Decreto-lei Estadual nº 47.700, de 11 de março de 2003, 
regulamentou a Lei Estadual nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, que determinou pra-
zos para a eliminação gradativa do emprego do fogo para despalha da cana-de-açúcar 
nos canaviais paulistas, estabelecendo prazos, procedimentos, regras e proibições a fim 
de regulamentar as queimas em práticas agrícolas.

44 Fonte: FIEMG. Cresce Minas: um projeto brasileiro. Belo Horizonte, 1999. Disponível em: <http://
www.cresceminas.org.br>. Acesso em: 4 mar. 2007; e Programa de Qualidade da Cachaça de Minas – Convênio 
SEAPA-AMPAQ.
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Figura 4

Colheita manual

Fonte: AMPAQ. Produtos da cachaça: 

definições – a cana. Site institucional. Belo 

Horizonte, 2007.45

Considerando-se o perfil de cada produtor, 
que muitas vezes não dispõe de equipamentos 
para colheita, no processo manual (vide figura 
4) a cana deve ser cortada o mais rente possível 
do solo, proporcionando melhores resultados 
a longo prazo, pela preservação da cultura.

A seguir, pode-se verificar as conclusões ob-
tidas pelo estudo de Souza, Prado, Paixão e 
Cesarin:46 

1. Os sistemas de colheita de cana-de-açúcar altera-
ram os atributos físicos do solo até a profundidade 
de 0,30 m.

2. O sistema de cana crua com incorporação da palhada proporciona maior 
produção de colmos, maiores teores de matéria orgânica, maior estabilidade de 
agregados, macroporosidade e teor de água e menores valores de resistência 
do solo à penetração e densidade do solo, quando comparado ao sistema cana 
crua sem incorporação da palhada e cana queimada.

3. O sistema de colheita de cana-de-açúcar sem queima e com incorporação 
parcial dos resíduos culturais melhora as condições físicas do solo e aumenta 
o potencial produtivo da cana-de-açúcar. (SOUZA; PRADO; PAIXÃO; CESA-
RIN, 2005, p. 276)

4.2.2. Alambiques

Os alambiques podem ser de cobre (vide figura 5), que são os mais comuns no mercado, 
ou de aço inoxidável.

45 Fonte: AMPAQ. Produtos da cachaça: definições – a cana. Site institucional. Belo Horizonte, 2007. 
Disponível em: <http://www.ampaq.com.br/producao.htm>. Acesso em: 13 fev. 2007.
46 Fonte: SOUZA, Zigomar Menezes de; PRADO, Renato de Mello; PAIXÃO, Antônio Claret Strini; 
CESARIN, Luiz Gilberto. Sistemas de colheita e manejo da palhada de cana-de-açúcar. Pesq. Agrop. Bras., 
Brasília, v.40, n.3, p.271-278, mar. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pab/v40n3/a11v40n3.
pdf>. Acesso em 13 fev. 2007.
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Figura 5

Alambique em Patos de Minas (MG)

1- Alambiques destiladores a vapor de 1200 

litros de caldo; 2- pré-aquecedores de 1300 

litros; 3-  resfriador duplo de 1200 litros;  

4- caixa de recepção dupla.

Fonte: ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA. Site institucional. 

Ituverava (MG), 2007.47

Em relação  aos tipos, podem ser carac-
terizados da seguinte maneira 
(AMPAQ):48 

Alambique simples: feito de cobre, •	
tendo como partes principais a pa-
nela, coluna, deflegmador, alonga, 
serpentina, tanque de líquido e vál-
vulas de controle;

Alambique de três estágios: consti-•	
tuído de três panelas: pré-aquecedor 
do vinho, destilação e caldeira de es-
gotamento.

Apesar dos esforços para a melhoria 
da qualidade na produção de cachaça 
artesanal, principalmente no estado de 
Minas Gerais via Pró-cachaça e em ou-
tros estados, pode se identificar estágios 
diferentes no processo de atualização, a 
depender da atividade envolvida.

De um lado há evolução por meio da geração de conhecimento em fermentação e destila-
ção por conta das universidades, assim como de empresários que investiram na instalação 
e remodelagem de fábricas. De outro, não se identificam esforços, por parte do setor de 
equipamentos, no investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Cumpre destacar que a ausência de recursos financeiros, bem como a escassez por vários 
anos de linhas de créditos direcionadas para o agronegócio, reflete diretamente na quali-
dade e precariedade das instalações de vários pequenos produtores. Esse fato vem sendo 
minimizado pela atuação do SEBRAE no estimulo à geração de crédito aos micro, pequeno 
e médio produtores, e da atuação do BNDES, a partir do lançamento do Cartão BNDES 
(vide anexo 1)

Um dos projetos a ser mencionado, com o objetivo de melhorar acesso às informações, 
padronizar equipamentos e fomentar o avanço tecnológico no setor surgiu em 2002, com o 
Plano de Reestruturação da Cadeia de Cachaça de Alambique de Minas Gerais,49  ficando 
a execução a cargo da AMPAQ, com a colaboração do Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica (CEFET) e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC).

Dessa forma, já é possível acessar, no site da AMPAQ (http://www.ampaq.com.br /forne-
cedores.asp), uma lista de fornecedores cadastrados e que é referência para a escolha dos 
produtores de cachaça artesanal.

47 Fonte: ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA. Site institucional. Ituverava (MG), 2007. Disponível em: 
<http://www.alambiquessantaefigenia.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2007.
48 Fonte: AMPAQ, 2007, op. cit.
49 Fonte: SEBRAE-MG. Plano de reestruturação da cadeia de cachaça de alambique de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, mar. 2002. 53 p. Disponível em: <http://www.sebraemg.com.br/geral/conta_
AcessosDocumentos.aspx?arquivo=http: / /www.sebraemg.com.br/arquivos /programaseprojetos /
agronegocios/Cachaca/Plano.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2007.
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4.3. Processo Produtivo da Cachaça50 

O processo de produção da cachaça envolve várias etapas importantes, quais sejam a mo-
agem, filtragem, fermentação, destilação, armazenamento, envelhecimento, envase e rotu-
lagem, que poderão ser detalhadamente analisadas nos itens abaixo.

Ainda com o objetivo de melhor esclarecer as etapas do processo produtivo, para obtenção 
de um produto com melhoria de qualidade, encontra-se no anexo 2 o “Detalhamento dos 
Fatores de Produção da Cachaça Artesanal” (da AMPAQ).

4.3.1. Moagem e Filtragem

4.3.1.1. Moagem

O tempo ideal para moagem da cana é de até 12 horas após o corte, sendo que nunca deverá 
ultrapassar 48 horas. Deve-se observar se a cana está madura, se os colmos estão maduros 
e limpos (sugere-se a retirada dos ponteiros da cana em função do seu baixo teor de açúcar, 
e alto em resinas e gomas). 

Figura 6

Moagem

Fonte: AMPAQ 2007

As moendas podem ser do tipo que utiliza pressão 
(normalmente grandes produtores) ou rígidas / 
queixo duro (produtores de pequeno porte) – vide 
figura 6. Algumas moendas são movidas por mo-
tor elétrico, outras por roda d'água, e têm a função 
de espremer a cana para extração o suco.

Assim, durante a separação do caldo e do bagaço 
(utilizado para aquecer as fornalhas do alambique) 
deve-se ter especial cuidado com a graxa de lubrifi-
cação do equipamento, para que a mesma não con-
tamine o caldo.

Galpão de moagem: A seção de moagem deve ser 
aberta, com piso resistente e impermeável, que 
permita uma boa lavagem. Normalmente, o piso 
é cimento, não muito liso, para evitar que fique es-

corregadio e provoque acidentes. O uso de revestimento com pedra é recomendado. Essa 
área também deve ser coberta, de maneira e proteger a cana dos efeitos negativos da ação 
do sol e da chuva. Como o volume de cana a ser moída é calculado a partir da produção 
diária, a seção de moagem deve prever áreas para estocagem, manuseio de matéria-prima, 
moenda, operação, filtração e decantação do caldo de cana. A eficiência da extração situa-
se em torno de 50% a 60% (em moendas desprovidas de reguladores de pressão) podendo 
chegar a 70% conforma o porte da moenda. A eficiência da extração reflete-se diretamente 
sobre o volume de cachaça produzido. (AMPAQ, 2007, p. 2)

50 Fonte: AMPAQ. Etapas para a produção da cachaça de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007. 14 p. 
Disponível em: <http://www.ampaq.com.br/arquivos/etapas_para_producao.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2007.
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4.3.1.2. Filtragem

O caldo da cana resultante pode conter várias impurezas, inclusive restos de bagaço e de 
terra. Em seguida, utiliza-se um decantador51  em conjunto com coador52  para decantação e 
filtragem do caldo, que será enviado para fermentação desde que esteja limpo, claro e doce.

Filtragem do caldo: Mesmo com todos os cuidados durante a colheita, trans-
porte e estocagem, o caldo extraído nas moendas ainda contém várias impure-
zas grosseiras, principalmente bagacilho e terra, as quais devem ser retiradas. 
Quanto mais limpo for o caldo destinado à fermentação, menores as chances de 
contaminações indesejáveis e melhor a qualidade da fermentação. Além disso, 
o caldo limpo facilita enormemente as operações de limpeza e manutenção das 
dornas e do alambique. A limpeza do caldo é feita mediante filtração seguida 
de decantação. A filtração destina-se a separar as partículas maiores de bagaço 
arrastadas pelo caldo durante a moagem. Pela decantação as partículas sólidas 
remanescentes no caldo filtrado e mais densas que o mesmo deslocam-se para 
o fundo do recipiente. (AMPAQ, 2007, p. 2)

4.3.2. Fermentação

O caldo da cana pode apresentar teores diferenciados de açúcar em função do tipo de cana 
utilizado. Dessa forma, torna-se obrigatória a correção desses índices, obtendo concen-
tração de açúcar por volta de 15º brix,53  que é ideal para fermentação (vide figura 7). Para 
tanto, utiliza-se de água potável. 

Em seguida, são adicionados nutrientes naturais tais como fubá, farelo de arroz e farinha 
de soja, dado que, por definição, a cachaça artesanal não pode conter aditivos químicos. 

51 Decantador é um tanque geralmente inoxidável dividido com placas inox, onde o caldo passa por 
cima deixando para trás a terra e as pedrinhas, outra passará por baixo, eliminando o bagacilho e outras 
impurezas flutuantes. O volume do decantador tem que ser pelo menos ¼ da capacidade de produção da 
moenda (tempo de residência em torno de 25 min) – ALVES, José Guilherme Lembi Ferreira. Mini-curso de 
produção de cachaça artesanal.  Belo Horizonte, UNI-BH, 2004.
52 Coador fixo consiste em uma tela metálica (malha de 1-2 mm) sobre um suporte metálico, de madeira 
ou cimento – ALVES, José Guilherme Lembi Ferreira, 2004, op. cit.
53 Escala hidrométrica que indica a percentagem em peso de açúcar em solução.
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Figura 7

Fermentação

Fonte: AMPAQ, 2007.

Esse caldo, devidamente preparado é levado às 
dornas54  de fermentação, onde a mistura deve per-
manecer por 24 horas, sob temperatura ambiente 
ideal de 25º, otimizando a ação das leveduras. 
Cumpre lembrar que a sala de fermentação deve 
ser arejada, pois os agentes fermentadores natu-
rais encontram-se no ar.

Fermentação: 1. Utilização de sala de fermentação: A 
sala onde se realizará a fermentação deverá ter cuida-
dos especiais. As paredes deverão ser revestidas com 
material impermeável e ter amplas janelas que possam 
ser fechadas rapidamente. A cobertura deverá ser de 
telha de barro para impedir a variação brusca de tem-
peratura. A sala também deve ser bem iluminada e pro-
vida de água suficiente para a realização de limpezas 
freqüentes. O piso deverá ser acima do nível do solo e 

as paredes espessas, evitando a transmissão de calor. 2. Diluição do caldo: A 
fermentação ideal ocorre com o caldo de cana numa concentração de açúcares 
em torno de 15º brix. Normalmente, o caldo representa uma concentração de 
açúcares de 14º a 22º brix. Acima de 15º brix, é necessário diluir o caldo de 
cana, para garantir a estabilidade do fermento ao longo de todo o período fer-
mentativo. Teor de açúcar acima de 15º brix acarreta fermentação mais lenta e 
freqüentemente incompleta, além de dificultar a multiplicação do fermento. 
Quando se destila o caldo com fermentação incompleta, ocorrem incrustações 
no alambique e formação de furfural, que provoca aroma e gosto indesejá-
veis na cachaça. Teor de açúcar abaixo de 15º brix permite fermentação mais 
rápida, sendo importante na etapa de multiplicação do fermento. Entretanto, 
acarreta uma diminuição no rendimento industrial. 3. Utilização de nutriente 
natural: Esta é uma das principais características da cachaça artesanal, ou seja, 
ausência de qualquer produto químico no processo de fermentação. O uso de 
nutriente natural, como por exemplo o fubá de milho, é um dos procedimentos 
que historicamente vem sendo adotado pelos produtores de cachaça de Minas 
Gerais. (AMPAQ, 2007, p.2)

4.3.3. Destilação

Durante o processo de fermentação é produzido o vinho de cana que apresenta baixa con-
centração de etanol. 

Com o objetivo de adequar a bebida à concentração alcoólica nos níveis previstos em 
lei, 38% a 54% v/v, o líquido é fervido dentro de um alambique. Esse pode ser de aço 
inoxidável ou cobre, sendo que o de cobre (vide figura 8) é o mais usual. Outra caracte-
rística importante é a de o cobre traz importantes contribuições à qualidade da cacha-
ça, porque catalisa a oxidação de compostos sulfurados de aroma desagradável.

54 Recipiente composto de aduelas, sem tampa e com boca larga, usado para pisar uvas, deixar 
fermentar o mosto etc.
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Figura 8

Alambique de cobre

Fonte: AMPAQ, 2007.

Durante a destilação surgem três frações deno-
minadas: cabeça, coração e cauda. A cabeça e a 
cauda devem ser desprezadas em função de suas 
impurezas além de afetarem negativamente o 
sabor da bebida. Dessa forma, utiliza-se o cora-
ção (que corresponde a 80% do volume total) 
que atribui à cachaça as características de bebida 
artesanal.

Destilação: 1. Utilização de destilador de cobre: O 
emprego de cobre na fabricação dos alambiques é um 
aspecto que favorece a qualidade da cachaça, uma 
vez que este elemento catalisa a oxidação de com-
postos sulfurados de aroma desagradável. Porém, o 
descuido na higienização dos alambiques de cobre 
manifesta-se rapidamente pelo aparecimento de uma 

coloração escura associada ao azinhavre. A limpeza manual é feita com li-
mão e sal. A cada parada do alambique, é necessário encher a serpentina 
com água para evitar a oxidação do cobre e contaminação da cachaça por 
este metal. 2. Utilização de panela de até 2000 litros: Segundo especialis-
tas, o uso de panela de até 2000 litros favorece a extração de uma cachaça 
de melhor qualidade sensorial. 3. Separação das frações (cabeça, coração 
e cauda): Os produtos de uma destilação são divididos em três frações 
denominadas cabeça, coração e cauda. Em alambiques simples, o destilado 
de coração, fração de melhor qualidade, deverá apresentar o teor alcoólico 
em torno de 45º a 50º GL. O destilado de cabeça, obtido na fase inicial da 
destilação, é mais rico em substâncias voláteis que o etanol e pode atingir 
graduação alcoólica entre 65º e 70º GL. Por sua vez, o destilado de cauda, 
ou água fraca, obtido no final da destilação, apresenta teor alcoólico abaixo 
de 38º GL e é rico em produtos indesejáveis, tais como furfural, ácido acé-
tico, álcoois superiores e outros. Os destilados de cabeça e de cauda com-
prometem o sabor da cachaça e prejudicam a saúde do consumidor quando 
incorporados à bebida. 4. Padronização do produto: Além dos aspectos 
legais definidos nos padrões de identidade da cachaça, o produtor mineiro 
fiel às características da produção artesanal utiliza práticas específicas que 
determinam a identidade de seu produto. Essas práticas são fundamentais 
para garantir a permanência de características químicas e sensoriais que 
identificam sua marca. A padronização inicia-se na implantação do proje-
to, ao definir a variedade de cana a ser plantada, as técnicas de cultivo e co-
lheita, os tipos de equipamentos e instalações, os processos de moagem, de 
fermentação, de destilação e envelhecimento. Esses fatores, quando bem 
determinados, proporcionam características permanentes ao produto. 5. 
Realização de análises físico-químicas: as análises físico-químicas são 
importantes instrumentos de controle de qualidade da bebida. Através das 
mesmas, os produtores acompanham parâmetros físico-químicos, máxi-
mos e mínimos, estabelecidos pela legislação brasileira, a exemplo da aci-
dez do mosto fermentado, do nível de cobre e da presença de componentes 
indesejáveis na cachaça, dentre outros. Podem, ainda, mediante verificação 
dos resultados, monitorar os processos industriais que têm implicações na 
qualidade final do produto. (AMPAQ, 2007 p. 3)
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4.3.4. Envelhecimento

Figura 9

Armazenagem para 

envelhecimento

Fonte: COOCACHAÇA. Site institucional. 

Belo Horizonte, 2007.55 

A fim de aprimorar o sabor e o aroma da cachaça, 
atribuindo características de bebidas de maior va-
lor agregado, realiza-se o processo de envelheci-
mento.

Assim, a bebida é transferida para barris ou de aço 
inox, que não altera as características da cachaça 
ou aos de madeira (vide figura 9), mais utilizados, 
que permitem alterações desejadas na cor, ou no 
aroma e sabor.

Os barris ou tonéis podem ser feitos de diversas 
madeiras, cada uma com sua contribuição especí-
fica; são mais comumente encontrados em carva-
lho, bálsamo, jequitibá, jatobá e amburana.

Figura 10

Coloração das frações de aguardente (após 6 meses)

Fonte: ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA, 2007.

Além do material, outros fatores influenciam o processo de envelhecimento, tais como o 
tempo de permanência nos barris, o tamanho dos mesmos e as condições ambientais.

Envelhecimento: 1. Envelhecimento da cachaça: para adquirir boas qualida-
des sensoriais de aroma e paladar, a cachaça deve passar por um processo de 
envelhecimento em tonéis de madeira. A cachaça recém-destilada, de colora-
ção branca, apresenta paladar agressivo e levemente amargo, identificador da 
bebida nova. Ainda assim, deve apresentar propriedades químicas e sensoriais 
típicas de uma bebida de qualidade. A qualidade da cachaça é afetada por 
todas as fases do processo de fabricação, incluindo a matéria-prima, fermenta-

55 Fonte: COOCACHAÇA. Site institucional. Belo Horizonte, 2007.Disponível em: <http://www.
coocachaca.com>. Acesso em: 22 jan. 2007.
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ção, destilação, tipos de equipamentos, instalações e higiene. O envelhecimen-
to permite aprimorar as características da cachaça recém-destilada, tornando-
a mais fina em aroma e paladar. Além disso, o envelhecimento modifica a 
coloração de branca para amarelada e torna a cachaça macia, atenuando a sen-
sação desidratante do álcool presente. Apesar de amplamente consumida em 
Minas Gerais, a cachaça branca, não envelhecida, tem menor valor agregado 
que a cachaça envelhecida. 2. Prazo de Envelhecimento: o período de envelhe-
cimento é variável, sujeito a flutuações ocasionadas pela demanda do produto 
e poder econômico do proprietário do alambique. Segundo a prática vigente 
em Minas Gerais, o período de envelhecimento varia entre 6 e 18 meses, o que 
permite dizer que, dentro do conceito de Cachaça de Minas, este período é con-
siderado ideal. Contudo, quanto maior o período de envelhecimento, maior o 
valor agregado da bebida. Com lei aprovada em 11 de julho de 2001, o governo 
estadual regulamenta os padrões de envelhecimento da cachaça, determinan-
do os prazos para cada tipo preconizado (cachaça nova, cachaça envelhecida, 
cachaça amaciada e reserva especial). (AMPAQ, 2007, p. 4)

4.3.5. Envase e Rotulagem

Figura 11

Envase

Fonte: AMPAQ 2007.   

Definido o tempo para o qual o produtor determi-
nou o envelhecimento da bebida, a cachaça está 
pronta para ser envasada (figura 11). Normalmen-
te são utilizadas garrafas de 600 ml ou de 1 litro de 
vidro ou de cerâmica, que são fechadas com rolha, 
tampa metálica ou conta-gotas.

Em seguida, o vasilhame é rotulado e pode ser des-
tinado à comercialização.

Envase: 1. Engarrafamento: consiste em acondicionar o 
produto em embalagem adequada: nova, normalmente 
de vidro, comumente em volumes de 600 ou 1.000 ml. 
Neste processo, através de uma enchedora, a cachaça é 
transferida para a embalagem, observando os cuidados 
de filtragem do destilado, sendo posteriormente fecha-
da com tampa metálica, rolha ou conta-gotas. Também 
se observa, como nova tendência de mercado, a utiliza-
ção de vasilhames de cerâmica, especialmente por es-
tabelecimentos mais preocupados com a diferenciação 
e sofisticação do produto. 2. Rotulagem: 1. Rótulo: o 
vasilhame deve ser devidamente identificado com rótu-
lo atrativo e que contenha informações esclarecedoras 
para o consumidor. 2. Registro de Rótulo: refere-se ao 

atendimento às especificações mínimas do Ministério da Agricultura, confor-
me decreto 2.314, de 04/09/97. (AMPAQ, 2007, p. 4-5)
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4.4. Produtores

Conforme estimativas da ABRABE, há no país cerca de 30 mil produtores de cachaça, com 
uma produção anual de cerca de 1,4 bilhão de litros/ano (vide item 3.2). Desse total, 70% é 
representado pela cachaça industrial (980 milhões de litros) e 30% pela cachaça de alambi-
que, como observado pela COOCACHAÇA.56 

Quando se avalia especificamente o perfil dos produtores de cachaça artesanal no Brasil 
depara-se com uma maior dificuldade na mensuração dos resultados, no que se refere a 
dados oficiais, fruto, fundamentalmente, da inexistência de estatísticas oficiais, do perfil da 
atividade e forma de organização das empresas, em geral familiares e com grande índice 
de clandestinidade. 

Tomando-se como base as informações divulgadas pela COOCACHAÇA,57  o estado de Mi-
nas Gerais é o principal produtor de Cachaça de Alambique do país, com participação de 
15% do mercado total (industrial e artesanal). Quanto à participação na produção de Cachaça 
Artesanal esse número é ainda mais expressivo, representando cerca de 50% do total. Conta 
hoje com 8.500 alambiques e 600 marcas registradas no Ministério da Agricultura.

Dessa forma, em função da representatividade do estado de MG, não apenas em relação 
a volume, mas também por conta da tradição e da alta qualidade dos produtos oriundos 
da região, serão utilizadas as estatísticas obtidas58  para elaboração de projeções nacionais. 
Assim, se for considerado que apenas 15% dos estabelecimentos são registrados, conclui-se 
que há cerca de 25.500 estabelecimentos não legalizados no Brasil. 

Desse total, 43% da produção é oriunda de estabelecimentos registrados contra 57% de 
clandestinos. Sem a devida fiscalização e controle sobre o produto final há risco de haver 
oferta no mercado de produtos de qualidade inferior ou inadequados ao consumo.

Observa-se que a grande maioria dos produtores é representada por pequenos estabeleci-
mentos (45%), sendo os restantes 55% de médios e grandes produtores.

Aqui cumpre destacar que, à luz da análise realizada em 2002 pelo SEBRAE/MG,59  pode-
se classificar os produtores, quanto ao porte, da seguinte maneira:

56 Em 2005 o Euromonitor divulgou dados que indicavam que, de 1,45 bilhão de litros produzidos cerca 
de 68% eram de cachaça industrializada e 32% de artesanal (475 milhões de litros).
57 Fonte: COOCACHAÇA. Cachaça artesanal: mercado atual. Site institucional. Belo Horizonte, 2007. 
Disponível em: <http://www.coocachaca.com/artesanal_mercado.html>. Acesso em: 15 fev. 2007.
58 Fonte: SEBRAE/MG, 2002.
59 Fonte: SEBRAE/MG, 2002.



4
5

ca
ch

aç
a 

ar
te

sa
n

al

Tabela 13 – Classificação dos produtores de cachaça de alambique

Classificação Produção (litros/safra)
Participação na 
produção total

Produção (l/dia)

Artesanais Até 10.000 7% 23

Profissionais De 10 mil a 40 mil 29% 104

Empresariais Acima de 40 mil 64% 709

Fonte: SEBRAE-MG. Plano de reestruturação da cadeia de cachaça de alambique de Minas Gerais. Belo Horizonte, mar. 2002. 53 p.60

Os pequenos produtores ou produtores artesanais, foco de interesse desse estudo, são ge-
ralmente representados por empresas familiares61 e que, em muitas vezes, têm na produ-
ção de cachaça uma complementação de renda, principalmente na entressafra agrícola. 
Isso se dá em mais de 50% dos casos, onde há associação com outras atividades agrícolas, 
como milho, feijão café e leite (típico da região de Minas Gerais).

Esse traço também é encontrado em todo o país, onde o produtor artesanal carece de recur-
sos para investimento tanto na produção como na própria cultura de cana-de-açúcar. Além 
disso, falta ao pequeno produtor o acesso a informações indispensáveis à legalização de 
sua atividade, melhoria da qualidade do produto e da produtividade, que pode proporcio-
nar acesso a mercados mais lucrativos, especialmente o externo.

Outro fator limitante ao seu desenvolvimento, também relacionado à capacidade de inves-
timento, refere-se às oportunidades de melhoria do produto, via armazenamento, envelhe-
cimento e envase adequados, capaz de criar vantagens competitivas em termos sensoriais 
do produto.

Essa atuação, apesar de tradicional e familiar,62  ao reforçar o caráter independente e desar-
ticulado oferece maior risco de entrada de novos concorrentes no mercado.63  Os próprios 
produtores de cachaça industrial, que praticam a técnica de compra de produto de vários 
fornecedores e padronização da cachaça que será oferecida ao mercado, começaram a olhar 
para esse nicho de mercado com muito interesse em função do potencial de crescimento 
existente e da possibilidade de maiores retornos pela agregação de valor ao produto.

60 Fonte: SEBRAE-MG. Plano de reestruturação da cadeia de cachaça de alambique de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, mar. 2002. 53 p. Disponível em: <http://www.sebraemg.com.br/geral/conta_
AcessosDocumentos.aspx?arquivo=http: / /www.sebraemg.com.br/arquivos /programaseprojetos /
agronegocios/Cachaca/Plano.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2007.
61 O diagnóstico realizado pelo SEBRAE aponta que 37% dos estabelecimentos produtores foram 
transmitidos de pai para filho. Destes, 15% foram transmitidos há menos de 20 anos e 50% há mais de 50 anos. 
Registra-se que em 12% dos alambiques os descendentes têm mantido a tradição por mais de 100 anos (em 
Coronel Xavier Chaves tem um alambique com mais de 250 anos na mesma família).
62 Segundo o diagnóstico solicitado pelo governo estadual da Bahia, 57,7% de 130 produtores 
entrevistados, segue as tradições familiares, repassadas de pai para filho. Destes 25,4% apontam que em sua 
família a tradição na produção de cachaça tem mais de 10 e menos de 50 anos; 10,7% tem de 50 a 70 anos de 
tradição familiar; 46,6% mais de 70 e menos de 100 anos e 14,6% dizem ter mais de 100 e menos de 200 anos. 
– AGROINDUSTRIAL BFLM LTDA. Diagnóstico da cadeia produtiva dos derivados de cana-de-açúcar do Estado 
da Bahia. 2004.
63 O grande número de estabelecimentos em atividade há menos de 5 anos (36%) é explicado pelo 
momento favorável do mercado de cachaça e da boa imagem que a bebida conquistou nos últimos anos. Os 
novos entrantes são antigos alambiqueiros e empresários de outros setores econômicos.
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4.4.1. Processo de Legalização

Com objetivo de facilitar o acesso às informações sobre legislação e legalização dos esta-
belecimentos clandestinos, que muitas vezes possuíam ou falta de conhecimento ou viés 
em relação às exigências a serem atendidas, foi criada em fevereiro de 2004 a Cartilha da 
Cachaça.64 

A elaboração da Cartilha, sob responsabilidade do Serviço de Inspeção Vegetal da Delega-
cia Federal de Agricultura em Minas Gerais (SIV/MG), levou em consideração o objetivo 
de melhor orientar os produtores quanto aos registros de estabelecimento e de produto 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A cartilha aborda os seguintes aspectos relevantes:

Classificação dos estabelecimentos de bebidas quanto à atividade;•	

Exigências básicas para construção e funcionamento de um estabelecimento de bebidas;•	

Instalações e equipamentos mínimos exigidos;•	

Registro de estabelecimento (respectivo formulário);•	

Registro de produtos (respectivo formulário);•	

Endereço das unidades regionais da DFA/MG.•	

4.4.2. Cooperativas 

Até 2002 os pequenos produtores eram pressionados a se manter na clandestinidade, em 
função das barreiras em termos de investimento e à própria legalização, minimizando 
suas chances de sucesso. 

Como alternativa ao processo de inserção no mercado de pequenos produtores e conse-
qüente aumento da competitividade, o MAPA publicou em 30 de outubro de 2002, a Instru-
ção Normativa nº 56, autorizando a formação de Cooperativas de produtores de cachaça. 

Essa mesma norma foi revogada e substituída pela Instrução Normativa nº 20 de 25 de 
Outubro de 2005 que estabelece “Normas Relativas aos Requisitos e Procedimentos para 
Registro de Estabelecimentos Produtores de Aguardente de Cana e de Cachaça, organiza-
dos em Sociedade Cooperativa e os Respectivos Produtos Elaborados” (vide anexo 3.1.1.).

Inicialmente, uma das barreiras à adesão a essa nova realidade foi a resistência emocional 
do produtor em abrir mão da sua marca original. Com o passar do tempo e a constatação 
dos benefícios que esse novo quadro trazia, esses passaram a se aglutinar com o objetivo 
de criar uma marca única, mais forte e representativa no mercado, com a produtividade 
mínima necessária para ofertar o produto no exterior.

64 Fonte: MAPA. Serviço de Inspeção Vegetal da Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais 
(SIV/MG). Cartilha da cachaça. Belo Horizonte, fev. 2004. 12 p. Disponível em: <http://www.ampaq.com.br/
leis/cartilha_cachaca.doc>. Acesso em: 2 mar. 2007.
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4.4.2.1. O Case da COOCACHAÇA

O primeiro movimento no sentido de fomentar o desenvolvimento organizado da produ-
ção de cachaça artesanal surgiu com a criação da Cooperativa de Produção e Promoção da 
Cachaça de Minas Gerais (COOCACHAÇA), em 1999, tornando-se a primeira cooperativa 
da cachaça artesanal do país. 

Com foco claro no mercado internacional a COOCACHAÇA foi a precursora no desen-
volvimento do blend de cachaças artesanais. Dessa forma deu origem a duas marcas: 
Samba&Cana  e Clube Minas (vide figura 12). 

Agregando produtores artesanais ao processo, viabilizou a produção do volume mínimo 
necessário exigido pelo mercado externo, por meio de uma cachaça padronizada e de qua-
lidade compatível com as expectativas do consumidor.

A fim de garantir os resultados desejados com sua atuação, a COOCACHAÇA estabeleceu 
os seguintes objetivos:

Melhoria constante da cachaça de alambique, aumentando a qualidade sensorial; •	

Contribuir para disseminar e consolidar a boa imagem da cachaça de alambique;•	

Promover a cachaça de alambique e estreitar as relações comerciais entre Minas Gerais, Brasil •	
e diversos mercados;

Comercializar os produtos em grande escala para os mercados nacional e internacional; manten-•	
do a alta qualidade e custos competitivos; 

Preservar a tradição cultural brasileira e incentivar o uso moderado de seus produtos; •	

Investir na educação, conscientização ecológica, qualificação profissional, disseminação de tec-•	
nologia e pesquisa;

Assegurar que os associados recebam parte justa dos lucros da comercialização dos produtos e •	
serviços da Cooperativa.

Atualmente, a COOCACHAÇA atua com dois produtos distintos, a Cachaça Samba&Cana e 
a Cachaça Clube Minas, que guardam entre si a utilização do blend em suas características. 

A produção é ecologicamente correta, realizada com colheita manual sem queima do cana-
vial e sem qualquer contato com produtos químicos. 

A Samba&Cana é composta por cachaças com no mínimo seis meses de armazenamento. 
Já a Clube Minas é uma versão mais amadurecida, com predominância de cachaças arma-
zenadas em tonéis de jequitibá-rosa e cerejeira.



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

4
8

Figura 12 

Garrafas de cachaça Samba  

& Cana e Clube Minas

Fonte: COOCACHAÇA. Produtos: Samba & Cana. Site insti- 

tucional. Belo Horizonte, 200765 e COOCACHAÇA. Produtos: 

Clube Minas. Site institucional. Belo Horizonte, 200766. 

Ambas vêm observando ótima aceitação 
no mercado, tendo sido merecedoras de 
premiação pelos consumidores especiali-
zados. Em agosto de 2003, a Cachaça Sam-
ba & Cana foi escolhida como a melhor 
cachaça de alambique do Brasil em con-
curso realizado por especialistas convida-
dos pela revista Playboy.67  A Clube Minas, 
além de ter sido eleita a cachaça oficial do 
Comida di Buteco – 2004, um dos maiores 
eventos gastronômicos de Minas Gerais, 
ganhou em agosto de 2005, a medalha de 
prata no concurso Hyatt Wines and Spirits 
Award,68  realizado pela editora da revista 
Vinho Magazine em parceria com o Hotel 

Grand Hyatt São Paulo. Ela também foi a bebida oficial no VIII Festival Internacional de 
Gastronomia e Cultura de Tiradentes (MG).

Em relação às vendas, a Samba&Cana representa 35% das vendas da Cooperativa no mer-
cado interno e 100% no externo. A Clube Minas representa os 65% restantes comercializa-
dos por ela no país.  

4.4.3. APL – Arranjo Produtivo Local

Ainda na direção de soluções para as fragilidades apresentadas pelos produtores arte-
sanais tem-se observado a constituição de APLs, que mais do que simples atuação coor-
denada e em conjunto, apresenta especificidades inerentes a uma nova forma de atuar e 
competir no mercado nacional e mundial.

Nesse sentido, várias atividades vêm aglomerando-se em função das características re-
gionais e também da especialização setorial. Além da própria aglomeração de atividades 
em si, de um setor e da proximidade geográfica intrínseca, constata-se que da construção 
social territorial das atividades econômicas, integram-se diversos elementos tais como ca-
pital social e cultura local, por meio da intensificação dessa proximidade organizacional 
entre os players.

O conhecimento, a cultura e o próprio projeto coletivo da região apresentam, então, traços 
que podem e devem ser utilizados de forma a representar vantagens competitivas no mer-
cado, a partir da existência de três fatores:

65  Fonte: COOCACHAÇA. Produtos: Samba & Cana. Site institucional. Belo Horizonte, 2007. Disponível 
em: <http://www.coocachaca.com/produtos_samba.html>. Acesso em: 27 fev. 2007.
66 Fonte: COOCACHAÇA. Produtos: Clube Minas. Site institucional. Belo Horizonte, 2007. Disponível 
em: < http://www.coocachaca.com/produtos_clubeminas.html>. Acesso em: 27 fev. 2007.
67 Fonte: BIELECKI, Cristina. As 28 melhores cachaças do Brasil. Playboy, São Paulo, a.28, n.337, 
p.92-6, ago. 2003. Disponível em: <http://playboy.abril.com.br/revista/sumario337.shtml>. Acesso em 25 mar. 
2007.
68 Fonte: OS MELHORES nacionais: Hyatt premia vinhos e cachaças. Revista Bares & Restaurantes, 
São Paulo, n.48, 2005. Disponível em: <http://www.revistabareserestaurantes.com.br/edicao48/bebidas.
asp>. Acesso em: 30 abr. 2007.
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Especialização nas atividades econômicas relacionadas;•	

Competitividade associada à inovação e à utilização de melhores práticas;•	

Identidade territorial (por meio da cultura, instituições, marcas ou “selos de qualidade” locais).•	

Esses traços, associados à preocupação cada vez maior dos consumidores em obterem pro-
dutos com qualidade controlada e certificação de origem podem proporcionar à cachaça o 
posicionamento desejado em termos de competição nacional e internacional.

Utilizando-se como exemplo do AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) na França, pode-se 
constatar que essa certificação de origem constitui um elemento decisivo no processo de 
especialização territorial do Champagne69.

Antes de uma avaliação mais específica do mercado nacional e da cachaça artesanal, cum-
pre caracterizar um APL, à luz do Termo de Referência elaborado pelo Grupo de Trabalho 
Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), que estabelece a necessidade da 
presença dos seguintes pontos70: 

Ter um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos que •	
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, e

que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governan-•	
ça. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas. 

No caso da cachaça artesanal, considerando-se que a produção está basicamente concen-
trada na mão de pequenos produtores, que dispõem de menor capital e menos acesso às 
informações e aos canais de vendas, torna-se imprescindível o estabelecimento de relações 
com outros produtores e demais agentes locais a fim de obter maior produtividade, quali-
dade do produto final e aumento da competitividade, via criação de diferenciais associa-
dos à especificidade da bebida. Dessa forma, a cooperação e associação dos produtores da 
cachaça de alambique (como citado no item anterior) surgem como o caminho mais viável 
para fortalecimento de suas posições no mercado.  

Esse movimento cooperativo, como exemplificado no item anterior, mostra-se recente, tendo 
como primeiras iniciativas a realizada em Minas Gerais, nos anos 80, por meio de programa 

69 Fonte:“Georges Benko (pesquisador e autor de obras na área econômica) partilha desta concepção 
ao relatar o caso do champagne na França. Segundo o autor, mesmo que seja possível a produção de vinhos 
espumantes de excelente qualidade em outros lugares, estes vinhos não poderão utilizar o nome champagne, 
por se tratar de uma denominação registrada para a produção de uma região específica, portanto, voltada para 
um produto típico da cultura, da história de uma região francesa. E, com qualidade semelhante, entre uma 
garrafa de champagne e uma garrafa de um excelente vinho espumante, o custo do champagne é superior 
porque há um valor agregado. Na região da champagne há uma história, há uma tradição de fabricação, foi lá 
que inventaram o método e há um fator climático, o solo e todo um savoir-faire (Benko, 2003).” – VERDI, 
Adriana Renata. The benefits efficient governance mechanisms to artisan cachaça territories: strategies for 
competitiveness and development. In: V INTERNATIONAL PENSA CONFERENCE ON AGRI-FOOD CHAIN/
NETWORKS ECONOMICS AND MANAGEMENT. Ribeirão Preto, Escola de Administração e Economia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 27-29 de julho de 2005. Anais..., . Ribeirão Preto (SP), 2005, v.1, 
p.4. Disponível em: <http://www.apta.sp.gov.br/cachaca/upload/publica/not11.pdf>. Acesso em: 23 mar. 
2007.
70 Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Termo de referência 
para a política de apoio ao desenvolvimento dos arranjos produtivos locais.
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desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI)71,  que 
resultou na formação da AMPAQ, com apenas 30 produtores no início (iniciativa que seria 
seguida por outros estados, que fomentariam posteriormente a formação da FENACA).

A partir de 2002, com autorização do MAPA para que produtores rurais de cachaça fossem 
dispensados da obrigação do registro de firma comercial, desde que organizados em Co-
operativas, a iniciativa toma força e resulta não só na adesão de órgãos públicos e institui-
ções (com destaque para o SEBRAE, secretarias estaduais da agricultura, universidades e 
prefeituras locais), mas da concreta ação realizada na região da Chapada Diamantina (BA), 
na região de Salinas (MG) e no estado de Tocantins.

4.4.3.1. Bahia: Chapada Diamantina

No estado da Bahia podem-se identificar várias ações no sentido de fomentar o cooperati-
vismo local.

Com esse foco, várias instituições foram criadas ou direcionaram seus esforços no sentido 
de estimular a organização local, com vistas ao desenvolvimento do segmento. Dessa for-
ma, podem-se observar os seguintes fatos:

Criação da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo (SICT), em 1993, direcionada •	
para os pequenos produtores de derivados de cana-de-açúcar;

Surgimento da Associação Baiana dos Produtores de Cachaça de Qualidade (ABCQ), •	
em 2001;

Instituição do Protocolo da Cachaça (2003), com a participação de Secretarias de Go-•	
verno estadual, SEBRAE, ABCQ e outras;

Formação de cooperativas regionais;•	

Implantação de ações para o desenvolvimento de APLs.•	

Cumpre destacar que uma das mais importantes cooperativas do estado é a Associação 
dos Produtores de Aguardente de Qualidade da Microrregião de Abaíra (APAMA). 

Com atuação principal junto aos municípios de Abaíra, Mucugê, Piatã e Jussiape, a APA-
MA reúne 130 produtores que, por meio de uma unidade engarrafadora coletiva, desenvol-
ve o controle da qualidade, além de analisar a adequação da bebida para o consumo, graças 
a um laboratório dedicado a esse fim.

Ainda se podem detectar fortes traços de resistência e desconfiança dos produtores sobre 
essa nova realidade, em função da tradição familiar envolvida na cultura produtiva local72.  
Entretanto, a APAMA tem obtido resultados positivos principalmente no processo de co-
mercialização da cachaça de qualidade.

71 Fonte: INDI. Programa de apoio à pequena e à média indústria da cachaça de alambique. Belo 
Horizonte [s.d.].
72 Em diagnóstico desenvolvido pela Agroindustrial BFLM (2004), somente 15,4% dos 130 produtores 
solicitam análises físico-químicas no laboratório da associação.
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4.4.3.2. Minas Gerais: Salinas

Além das várias ações no sentido de criar associações, como a AMPAQ e cooperativas, 
como a COOCACHAÇA, um dos principais resultados obtidos foi a própria regulamenta-
ção de lei que determina o padrão de identidade e as características do processo de elabo-
ração da cachaça artesanal de Minas Gerais. Dessa forma, os produtores que aderirem aos 
critérios de qualidade do programa poderão se beneficiar do selo do Pró-cachaça. 

Em relação às experiências positivas na formação de APLs pode-se destacar a realizada em 
Salinas, por meio da COOPERCACHAÇA.

Nessa região existe uma estreita colaboração entre entidades públicas e privadas, não ape-
nas localmente, mas também em nível nacional. Além da própria Cooperativa, o desen-
volvimento do projeto conta com a atuação da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do estado de MG (Emater-MG), da Escola Agrotécnica Federal de Salinas 
(EAFS) e com o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), gerido pela SAF/MDA e pelo Fundo de Desenvolvimento Rural de Mi-
nas Gerais (Funderu). 

Em função dessa rede de colaboração os 109 produtores, de 4 municípios de Salinas, cul-
tivam 250 hectares de cana-de-açúcar, que são processados em oito fábricas comunitárias. 
Essa prática assegura não apenas a garantia técnica da produção, mas também o volume 
necessário para a comercialização de um produto com a qualidade desejada: a cachaça 
Terra Ouro.

4.4.3.3. Projetos em andamento no Brasil (Sebrae)

Além dos exemplos citados anteriormente, o SEBRAE tem sido um dos grandes motores de 
incentivo à formação de APLs em todo o país.

Atualmente são 18 projetos em andamento (vide figura 13, em diferentes fases de implanta-
ção/execução, que desenham um futuro promissor para o setor de cachaça artesanal.
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Figura 13 – Projetos Sebrae sobre derivados de cana73

Projeto UF Atualização Situação

APL da Cachaça e Derivados de cana de açúcar
da Região de Santo Antônio da Patrulha RS 16/11/2006

Arranjo Produtivo da Cachaça SC 07/08/2006

Cachaça Artesanal Orgânica da Região 
Sudoeste do Paraná PR 22/12/2006

Cachaça Artesanal Orgânica do Oeste do Paraná PR 05/01/2007

Cachaça de Alambique da Região Sudoeste
do Tocantins TO 19/01/2007

Cachaça de Araxá e Região MG 14/02/2007

Cachaça de Ponte Nova e Região MG 09/02/2007

Cachaça de Salinas (APACS) MG 22/01/2007

Cachaça do Centro Nordeste Mineiro MG 12/12/2006

Cachaça do Triângulo Mineiro MG 30/10/2006

Cachaça em Divinópolis e Região MG 13/02/2007

Cachaça Região Sul de Minas MG 15/02/2007

Derivados de Cana-de-açúcar no Vale do Piancó PB 21/12/2006

Pólo de Produção de Derivados deCana-de-Acúcar
do Extremo Sul BA 12/12/2006

Pólos Regionais de Derivados de Cana-de-Açúcar
de Santa Maria, Ijuí e Lajeado RS 28/06/2006

Projeto de Desenv. Pólo de Prod. de Deriv. de 
Cana-de-Açúcar da Mesorregião Nordeste BA 20/11/2006

Promoção da Competitividade dos Pequenos Produtores 
de Cachaça Artesanal das Regiões Sul e Norte ES 16/02/2007

PSI Cachaça PE 29/11/2006

Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)

Ações que se desenvolvem 
normalmente dentro do prazo previsto. 

Ações que se desenvolvem 
com alguma dificuldade. 

Ações cujos Marcos Críticos não estão 
sendo superados nos prazos programados. 

Ações encerradas. 

Ações que se desenvolvem 
com alguma dificuldade. 

Ações cujos Marcos Críticos não estão sendo 
superados nos prazos programados. 

Ações encerradas. Ações que se desenvolvem 
normalmente dentro do prazo previsto. 

Fonte: Reproduzido de SEBRAE. Sigeor: sistema de informação da gestão estratégica orientada para resultados. Brasília, 200773. 

Para mais detalhes sobre os projetos, vide arquivos contidos no anexo 4.

4.5. Origem da Produção

Conforme dados divulgados pela ABRABE (vide gráfico 10), São Paulo é o estado líder na 
produção de cachaça no Brasil, com 46%, seguido por Pernambuco e Ceará que represen-
tam de participação 12% cada.

Cumpre destacar que a participação de SP advém principalmente do volume produzido de 
cachaça industrial.

Quanto a Minais Gerais, que representa a quarta posição no cenário nacional, com 230 
milhões de litros, quando se trata de cachaça artesanal o estado assume a liderança do 
mercado, especialmente pela existência de cerca de 8.500 produtores na região.

73 Fonte: SEBRAE. Sigeor: sistema de informação da gestão estratégica orientada para resultados. 
Brasília, 2007. Disponível em: <http://sigeor.sebrae.com.br>. Acesso em: 16 fev. 2007.
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Gráfico 10 – Distribuição da produção de cachaça no Brasil por Região

SP (46%)
PE (12%)
CE (12%)
PR (8%)
MG (8%)
RJ (8%)
BA (2%)
PB (2%)
GO (2%)

12% 8%

8%

8%

2%

12%

46%

2%
2%

Fonte: ABRABE, 2007.

4.6. Cadeia de Distribuição

A cadeia de distribuição de bebidas alcoólicas pode apresentar o modelo de nível 0, onde a 
distribuição acontece de forma direta (portal corporativo, lojas dos produtores ou até mes-
mo no próprio produtor – mais comum em produtores artesanais) ou de forma indireta, 
com vários níveis intermediários, quais sejam os off-trade, tais como atacadistas, varejistas, 
lojas especializadas etc. e/ou os on-trade ou “pontos de dose” como bares, restaurantes, 
hotéis, casas noturnas etc.

Em 2005, as vendas de destilados pelo canal on-trade74 representou 75% do volume de ven-
das e 89% do faturamento. Esse canal hoje, segundo dados da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes – Seccional SP (ABRASEL-SP),75 conta com mais de um milhão de 
estabelecimentos, além de 18 mil hotéis e pousadas (70% das quais de pequeno porte), 
conforme informação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).76 

O canal off-trade participou em 2005 com 25% do volume vendido e 11% do faturamento 
atingido. Nesse canal, o destaque fica para a atuação de hiper e supermercados (45,2%) do 
volume, seguido pelo varejo especializado na venda de bebidas (28,2%) e varejistas inde-
pendentes – que não fazem parte de uma cadeia, com 21% (vide tabela 14).

As vendas diretas representaram apenas 0,14% do volume total registrado, ou 1,8% do ca-
nal off-trade, conforme classificação adotada pela Euromonitor.

74 Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL GMID. Spirits. Brazil, Apr. 7, 2006. Disponível em: <http://
www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 2007.
75 Fonte: ABRASEL-SP. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.abraselsp.
com.br>. Acesso em: 7 mar. 2007.
76 Fonte: ABIH. Site institucional. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.abih.com.br/site.php>. 
Acesso em: 7 mar. 2007.
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Tabela 14 – Vendas off-trade x tipo de distribuição (2000/2006)   

Off-trade Sales of Spirits by Distribuition Format: % Volume 2000/2005

% off-trade 2000 2005

Supermarkets/hypermarkets 44,3 45,2

Independent food stores 22,5 21,0

Convenience stores 0,6 0,6

Discounters 0,2 0,2

Specialists 28,8 28,2

Direct sales - 1,8

Others 3,6 3,0

Total 100,00 100,00

Fonte: Reproduzido de EUROMONITOR INTERNATIONAL GMID. Spirits. Brazil, 7 Apr. 7, 2006.77

4.6.1. Tendências no Canal de Distribuição Off-trade

4.6.1.1. Supermercados e hipermercados

Em função dos próprios investimentos das cadeias de atacadistas e supermercadistas, além 
das fusões e aquisições e da entrada de concorrentes internacionais no mercado brasileiro, 
esse canal demonstra grande potencial para a o futuro da distribuição das bebidas desti-
ladas no país.

Além das questões de infra-estrutura, recursos financeiros e investimentos em tecnologia, 
esse canal apresenta ainda as seguintes vantagens ao consumidor:

Oferta de produtos importados;•	

Gestão eficiente da categoria de bebidas destiladas, resultando em melhor sortimento •	
e exposição nas gôndolas;

Adaptação do mix às necessidades regionais.•	

A demanda pela cachaça, especialmente por um mercado de maior poder aquisitivo tem 
chamado a atenção desse canal.

O supermercado Extra, do grupo CBD, atento ao aumento de demanda e interesse na bebi-
da instalou em algumas lojas um espaço dedicada à cachaça, como forma de potencializar 

77 Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2006, op. cit.
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as vendas.78  Outra bandeira do grupo, o Pão de Açúcar, implantou um projeto piloto na loja 
Borba Gato (São Paulo/SP) com um espaço para degustação, palestras, além dos produtos a 
serem comercializados, com mix adaptado ao perfil do público-alvo, como comentado por 
Rodrigo Machado, comprador da categoria na rede: “Em lojas populares comercializamos 
basicamente a marca líder, industrial e artesanal, seguida de outras opções de nível inter-
mediário de preço”.  

Quanto ao mix e exposição na gôndola, o Extra trata a cachaça industrial e artesanal de 
formas diferentes:

Cachaça industrial: exposição deve refletir o mercado – mais espaço para as líderes, •	
depois para as de menor participação e finalmente para as segmentadas por preço;

Cachaça artesanal: a exposição considera o estado de origem, região produtora, tempo •	
de envelhecimento e tipo de envelhecimento em função dos tonéis.

Acompanhando a tendência em relação à valorização do produto junto às classes de maior 
poder aquisitivo, desde 2003 a Casa Santa Luzia (supermercado com mix de produtos dife-
renciados, localizado em São Paulo/SP, com foco nas classes A e B), vendia, naquela época, 
o litro da Anísio Santiago (ex-Havana) por R$274. Atualmente esse mesmo produto pode 
atingir quase dois mil reais.

4.6.1.2. Lojas de bebidas especializadas

Apesar do aumento da concorrência imposta pelas cadeias de supermercados e hipermerca-
dos, as lojas especializadas ainda representam papel importante na venda de destilados. 

Com participação de 28% no total do canal de distribuição, esse tipo de loja é mais valori-
zado por consumidores mais exigentes e de maior poder aquisitivo, em função de um mix 
de produtos mais completo, com presença de marcas importadas e de produtos premium.

4.6.2. Tendências no Canal de Distribuição On-trade

Responsável por 75% do volume vendido em 2005, esse canal observou um crescimento no 
consumo principalmente a partir do consumo da caipirinha.

Mais recentemente, com o reconhecimento do consumidor em relação aos atributos do 
produto ele passou a ganhar mais espaço no consumo da bebida pura.

4.6.2.1. Cachaçarias especializadas

A expansão das cachaçarias é um fenômeno que já vem sendo observado há alguns anos 
nas principais capitais do país. 

Em São Paulo, o Mocotó Restaurante e Cachaçaria existe desde 1973 e atualmente comercia-
liza mais de 250 marcas e cerca de cem litros de cachaça por semana. Em maio de 2004 foi a 

78 REVISTA GÔNDOLA. Belo Horizonte, Associação Mineira de Supermercados, jul. 2006.
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vez da inauguração da Cachaçaria Pompéia, com 320 lugares, área de 9,4 mil m2 e apresenta 
uma carta com 350 marcas de cachaça. Explica o proprietário, Sebastião Beraldo: 

Somos um restaurante especializado em comida regional, mas como sou de 
Minas, um Estado mundialmente conhecido pela fabricação da verdadeira ca-
chaça, começamos com alguns rótulos e hoje temos mais de 1.400, todas arte-
sanais, envelhecidas em tonéis de carvalho e pau-brasil.

Além das cachaçarias independentes, outra tendência é a expansão por meio de franquias. 
A Cachaçaria Água Doce, de Tupã (S), iniciou suas atividades em 1991 como uma adega e 
em 92 transformou-se em bar. Em 93 abriu sua primeira franquia em Ourinhos (interior de 
SP). Em 2004 atingiu a marca de 81 franquias, além de lojas próprias em Tupã e Penápolis 
(interior de SP) e na capital (Moema).

4.6.2.2. Cachaçarias especializadas e marca própria

Figura 14

Cachaça Consulado Mineiro

Fonte: CONSULADO MINEIRO. Site 

institucional. São Paulo, 2007.80

Mais recentemente, seguindo uma tendência já identifica-
da no grande varejo de alimentos no sentido de lançar 
marcas próprias de produtos, o setor de bares e restauran-
tes despertou para as boas oportunidades do mercado.

Assim, a união de bons fornecedores (alambiques) com 
estabelecimentos de marca forte (restaurantes, bares etc.) 
surgiu de forma agressiva no mercado.79

O restaurante Consulado Mineiro, de São Paulo, espe-
cializado em comida típica de MG, lançou em 2005 a sua 
cachaça com marca própria, produzida em Monte Ale-
gre de Minas.

Na mesma trilha uma cadeia de bares do Rio de Janei-
ro, Manoel & Juaquim, desenvolveu em conjunto com o 

Alambique Calambau de Mar de Espanha (MG) a sua própria cachaça - Manoel&Juaquim 
(vide figura 15), que pode ser adquirida ou degustada em quaisquer das 12 lojas da rede 
ou no próprio alambique. Também no Rio de Janeiro, desde dezembro de 2004 surgiu o 
Mangue Seco, que além do restaurante, conta com um espaço no andar de cima especial-
mente dedicado à cachaça, com 106 marcas disponíveis, entre elas a Cachaça Garcia & 
Rodrigues (vide figura 16).81A preferida, envelhecida 12 anos, produzida de modo artesa-
nal, envelhecida em carvalho francês e com produção limitada, a um custo atual de R$128 
(março/07),82 e pode ser degustada em taça desenvolvida para consumo de cachaça, outra 
tendência atual do mercado.

79 Fonte: Revista Bares & Restaurantes. São Paulo, Abrasel, 2006. Disponível em: <http://www.
revistabareserestaurantes.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2007.
80 Fonte: CONSULADO MINEIRO. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.
consuladomineiro.com.br/apresentacao.asp>. Acesso em: 3 mar. 2007.
81 Fonte: MANOEL & JUAQUIM – BAR E BOTEQUIM. Site institucional. Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em: <http://www.manoelejuaquim.com.br/cachaca.html>. Acesso em: 3 mar. 2007.
82 Fonte: http://www.garciaerodrigues.com.br/adega_dest.asp - acessado em 03/03/07.
83 Fonte: GARCIA & RODRIGUES. Site institucional. Rio de Janeiro,2007. Disponível em: <http://www.
garciaerodrigues.com.br/produtos_gr.asp>. Acesso em: 3 mar. 2007.
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Figura 15

Cachaça Manoel & Juaquim

Fonte: MANOEL & JUAQUIM – BAR 

E BOTEQUIM. Site institucional. Rio 

de Janeiro, 2007.81

Em 2005, outro restauranteur de renome no mercado na-
cional, Sérgio Arno, lançou mais um empreendimento 
no setor de alimentos e bebidas: a Universidade da Ca-
chaça.84 Uma mistura de bar e restaurante, onde é possí-
vel encontrar mais de 395 tipos de cachaças. Um dos des-
taques é a sua cachaça de marca própria, nas versões 
ouro e prata, que é produzida em lotes de 10 mil litros: 
“Decidimos desenvolver uma cachaça própria junto com 
a empresa MusA Agroindustrial, de Itajubá, fabricante 
de destilados de frutas (vide figuras 17 e 18). Nós com-
pramos pequenas produções de cachaçarias artesanais, 
que depois são bidestiladas, filtradas e envelhecidas em 
tonéis de carvalho ou amendoim”, afirma Arno.

Figura 16

Cachaça Garcia & Rodrigues

Fonte: GARCIA & RODRIGUES. Site 

institucional. Rio de Janeiro,2007.83

Cumpre destacar que, nesse caso, além das oportunida-
des geradas para as cachaças artesanais, derivadas de 
cana-de-açúcar, há a concorrência de produto similar 
como a cachaça derivada de outras frutas.8586

Figura 17 

Aguardente de frutas Musa

Fonte: MUSA AGUARDENTE DE FRUTAS. Site institucional. 

São Paulo, 2007.85

 

Figura 18 

Cachaça Sergio Arno

Fonte: SUBMARINO. Vinho & Cia: 

cachaça Sergio Arno – MusA 

Agroindustrial. Site de comércio 

eletrônico. São Paulo, 2007.86 

84 Fonte: Revista Marketing on-line, São Paulo, 12 abr. 2005. In: ESPM. Sistema de bibliotecas: 
periódicos online. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.espm.br/ESPM/pt/Home/Global/
SistemaBiblioteca/PeriodicosOnline/revistas.htm>. Acesso em: 4 mar. 2007.
85 Fonte: MUSA AGUARDENTE DE FRUTAS. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
www.musagro.com.br/Frutas.html> Acesso em: 3 mar. 2007.
86 Fonte: SUBMARINO. Vinho & Cia: cachaça Sergio Arno – MusA Agroindustrial. Site de comércio 
eletrônico. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://afiliados.submarino.com.br/emporium_productdetails.asp
?Query=ProductPage&ProdTypeId=35&ProdId=1681614&ST=CA1643374> Acesso em: 3 mar. 2007.
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4.6.3. E-commerce

Figura 19 

Site da Cachaça Germana

Fonte: CACHAÇA GERMANA. Site institucional. 

Nova União (MG), 2007.87

O comércio eletrônico surge como uma opção 
adicional aos produtores, que pretendem desen-
volver atuação direta, mas também tem sido 
muito utilizado por supermercados e lojas espe-
cializadas. 

Essa iniciativa permite uma maior capilarida-
de para o produto, além de facilitar o acesso do 
consumidor, minimizando os custos de atuação 
via varejo.

Há portais, como o da Imigrantes Bebidas, que 
apresentou em 10/03/07, mais de 220 tipos de 
cachaça, segmentadas por cor: branca e amarela, 
por origem: mineira branca e mineira amarela. 
O portal Feira da Cachaça registrou, na mesma 
data, 139 produtos entre 56 marcas disponíveis.

Uma busca no site Busca Pé88 apresentou 713 
ofertas de produtos entre aguardentes e cacha-
ças. Ao analisar os mesmos itens, na mesma 

data, no Bondfaro89 o número de ofertas foi 630. Em outro canal de busca do maior prove-
dor do país, o Shopping UOL,90 o número de ofertas foi de 220.

Em relação a portais de venda direta não foi detectada prática constante. Em geral, nos raros ca-
sos identificados, o portal atua apenas como canal de apresentação institucional e comunicação. 

Como exemplo da atuação de uma marca destacada no mercado nacional, Germana, segue 
abaixo imagem da página com a função de e-commerce:

4.7. Consumidor

Ao final de 2006 o Brasil atingiu 186.770.539 de habitantes, sendo representado em 49,1% 
por homens e 50,9 por mulheres.

A forte concentração da população nos centros urbanos ainda é um traço marcante, com 
82,5%, contra a presença do homem no campo (17,5%).

Apesar desses dados, cumpre lembrar que, com o objetivo de definir o potencial de mer-

87 Fonte: CACHAÇA GERMANA. Site institucional. Nova União (MG), 2007. Disponível em: <http://
www.cachacagermana.com.br/Intro.aspx>. Acesso em: 10 mar. 2007.
88 Fonte: BUSCA PÉ. Site de comparação de produtos e pesquisa de preços. São Paulo, 2007. Disponível 
em: <http://compare.buscape.com.br/procura?id=1145&raiz=486&ordem=dprec&pagina=1>. Acesso. Em: 
10 mar. 2007.
89 Fonte: BONDFARO. Site de comparação de produtos e pesquisa de preços. São Paulo, 2007. 
Disponível em: <http://www.bondfaro.com.br/aguardente-cachaca.html?or=0&pr=15;
90 Fonte: SHOPPING UOL. Site de comparação de preços. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
shopping.busca.uol.com.br/alimentos-e-bebidas/outras-bebidas-alcoolicas/index.html?q=cacha%E7a& 
search=yes&subsearch=true>. Acesso em10 mar. 2007



5
9

ca
ch

aç
a 

ar
te

sa
n

al

cado para um produto, deve-se considerar o conceito de mercado disponível qualificado. 
Esse conceito considera não apenas o interesse em consumir, mas também a possibilidade 
de um consumidor adquirir um produto e, com destaque para a legislação aplicada ao setor 
de bebidas alcoólicas, que autoriza o consumo de somente a partir dos 18 anos de idade.

Dessa forma, reduz-se a população-alvo a cerca de 67% do total, ou quase 125 milhões de 
habitantes.

A OMS, ao realizar seu estudo sobre consumo per capita de álcool puro no mundo, esta-
beleceu uma faixa mais ampla, considerando habitantes a partir de 15 anos (vide gráfico 
11). Assim, teríamos um quadro aumentado para 72% da população, ou pouco mais de 135 
milhões de habitantes.

Gráfico 11 – População brasileira x faixa etária (2006)

0 a 14 (28%)
Acima de 15 (72%)

28%72%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe destacar que as análises acima consideraram estimativas oficiais do Brasil e interna-
cionais. É importante esclarecer que o consumo de bebida alcoólica no país transcende a 
limitação legal, seja em função de consumo gerado pela compra por parte de consumidor 
em idade legal, ou via venda não controlada e até mesmo em função do mercado informal 
e, ou contrabando.

4.7.1. Aquisição domiciliar de aguardente – IBGE 

A Pesquisa de Orçamentos Domiciliares (POF) 2002-2003,91 realizada pelo IBGE avaliou a 
aquisição de produtos entre 2002 e 2003, em função dos domicílios, estabelecendo consumo 
per capita por unidade consumida:92

91 Fonte: IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares – POF 2002-2003: aquisição alimentar domiciliar per 
capita – Brasil e Grandes Regiões. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002aquisicao/default.shtm>. Acesso em 11 mar. 2007.
92 Nota do autor: Apesar da existência de dados mais atualizados sobre a população, conforme 
atualização do IBGE e de pesquisas como PNAD2004, a POF, de forma completa, tem como data mais recente 
a publicação ora utilizada. Para manutenção da coerência dos dados de consumo, na análise desse tópico, 
optou-se por utilizar os dados lá referenciados.
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Domicílio é a unidade amostral da pesquisa, consistindo, também, em impor-
tante unidade de investigação e análise na caracterização das condições de 
moradia das famílias. É a moradia estruturalmente separada e independente, 
constituída por um ou mais cômodos, sendo que as condições de separação 
e independência de acesso devem ser satisfeitas. A condição de separação é 
atendida quando o local de moradia é limitado por paredes, muros, cercas, e 
outros, é coberto por um teto, e permite que seus moradores se isolem, arcando 
com parte ou todas as suas despesas de alimentação ou moradia. (IBGE, 2003)

A pesquisa identificou, em primeiro lugar, o número de domicílios no Brasil, por região 
e em função da renda por domicílio, demonstrando maior concentração de domicílios na 
região Sudeste (42,6%), seguida pela Nordeste (27,9%) – vide tabela 15.

Tabela 15 – População residente x região x renda (janeiro 2003)

Classes de 
rendimento 
monetário e 

não-
monetário 

mensal 
familiar (R$)

População residente

Brasil

Grandes regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Total 175.845.964 13.656.416 49121848 74.957.518 25.891.789 12.218.393

Até 400 (1) 26.502.399 2.744.049 14.650.375 5.563.740 1.874.213 1.670.021

Mais de 400 
a 600

23.799.796 2.474.115 9.695.988 7.075.498 2.710.974 1.843.221

Mais de 600 
a 1.000

37.486.902 3.408.979 10.539.193 14.588.426 6.018.967 2.931.337

Mais de 
1.000 a 1.600

32.103.478 2.321.965 6.195.097 15.807.023 5.568.662 2.210.731

Mais de 
1.600 a 3.000

29.697.923 1.639.720 4.755.306 15.801.691 5.656.468 1.844.737

Mais de 
3.000

26.255.466 1.067.587 3.285.888 16.121.140 4.062.504 1.718.346

Fonte: Reproduzido de: IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares – POF 2002-2003: aquisição alimentar domiciliar per capita – 

Brasil e Grandes Regiões. Rio de Janeiro, 2003.

À época da realização da pesquisa a média de aquisição domiciliar per capita de aguar-
dente ficou na faixa de 216 ml, sendo que a maior concentração observou-se na faixa de 
renda entre 400 e 600 reais, com aquisição média de 304 ml. (vide tabela 16). Esses volumes 
reforçam o diagnóstico de que o grande volume de consumo da bebida se dá em pontos de 
dose e via aquisição no atacado e varejo.
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Tabela 16 – Aquisição alimentar domiciliar x classes de renda x produtos*

Produtos

Aquisição alimentar domiciliar per capta anual (kg)

Total

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar (R$)

Até 400
Mais de 

400 a 600
Mais de 

600 a 1.000

Mais de 
1.000 a 
1.600

Mais de 
1.600 a 
3.000

Mais de 
3.000

Bebidas e 
infusões

45.297 15.893 23.624 33.898 45.931 62.579 90.578

Bebidas 
alcoólicas

5.670 1.060 1.983 3.494 5.302 7.771 14.848

Aguardente 
de cana

0,216 0,206 0,304 0,178 0,235 0,168 0,227

Fonte: Reproduzido de IBGE. POF, 2003.

(*) Nota do IBGE: foi considerada durante o levantamento dos dados a relação de volume = massa (litro = quilograma).

O consumo de bebida alcoólica domiciliar per capita foi de 5,7 litros, com destaque para a 
região Sul, com 8,6 l, e Sudeste, com 7,3 l. Quanto ao consumo de aguardente, as regiões S e 
SE foram as mais representativas com 370 ml e 230 ml, respectivamente (gráfico 12).

Gráfico 12 – Aquisição domiciliar per capita (2002-2003)

2
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BR                  N                   NE                 SE                 S                    CO

Bebidas alcoólicas
Aguardente

0

5,7

0,22

2,4

0,08

2,4

0,17

7,3

0,23

8,6

0,37

5,9

0,15

Fonte: IBGE. POF, 2003.

4.7.1.1. Tendência regional na aquisição domiciliar de aguardente – IBGE

Em complemento aos dados apresentados no item 3.7, em relação a perspectivas e tendên-
cias no que tange à expansão do consumo de aguardente no mercado doméstico, buscou-se 
várias informações baseadas em dados secundários.

Entretanto, nenhuma fonte confiável traduziu de forma clara e inequívoca o destino da 
produção nacional, dentro do próprio país, considerando-se estados e municípios.
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Como forma de oferecer alternativas e estimativas, que possam parcialmente completar 
essa lacuna de informação, utilizou-se da POF dos anos 92-93 e 2002-2003, complementada 
com projeções para população em 2006. Esses dados, a fim de permitir um grau mínimo de 
comparação, foram agrupados sob a forma de regiões geográficas, considerando-se que na 
versão mais antiga do estudo apenas 11 regiões metropolitanas foram avaliadas, tornando 
a assertividade ainda mais fragilizada.

De qualquer modo, a análise dos números revela algumas tendências que poderão ser 
comparadas com outros dados de mercado e até mesmo com a experiência vivida pelos 
envolvidos na cadeia produtiva.

Conforme dados divulgados pelo IBGE em 1996, baseado na POF (92-93), citado no item 
4.7.1, a média de aquisição per capita domiciliar nacional foi de 278 ml. Quando projetado o 
volume, a partir dos dados dos municípios avaliados, para Unidades da Federação consoli-
dados em regiões, observou-se um total superior à média nacional publicada, de 293 ml per 
capita/ano. Dessa forma, visando manter a coerência com essa média apurada, registrou-se 
na coluna 1993 (A) dados ajustados, de forma linear, menor em 5,12% (vide tabela 17).

A partir desse novo quadro, pode-se realizar comparação com a POF 2003, que revelou 
queda na aquisição per capita anual, da ordem de 22,3%, atingindo 216 ml/ano.

Tabela 17 – Aquisição domiciliar per capita de aguardente (litros)

Região 1993 1993 (A) 2003 %H

Norte 0,170 0,161 0,078 -51,6%

Nordeste 0,336 0,319 0,173 -45,8%

Centro-Oeste 0,205 0,194 0,228 17,5%

Sul 0,419 0,398 0,367 -7,8%

Sudeste 0,255 0,241 0,148 -38,6%

Média Brasil 0,293 0,278 0,216 -22,3%

-5,12%

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nas POFs 92-93 e 2002-2003, realizadas pelo IBGE.

Ao projetarem-se os dados em relação à população total, nos respectivos períodos de apu-
ração, observa-se uma queda média de 13% entre 1993 e 2003, e uma recuperação de 5,9% 
entre 2003 e 2006. Cumpre destacar, que o aumento do consumo refere-se exclusivamente 
ao efeito do crescimento vegetativo, dado que a aquisição per capita utilizada considerou a 
mesma relação de 2003 (a mais recente informação oficial disponível).

Outro fato que se revelou interessante diz respeito aos volumes per capita adquiridos. Entre 93 e 
2003, a única região que cresceu comparativamente foi a CO. As demais observaram queda. A 
região Sul ainda é a de maior consumo per capita comparativamente, com 316 ml/ano.

A projeção nacional dos volumes revelou, em 2006, pouco mais de 40 milhões litros/ano, 
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muito aquém da produção nacional estimada (vide tabela 18). Mesmo que seja considerada 
a questão de que apenas 25% das vendas de aguardente se deu, em 2005, no canal off-trade, 
como será oportunamente melhor abordado no item 4.6, esses valores poderiam ser proje-
tados para 160 milhões de litros/ano, pouco mais de 11,4% do total nacional.

Tabela 18 – Aquisição de aguardente por Região (litros)

Região 1993 1993 (A) 2003 2006

Norte 1.919.004 1.821.135 1.065.200 1.171.721

Nordeste 15.048.515 14.281.041 8.498.017 8.928.362

Centro-Oeste 2.147.962 2.038.416 1.808.321 1.963.889

Sul 9.862.829 9.359.825 9.502.287 10.022.353

Sudeste 17.055.531 16.185.699 17.090.314 18.139.930

BRASIL 46.035.838 43.686.116 37.966.142 40.228.259

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nas POFs 92-93 e 2002-2003 e projeção da população brasileira do IBGE

4.7.2. Consumo de bebidas – Brasil em Foco

O estudo Brasil em Foco, de 2005,93 avaliou entre outros pontos o consumo de bebidas (in-
cluindo alcoólicas e não-alcoólicas) por classe de renda nacional.

Nesse sentido, a primeira diferença na classificação do poder aquisitivo da população é a 
utilização do Critério de Classificação Econômica Brasil, estabelecido pela Associação Bra-
sileira de Empresas de Pesquisa (ABEP),94 que estima o poder de compra da população e 
famílias urbanas, sem utilizar a classificação da população em termos de “classes sociais”.  
Assim, a divisão encontrada no mercado está representada da seguinte forma: 

Tabela 19 – Classificação da renda familiar por classes

Classe Pontos Renda média familiar (R$)

A1 30 a 34 7.793

A2 25 a 29 4.648

B1 21 a 24 2.804

B2 17 a 20 1.669

C 11 a 16 927

Fonte: Reproduzido de: ABEP. Critério de classificação econômica Brasil. São Paul

93 Fonte: TARGET MARKETING, 2007, op. cit.
94 Fonte: ABEP. Critério de classificação econômica Brasil. São Paulo, 2003. Disponível em: <http://
www.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2007.
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Classe Pontos Renda média familiar (R$)

D 6 a 10 424

E 0 a 5 207

Fonte: Reproduzido de: ABEP. Critério de classificação econômica Brasil. São Paul

A partir dessa definição, o estudo detectou que o total gasto anualmente pelas famílias foi 
de mais de R$12 bilhões, distribuídos da seguinte forma em relação às classes de renda: 

Gráfico 13 – Gasto familiar com bebidas x classe de renda (2003)

A1 (3%)
A2 (13%)
B1 (18%)
B2 (19%)
C (33%)
D (13%)
E (1%)

3% 1%

33%

19%

13%

18%

13%

Fonte: TARGET MARKETING, 2007.

4.7.3. Gastos com bebidas alcoólicas em 2005

Os gastos com bebidas alcoólicas em 2005 foram próximas de R$2,8 bilhões, com cresci-
mento de apenas 1% em relação a 2004, conforme análise do Euromonitor International. A 
partir dos levantamentos junto aos canais de distribuição e com base nos preços médios do 
mercado foi possível estimar esse volume.

Segundo o próprio Euromonitor, após entrevistas com participantes do canal e com fabri-
cantes de bebidas, esse público considerou que os dados estimados por ele são mais rele-
vantes do que os propriamente levantados pela estatística oficial e pelo consumo aparente, 
em função da metodologia adotada.

4.7.4. Tendências no padrão de consumo 

Conforme avaliação realizada pela FENACA em 2004 o consumidor das classes A e B ou 
descobriram a cachaça como produto de qualidade, ou passaram a assumir a adoção ao 
consumo da bebida, antes tratada como direcionada somente às classes menos favorecidas. 
“Isso se deve à melhoria da cachaça de alambique, comparável aos melhores destilados do mundo, 
e ao aumento da auto-estima do brasileiro”, conforme afirmação de Murilo Albernaz, diretor-
executivo da FENACA, em entrevista ao veículo Empreendedor (set/04).
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O aumento da demanda começou de forma espontânea e passou a ser sentido nos próprios 
produtores e pontos de dose desde 1999. 

O movimento se refletiu inclusive na forma de pedir e degustar a bebida. Em 2003 foi 
lançada, pela Cristais Hering, a partir de um modelo desenvolvido pela COOCACHAÇA, 
uma taça própria para cachaça.

O movimento resulta de várias ações no mercado, mas principalmente de três motivos:

Organização setorial e incentivo à produção de qualidade;•	

Qualificação e padronização da produção, resultando em produtos de melhor caracte-•	
rística sensorial, fruto de processos cuidadosos e de envelhecimento do produto;

Imagem do produto no exterior, principalmente na Europa, aumentando a percepção •	
de valor no mercado interno e despertando o consumidor para um produto que até 
então tinha demanda negativa nas classes mais abastadas.

Com um produto de melhor qualidade, segundo controles rígidos que conferem selos de 
qualificação, a cachaça buscou também melhoria na imagem de seu produto via utilização 
de embalagens diferenciadas.

Movidos pela paixão pela bebida e pelas tradições da boemia paulistana, um grupo de re-
nomados empresários criaram a Confraria do Barão, que se reúne uma vez por semana em 
torno de seu destilado preferido: Cachaça do Barão, versão envelhecida por três anos. Pro-
duzida por Ivan Zurita, presidente da Nestlé, a bebida está sendo distribuída pela Terroir, 
tradicional comerciante de vinhos na capital paulista, e já começa a chegar às prateleiras de 
bares e restaurantes selecionados de São Paulo.

A formação de confrarias, assim como o surgimento de um profissional especializado no 
tema, o cachacier, são outras duas fortes tendências apontadas. 95 

A primeira vai ao encontro da tendência hedonista96 dos consumidores, na busca de situa-
ções e produtos capazes de gerar satisfação individual ou a um grupo. A segunda atende à 
necessidade de um público mais exigente e requintado e do próprio canal de distribuição, 
que precisa de pessoas capacitadas e especializadas na avaliação e indicação dos produtos 
que comporão seu mix.

4.7.5. Perfil da População Brasileira – PNAD 

A última atualização realizada pelo IBGE, via Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD) tem data de 2004.97

95 Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, edição de 24 jan. 2006, p.C-8.
96 O hedonismo [do grego hēdonē "prazer"]. É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o 
prazer individual e imediato o supremo bem da vida humana. Surgiu na Grécia, na época pós-socrática, e um 
dos maiores defensores da doutrina foi Aristipo de Cirene. O hedonismo moderno procura fundamentar-se 
numa concepção mais ampla de prazer entendida como felicidade para o maior número de pessoas.
97 Fonte: IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) – 2004: síntese de indicadores. Rio 
de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/
pnad2004/default.shtm>. Acesso em 11 mar. 2007.
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Dentre as várias e principais conclusões elaboradas percebe-se uma melhoria generaliza-
da no perfil das moradias e principalmente das características intrínsecas, pela melhoria 
do acabamento das mesmas e pelo aparelhamento capaz de proporcionar mais confor-
to à população. Além dessa contribuição, pode-se ressaltar os reflexos nas condições de 
saúde (melhor infra-estrutura doméstica e urbana) e ao acesso a informações (queda no 
analfabetismo e aumento da presença de telefone, eletrodomésticos e computadores nas 
moradias).

O atendimento das moradias por determinados serviços, a estrutura da habi-
tação e a posse de alguns bens duráveis relevantes na atualidade são fatores 
que contribuem para as condições de saúde, acesso à informação e conforto da 
população. 

Os indicadores referentes a essas características mostram as diferenças regio-
nais existentes no País. No total das moradias do País, 87,4% tinham geladei-
ra, 17,1% possuíam freezer e 34,5% contavam com máquina de lavar roupa. 
A televisão existia em 90,3% dos domicílios e o rádio, em 87,8%, enquanto o 
microcomputador estava disponível em 16,3% das residências.

No que concerne à estrutura das habitações, constatou-se tendência de declí-
nio na proporção de moradias rústicas. De 1999 para 2004, no total dos domicí-
lios particulares permanentes, a proporção de habitações rústicas diminuiu de 
3,6% para 2,5% e esta queda pode ser vista como um indicativo de melhoria na 
qualidade da estrutura das moradias.

A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade caiu de 12,3%, 
em 1999, para 10,4%, em 2004. Na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, em que 
se espera que a criança esteja pelo menos alfabetizada, a taxa de analfabetismo 
baixou de 5,5%, em 1999, para 3,6%, em 2004. No Nordeste, esse indicador es-
tava em 12,8%, em 1999, e decresceu para 8,0%, em 2004. Apesar desse avanço, 
esse último resultado ainda ficou muito distanciado do patamar alcançado nas 
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. (IBGE, PNAD 2004)

A constatação citada acima e que pode ser consultada na íntegra no IBGE, demonstra cau-
sas do e efeitos no próprio perfil de consumo da população, que se torna mais apta e pode-
rosa no processo de escolha de produtos e fornecedores.

Essa realidade abre espaço para maior conscientização e exigência quanto às característi-
cas dos produtos, e pode ser decisiva no sucesso do posicionamento de uma bebida mais 
elaborada (cachaças envelhecidas) como produto premium.

 5. Análise do Produto 

Com o objetivo de implementar ações para qualificação da cachaça artesanal, com reflexos 
diretos nos resultados de aceitação e venda, tanto no Brasil como no exterior, o Programa Bra-
sileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), em parceria com a Associação Brasileira 
de Bebidas (Abrabe), tem se empenhado em melhorias em várias áreas de interesse do setor.
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A primeira conquista refere-se ao reconhecimento internacional do termo 'cachaça' como 
produto brasileiro, com características próprias, inicialmente proporcionado pelo Decreto 
nº 4062, de 21/12/01 (vide anexo 3.2.1.) e complementado pelo Decreto nº 4072, de 03/01/02 
(vide anexo 3.2.2.); esse último foi revogado e substituído pelo Decreto nº 4851, de 2/10/2003 
(conforme anexo 3.2.3.)

Essa distinção, além de fortalecer o produto em termos de imagem, permitindo sua asso-
ciação às características artesanais, merecedora de maior valor agregado, traz contribuição 
direta à competitividade do produto no exterior, em função do estabelecimento de uma 
alíquota específica da cachaça (como detectado nos EUA, a cachaça é classificada como 
rum e sofre a mesma tributação da bebida cubana).

Conforme opinião de Anibal Sales Bastos, coordenador nacional da Carteira de Projetos de Cacha-
ça da Unidade de Agronegócios do SEBRAE: "A criação do termo cachaça como referência a um 
produto tipicamente nacional tem impactos na questão tributária e de comércio internacional”.98

A segunda foi a criação do Padrão de Identidade da Cachaça (PIC), por meio da Instrução 
Normativa nº 13, de (29/6/05), via Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Iden-
tidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaça (vide anexo 3.12.).99  

Outra contribuição importante foi a criação do Regulamento de Avaliação da conformida-
de da Cachaça (RACC) – vide anexo 3.3.1., que definiu os padrões de conformidade para a 
bebida. "Essa avaliação é voluntária, mas os produtores que aderirem terão maior penetra-
ção no mercado, já que o selo do INMETRO é reconhecido em cerca de 80 países em todo 
o mundo", diz Aníbal Bastos.

As medidas citadas acima ao estabelecerem padrões de qualidade e criteriosa avaliação 
da conformidade do produto por instituições confiáveis certamente provocarão resultados 
positivos em termos de aceitação e consumo em níveis nacional e internacional. 

5.1. Padrão de Identidade

Ao estabelecer diferenciação entre aguardente de cana, cachaça e destilado alcoólico sim-
ples de cana-de-açúcar (destinado à produção da aguardente de cana) o PIC não apenas 
esclareceu as diferenças técnicas entre os produtos, mas permitiu que a categoria cachaça 
pudesse assumir um identidade única, indispensável ao seu posicionamento no mercado.

Dessa forma, estabeleceu a seguinte definição: 

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da Aguardente de Cana produzi-
da no Brasil, com graduação alcoólica de 38 % vol. (trinta e oito por cento em 
volume) a 48% vol. (quarenta e oito por cento em volume), a 20 ºC (vinte graus 
Celsius), obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com 

98 Fonte: Revista Negócios. Uberlândia (MG), [s.d.]. Disponível em: <http://www.revistanegocios.
com.br>. Acesso em: 16 jan. 2007.
99 Nota do autor. Este documento foi recentemente alterado pelo seguinte: BRASIL. MAPA. Instrução 
normativa n.o 58, de 19 de dezembro de 2007: altera a instrução normativa n. o 13 de 29/8/05 e aprova o 
regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para 
cachaça. DOU, Brasília, 8 Jan. 2008. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/
servlet/VisualizarAnexo?id=13838>. Acesso em: 15 jan. 2008.
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características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 
g/l (seis gramas por litro), expressos em sacarose.

Ao considerar os subprodutos permitiu a diferenciação entre os tipos de cachaça do merca-
do, que ofereceram exatamente a oportunidade de atuação ao produtor artesanal, criando 
produtos com identidade única, características sensórias próprias e beneficiando-se, em 
vários casos, da imagem criada pelas regiões de origem do produto. 

Para tanto, foram definidos os seguintes subprodutos:

Cachaça Adoçada: bebida que contém açúcares em quantidade superior a 6 g/l (seis •	
gramas por litro) e inferior a 30g/l (trinta gramas por litro), expressos em sacarose;

Cachaça Envelhecida: bebida que contém no mínimo 50 % (cinqüenta por cento) de •	
Cachaça ou do Destilado Alcoólico Simples de Cana-de-açúcar envelhecidos em barril 
de madeira apropriada, com capacidade mínima de 100 (cem) e máxima de 700 (sete-
centos) litros, por um período não inferior a 1 (um) ano; 

Cachaça Premium ou Extra: bebida que contém 100% (cem por cento) de Cachaça ou •	
Destilado Alcoólico Simples de Cana-de-açúcar envelhecidos em barril de madeira 
apropriada, com capacidade mínima de 100 (cem) e máxima de 700 (setecentos) litros, 
por um período não inferior a 1 (um) ano;

Cachaça Extra-velha: bebida envelhecida por um período não inferior a 3 (três) anos.•	

5.2. Padrão de Qualidade

Além de estabelecer os padrões de identidade o PIC tem papel importante no estabeleci-
mento dos padrões de qualidade dos produtos, à luz de sua composição química e requi-
sitos de qualidade.

Os ingredientes básicos para elaboração dos produtos são representados por destilado 
alcoólico simples de cana-de-açúcar, aguardente de cana-de-açúcar, cachaça e açúcar na 
aguardente de cana adoçada e na cachaça adoçada

Como ingredientes opcionais aceitam-se a água (que deve obedecer às normas e padrões 
aprovados em legislação específica para água potável, e utilizada exclusivamente para pa-
dronização da graduação alcoólica do produto final) e açúcar (sacarose, que pode ser subs-
tituída total ou parcialmente por açúcar invertido, glicose ou seus derivados reduzidos ou 
oxidados), apresentando, de acordo com cada item, os seguintes limites máximos:

aguardente de cana e cachaça: máximo de 6 g/l;•	

aguardente de cana adoçada e na cachaça adoçada: máximo de 30 g/l.•	
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Em relação aos coeficientes de congêneres,100 são estabelecidos limites mínimos de 200 mg 
e máximos (no caso da aguardente de cana não poderá ser superior a 650 mg) por 100 ml 
de álcool anidro (vide tabela 20).

Tabela 20 – Coeficientes de congêneres

Máximo Mínimo

Acidez volátil, expressa em ácido acético em mg/100 ml de álcool anidro 150 -

Ésteres totais, expressos em acetato de etila, em mg/100 ml de álcool 
anidro

200 10

Aldeídos totais, em acetaldeído, em mg/100 ml de álcool anidro 30 -

Soma de Furfural e Hidroximetifurfural,em mg/100 ml de álcool anidro 5 -

Soma de álcoois isobutílico (2-metil propanol) e isoamílicos (2-metil-1-
butanol + 3 metil-1-butanol), em mg/100 ml de álcool anidro

320 -

Álcool n-propílico (1-propanol) em mg/100 ml de álcool anidro 120 -

Soma dos álcoois sec-butílico, (2-butanol) e n-butílico (1-butanol), em 
mg/100 ml de álcool anidro

30 -

Fonte: Reproduzido de: BRASIL. MAPA. Instrução normativa n.o 58, de 19 de dezembro de 2007. DOU, Brasília, 8 Jan. 2008. 

[Anexo, p. 2-3]101

Será necessário também detectar a presença de compostos fenólicos totais na aguardente 
de cana, na cachaça e no destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar envelhecidos, carac-
terísticos das madeiras utilizadas.

Além desses, é de suma importância a avaliação da presença e dos níveis de contaminantes 
orgânicos, conforme níveis aceitáveis citados abaixo:

Álcool metílico: até 50 mg por 100 ml de álcool anidro;•	

Carbamato de etila: até 150μg/l (cento e cinqüenta microgramas por litro);•	

Acroleína (2-propenal): até 1 mg por 100 ml em álcool anidro;•	

Diacetil (2,3-butanodiona): até 2 mg por 100 ml em álcool anidro;•	

Destaque-se, também a detecção da presença de contaminantes inorgânicos tais como:

Cobre (Cu): até 5 mg/l (cinco miligramas por litro);•	

100 Congêneres são componentes voláteis "não álcool" ou substâncias voláteis "não álcool" ou 
componentes secundários "não álcool" ou impurezas voláteis "não álcool". São representados pela soma: acidez 
volátil (expressa em ácido acético) + aldeídos (expressos em acetaldeído) + ésteres totais (expressos em 
acetato de etila) + álcoois superiores (expressos pela soma do álcool n-propílico, álcool isobutílico e álcoois 
isoamílicos) + furfural/hidrometilfurfural.
101 Fonte: BRASIL. MAPA. Instrução normativa n.o 58, de 19 de dezembro de 2007. DOU, Brasília, 8 Jan. 
2008.  Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=13838>. 
Acesso em: 15 jan. 2008.
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Chumbo (Pb): até 200 μg/l (duzentos microgramas por litro);•	

Arsênio (As): até 100 μg/l (cem microgramas por litro).•	

Essas análises são indispensáveis, tanto para preservação das características sensoriais dos 
produtos, como para evitar a ingestão de produtos impróprios ao consumo.

5.3. Classificação Nacional de Atividades Econômicas

Com o objetivo de classificar e padronizar a obtenção de informações sobre o mercado 
formal brasileiro foi criado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 
em 1994, sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), cujo 
gestor é o IBGE. 

Além disso, permite que seja desenvolvida, de forma ampla, a possibilidade de compara-
ção entre as estatísticas econômicas provenientes de distintas fontes nacionais, e das esta-
tísticas do Brasil no âmbito internacional:

As classificações de atividades econômicas são construídas para organizar as 
informações das unidades de produção, com o objetivo de produzir estatísticas 
dos fenômenos derivados da participação destas unidades no processo econô-
mico. Servem para classificar as unidades de produção de acordo com a ativi-
dade que desenvolvem, em categorias definidas como segmentos homogêneos 
quanto à similaridade de funções produtivas (insumos, tecnologia, processos), 
características dos bens e serviços, finalidade de uso etc. 

A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional na produ-
ção de estatísticas sobre a atividade econômica, e pela Administração Pública, na identifi-
cação da atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica.

A CNAE é uma classificação derivada da ISIC/CIIU, que se estrutura dentro dos mesmos 
critérios de ordenação, ainda que introduzindo maior detalhamento das atividades a partir 
do terceiro nível de agregação, e que adota os princípios, conceitos e regras de aplicação da 
classificação internacional. (CONCLA)

A partir dessa classificação, adota-se o seguinte código para a atividade de interesse de 
esse estudo, qual seja o mercado de aguardentes de cana (vide tabela 21):
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Tabela 21 – CNAE 15.91-1 (2005)

Descrição Prodlist
Unidade de 

medida
NCM 2005 Atualização

Aguardente de vinho ou de bagaço de uva 
(conhaque, brande, etc)

1591.0010 I 2208.2

Aguardente desnaturada (imprópria para 
consumo)

1591.0020 mII I 2207.20.20

Aguardente padronizada de cana-de-açúcar 1591.0025 mII I 2208.9

Borras e desperdícios das destilarias 1591.0030 I 2303.30

Cachaça ou caninha (aguardente de cana-de-
açúcar): rum

1591.0040 mII I 2208.4

Gim e genebra 1591.0050 I 2208.5

Licores 1591.0060 I 2208.7

Bebidas alcoólicas destiladas de outros tipos 
(ex. aguardente de frutas)

1591.0070 I 2208.9

Uísques 1591.0090 I 2208.3

Vodca 1591.0100 I 2208.6

Serviço de preparação de aguardentes e 
outras bebidas destiladas

1591.8010 2208.6

Fonte: Reproduzido de IBGE. Prodlist: lista de produtos da indústria. Rio de Janeiro, 2005.

A classificação acima foi válida até o final de 2006. A partir de 2007 será implantada uma 
nova classificação, atendendo às exigências e realidade do mercado atual (vide tabela 22):

A revisão 2007 da CNAE, que resultou na versão 2.0 (...), teve por objetivo dotar 
o País com uma classificação de atividades econômicas atualizada com as mu-
danças na estrutura e composição da economia brasileira e sincronizada com 
as alterações introduzidas na versão 4 da Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme – CIIU/ISIC.102 A CNAE 2.0 substitui a versão anterior, a CNAE 1.0. 
(CONCLA)

102 A classificação internacional de atividades econômicas adotada pelas Nações Unidas foi durante 
muito tempo conhecida no Brasil pela designação e sigla em inglês International Standard Industrial Classification 
– ISIC. Neste documento, optou-se por usar a combinação das duas siglas CIIU/ISIC.
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Tabela 22 – CNAE 2.0 – Fabricação de aguardente de cana (2007)

Fonte: Reproduzido de: CONCLA. CNAE 2.0: subclasse fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. CNAEWeb. Rio de Janeiro, 2007.103

Vale lembrar que, com o cuidado de manter a continuidade das séries históricas até então 
divulgadas, o IBGE estabeleceu tabelas que permitiram a identificação das classificações 
anteriores e seus correspondentes na versão 2.0 do CNAE.

5.4. Embalagens

As embalagens têm papel importante não só na proteção do produto, mas também na apre-
sentação e no processo de comunicação dos valores intrínsecos.

Dentro do espectro das funções das embalagens pode-se partir do recipiente utilizado 
(embalagem primária), passando por uma embalagem de apresentação do produto (se-
cundária), até a utilizada para transporte e envio, como caixas de bebidas de papelão ou 
madeira (embalagem de remessa).

Para efeito desse estudo, serão considerados os dois primeiros níveis: primário e secundário.

Conforme Kotler e Keller,104 o uso das embalagens como ferramentas de marketing vem, 
crescendo cada vez mais de importância, especialmente em função dos seguintes fatores:

Auto-serviço: atua como gerador de mensagem em relação aos produtos, criando atra-•	
ção, descrevendo as características, criando confiança no consumidor e transmitindo 
imagem favorável em relação à marca e/ou ao produto;

Consumidor mais exigente (maior poder aquisitivo): cria disposição ao consumo de •	
produto melhor apresentados;

103 Fonte: CONCLA. CNAE 2.0: subclasse fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. CNAEWeb. Rio 
de Janeiro, 2007. Disponível em: <http://www.cnae.ibge.gov.br/classe.asp?codclasse=1111-
9&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0>. Acesso em: 10 fev. 2007.
104  Fonte: KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006.
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Imagem de marca e da empresa: facilitam a criação de identidade junto ao consumidor;•	

Oportunidades de inovação: o uso de novos materiais, formatos e design auxiliam na •	
criação de uma imagem única e diferenciada dos produtos.

5.4.1. Embalagem Primária

A cachaça pode ser vendida a granel, sem marca associada, ou envasada, com ou sem marca.

Apesar do crescimento significativo do percentual de venda do granel para o mercado externo, 
que atualmente representa 50% do volume exportado, a cachaça sem marca não carrega em si a 
possibilidade de agregação de valor, tendo como apelo de mercado o custo menor do produto. 

Assim, há forte movimento no mercado no sentido de priorizar a venda do produto envasado 
com marca, que poderá trazer reflexos positivos ao posicionamento do produto e de sua pró-
pria aceitação. Esse conceito é reforçado pelo presidente da Tatuzinho e do IBRAC, César Rosa: 
“Temos que desarmar a mentalidade de vender volume e incentivar as vendas de qualidade. 
Temos de abandonar a exportação a granel em prol do cultivo da marca.”

Além da rentabilidade intrínseca, a venda a granel torna o produto mais vulnerável à falsifi-
cação/adulteração: “Não há provas, mas tenho conhecimento de casos de engarrafadores es-
trangeiros que compram álcool, misturam água e açúcar, põem a etiqueta original do Brazil e 
vendem como cachaça”, diz Rosa.

5.4.1.1. Granel x Envasado

Figura 20 

Embalagens para cachaça

Fonte: SAINT GOBAIN VIDROS. Site institucional. São Paulo, 2007.105

Em relação ao produto vendido 
a granel, há a venda para padro-
nizadoras, que desenvolvem um 
produto final, ou até mesmo di-
retamente ao mercado, com des-
taque para as exportações.  
Nesse tipo de embalagem as 
oportunidades de agregação de 
valor ficam minimizadas, assim 
como os riscos de falsificação da 
bebida, por adição de outros 
itens e posterior revenda, são 
gritantes.

105 Fonte: SAINT GOBAIN VIDROS. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.
sgembalagens.com.br>. Acesso em 10 mar. 2007.
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Figura 21 

Embalagens primárias de cachaça

Fonte: IMIGRANTES BEBIDAS. Site institucional. São Paulo, 2007106  e 

ANDALUZ DISTRIBUIDORA. Site institucional. São Paulo, 2007.107

Quando se trata de produto en-
vasado surgem fortes oportuni-
dades de diferenciação, reforçan-
do características sensoriais do 
produto e da região de origem.

Dessa forma, os produtores bus-
caram, junto aos fornecedores, 
embalagens de melhor qualida-
de. A Saint Gobain desenvolveu 
uma garrafa especialmente dedi-
cada às cachaças, com alto grau 
de transparência, que permite a 
melhor visualização do produto, 
como esperado pelos consumi-
dores (vide figura 20).  

Além desse fornecedor outros desenvolveram várias garrafas que vêm substituindo as an-
tigas garrafas de cerveja utilizadas (focadas em produtos de menor valor), agora com apelo 
direcionado a produtos de maior qualidade. Assim, surgiram novas garrafas de vidro, ou 
vidro revestido (com palha, cortiça etc.), de cerâmica e até mesmo de porcelana, com filetes 
de ouro no rótulo (vide figura 21).

5.4.2. Embalagem Secundária 

Figura 22 

Embalagens secundárias de cachaça

Fonte: IMIGRANTES BEBIDAS (2007) e ANDALUZ DISTRIBUIDORA (2007)

Identifica-se a existência de vá-
rias embalagens diferenciadas 
para a apresentação da cachaça. 
Além de criar oportunidades de 
diferenciação e respectiva adição 
de valor, cria também a possibili-
dade de vendas casadas e ofertas 
de kits (bebidas e taças) – vide fi-
gura 22.

            

5.4.3. Rotulagem

Os rótulos também reservam oportunidades de comunicação diferenciada do produto ao 
consumidor. Entretanto, mais do que o aspecto visual, esses devem observar as normas 
específicas estabelecidas para sua utilização, bem como do tipo de informação que deve ou 
não constar no material, segundo os principais temas abaixo:

106  Fonte: IMIGRANTES BEBIDAS. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http:// www.
imigrantesbebidas.com.br>. Acesso em 10 mar. 2007.
107 Fonte: ANDALUZ DISTRIBUIDORA. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
www.andaluzdistribuidora.com.br>. Acesso em 10 mar. 2007.
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5.4.3.1. Idade 

Somente poderá constar do rótulo a idade ou o tempo de envelhecimento da cachaça que 
for elaborada com 100% da bebida envelhecida por no mínimo um ano.

No caso de misturas, a idade apresentada no rótulo representará aquela com tempo menor 
de envelhecimento.

Para bebidas envelhecidas, que apresentarem coloração diferenciada correspondente, será 
necessário indicar em que tipo de madeira a bebida foi armazenada: “Armazenada em... 
(nome da madeira)”. É proibida a adição de corantes, extrato natural, lascas de madeira ou 
maravalhas108 para correção e/ou modificação da coloração original do produto. 

A informação deverá ser expressa em dimensão mínima de dois milímetros, de forma 
visível e legível (contrastando com as outras informações).

5.4.3.2. Tipo e qualidade

As indicações referentes ao tipo do produto ou de sua qualidade, baseados nos tipos de 
equipamentos e instalações utilizadas na produção, poderão ser apresentadas desde que 
devidamente regulamentadas pelo MAPA.

É vedado o uso da expressão “Artesanal” como designação, tipificação ou qua-
lificação dos produtos previstos no presente Regulamento Técnico, até que se 
estabeleça, por ato administrativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o Regulamento Técnico que fixe os critérios e procedimentos 
para produção e comercialização de Aguardente de Cana e Cachaça artesa-
nais.

Os termos “Reserva” ou “Reserva Especial” poderão ser utilizados pelas bebidas que pos-
suírem características sensoriais, dentre outras, diferenciadas do padrão de produto nor-
malmente fabricada pelo produtor.

5.4.3.3. Origem

A Unidade da Federação onde a cachaça foi produzida, assim como processo de elabora-
ção, associados ao nome do produto, poderão ser informados desde que sua comprovação 
seja possível pelos órgãos de fiscalização. O texto deverá ser posicionado abaixo da de-
nominação e em caracteres com dimensão correspondente à metade da utilizada para a 
denominação do produto.

5.4.3.4. Controle e fiscalização

O controle dos produtos será efetuado pelo órgão fiscalizador a partir da verificação das 
características sensoriais e do volume de estoque; cada lote deve ser identificado por nu-
meração seqüencial. 

108 Apara ou lasca de madeira.
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5.5. Principais Marcas

Como comentado anteriormente o mercado de cachaça é liderado pelos fabricantes de pro-
duto industrial. 

Em 2001 os principais fabricantes dividiam o mercado conforme o gráfico 14, com lideran-
ça para a Caninha 51 (29,3%), seguida pela Pitú (14,6%) e pela Velho Barreiro com 7,6%.

Gráfico 14 – Participação de mercado x marca de cachaça (2001)

Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)

4,1% 3,9%
3,2%

1,5%

7,6%

27,8%

29,3%

14,6%

3,2%
2,8%
1,6%

0,4%

Outros (27,8%)

Fonte: AC Nielsen (apud CACHAÇA, 2001).

Em 2004, considerando-se todo o portfólio de produtos dos fabricantes, verifica-se que as 
Indústrias Muller representaram 39,8% do mercado, mantendo a liderança de mercado, em 
relação ao volume vendido, principalmente pela atuação de marcas como Pirassununga 51, 
Pirassununga 29 e Terra Brazilis; em seguida surge a Pitú (13,9%) – representada por Pitu e 
Da Roça e em terceiro lugar a Tatuzinho (5,4%) – Velho Barreiro e 3 Fazendas.

Gráfico 15 – Participação dos fabricantes de cachaça no Mercado por volume (2004)

Müller (39,8%)
Pitú (18,5%)
Grupo Tatuzinho/3 Fazendas (5,4%)
Outros (40,9%)

13,9% 5,4%

40,9%39,8%

 

Fonte: DATAMONITOR.



7
7

ca
ch

aç
a 

ar
te

sa
n

al

5.5.1. Principais Marcas de Cachaça Artesanal

Quando se pensa em cachaça artesanal a primeira, com maior share of mind, é a Anísio 
Santiago (antiga Havana).

Apesar dessa forte referência, o mercado ainda se recente de um entendimento claro sobre 
marcas, categorias e tipos de produtos, fruto de mudança recente na classificação e da falta 
de uma divulgação mais intensa do posicionamento da categoria e de cada produto.

Hoje são mais de 5 mil marcas, que se confundem em relação a sua origem (regiões de refe-
rência), tipos (industrial e artesanal) e categoria (nova, envelhecida e premium). Como pode 
ser verificado no anexo 4, após um levantamento entre marcas existentes e divulgadas no 
mercado, temos uma pequena amostra desse universo.

Assim, com o objetivo de buscar uma melhor visão sobre essa realidade, serão utilizados 
os resultados de premiações recentemente realizadas, demonstrando preferências e ran-
queamentos.

5.5.2. Melhores Marcas por Tipo de Cachaça

5.5.2.1. Estudo Playboy (2003)

Figura 23 

As 28 melhores cachaças do Brasil

Fonte: BIELECKI, Cristina. As 28 melhores 

cachaças do Brasil. Playboy, São Paulo, a.28, 

n.337, p. 92-6, ago. 2003.

Em 2003 a revista Playboy  realizou uma avaliação 
sobre o mercado de cachaça com os principais ex-
perts de daquele momento (vide figura 23).

Divididas em três categorias, as marcas foram 
analisadas por especialistas na área de uísques 
e destilados, enófilos e também membros da 
Associação Brasileira de Sommeliers de São 
Paulo (ABS).  

Visando um processo de degustação imparcial 
as marcas foram sorteadas e a degustação foi 
feita às cegas. Nesse processo de avaliação fo-
ram levadas em conta características visuais, 
olfativas e gustativas de cada amostra. 

Conforme análise da Playboy:109 

As cachaças premium pertencem a uma categoria 
que recebe um tratamento só dado aos bons vinhos. 
A produção é limitada – algumas têm garrafas nu-
meradas – e os passos da fabricação são controlados 
com rigor. Chegam a custar 350 reais a garrafa. São, 
portanto, bebidas com características bem diversas. 
(BIELECKI, 2003) 

109 Fonte: BIELECKI, 2003, op. cit.
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Com o objetivo de oferecer maior rigor ao ranking, as bebidas foram divididas em três 
grupos, quais sejam cachaça industrial, cachaça de alambique e cachaça premium. Assim, 
a partir de critérios próprios, inerentes a cada grupo, estabeleceu-se uma escala de pontos, 
conforme abaixo:

Excelente - acima de 90 pontos;•	 110 

Ótimo - entre 80 e 90 pontos;•	

Muito bom - entre 70 e 80 pontos;•	

Bom - entre 60 e 70 pontos;•	

Abaixo da média - abaixo de 60.•	

Na categoria Cachaça Industrial o destaque foi para a Caninha 21 da Pirassununga, segui-
da pela Oncinha e Caninha 51, também da Muller (vide tabela 23).

Tabela 23 – Cachaça Industrial

Posição Marca

1ª Caninha 21

2ª Oncinha

3ª Caninha 51

4ª Ypióca

5ª Vila Velha

6ª Pitu

7ª Caninha da Roça

8ª Jamel

9ª Velho Barreiro

10ª Caninha 61

11ª Atitude

12ª Salinas

Fonte: BIELECKI, 2003.

110 Nota da Playboy: Nenhuma bebida chega à nota 100. Isso porque na avaliação são analisados diversos 
aspectos nas características visuais, olfativas e gustativas com muitas variações em cada amostra. Notas entre 
80 e 90 podem ser consideradas excelentes para qualquer categoria de bebida.
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Na categoria Cachaça de Alambique a vencedora foi a Samba&Cana (Coocachaça), seguida 
pela Vale Verde e Reserva do Gerente (vide tabela 24).

Tabela 24 – Cachaça de alambique

Posição Marca

1ª Samba & Cana

2ª Vale Verde

3ª Reserva do Gerente

4ª Velho Pescador

5ª Volúpia

6ª Maré Alta

7ª Abaíra

8ª Armazém Vieira Esmeralda

9ª Seleta

10ª Germana

11ª Atitude

12ª Salinas

Fonte: BIELECKI, 2003.

E na categoria Cachaça Premium observou-se a vitória da GRM, seguida pela Piragibana 
e pela Armazém Vieira (Ônix).

Tabela 25 – Cachaça premium

Posição Marca Resultado Comentários

1ª

GRM – Gosto 
Requintado Mundial

Nota 84
Região: Araguari (MG)
Produtor: Tropeira Rural
Preço: 125 reais

Lançada em Paris em 2002. É 
envelhecida dois anos em tonéis de 
carvalho, umburana e jequitibá-rosa. 
Excelente equilíbrio e harmonia. "Aroma 
herbáceo com toque de fruta e 
especiarias como canela", diz Mário 
Telles.

Piragibana

Nota 84 
Região: Salinas (MG) 
Produtor: Juventino 
Gomes de Miranda 
Preço: 105 reais

Essa cachaça lidera o tempo de 
envelhecimento: 22 anos em tonéis de 
bálsamo e carvalho. Apresentou 
harmonia e boa persistência, segundo 
Ennio Federico: "Aroma de qualidade 
fina, intensa e agradável", constata.
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Posição Marca Resultado Comentários

2ª

Armazém Vieira Ônix

Nota 80 
Região: Florianópolis (SC) 
Produtor: Canafita 
Preço: 203 reais

Vice-campeã também em 
envelhecimento: 16 anos em tonéis de 
ariribá. Boa qualidade de aroma, com 
toques de baunilha. "Na boca, bom 
corpo, integrado com a madeira", 
constata Rafael Ribeiro da Luz Jr., da 
ABS.

3ª

Germana
Nota 78,7 
Região: Nova União (MG) 
Produtor: União 
Agropecuária – Sérgio 
Caetano & Filhos
Preço: 350 reais

Na produção só se utiliza 60% do 
destilado. Essa cachaça envelhece dez 
anos em tonéis de bálsamo e de 
carvalho. Bem equilibrada e harmônica, 
a amostra apresentou aroma muito 
intenso – "mentolado", para Luz Jr., e 
boa maciez no paladar.

4ª

Anísio Santiago

Nota 76,5 
Região: Salinas (MG) 
Produtor: Anísio 
Santiago 
Preço: 221 reais

A antiga Havana é um ícone no país. 
Anísio Santiago, o criador, não registrou 
o nome, hoje propriedade do rum 
Havana Club. Envelhece em barris de 
bálsamo por cinco anos. Aromas muito 
intensos e presença agradável de 
madeira, segundo Oswaldo 
Vasconcelos.

5ª

Alambique de Barro
Nota 69,8 
Região: Santa Rita do 
Passa Quatro (SP) 
Produtor: Guilherme 
Brant da Silva Carvalho 
Preço: 170 reais

O alambique de cerâmica, diz o 
produtor, assegura o sabor e o aroma 
sem interferência do cobre e madeira. 
"Boa qualidade", diz Erwin Weimann, 
"mas ficaria melhor com o 
envelhecimento em madeira".

Fonte: BIELECKI, 2003.

5.5.2.2. Hyatt Cachaça Awards

Em 2005, com organização da Vinopres (criadora do Concours Mondial de Bruxelles), uma 
das mais respeitadas competições de vinho do mundo, o concurso Hyatt Award premiou, 
pela segunda vez em 2005,111 os vinhos e cachaças nacionais considerados como melhores. 

Em relação às cachaças, o prêmio Hyatt Cachaça Awards, concedido pelo Grand Hyatt Hotel, 
de São Paulo, em parceria com a revista Vinho Magazine, partiu da avaliação de 68 amos-
tras de cachaças de 58 empresas de todo o Brasil. As bebidas foram avaliadas por 45 espe-
cialistas nacionais e estrangeiros, que degustaram às cegas todos as cachaças selecionadas 
para a competição. 

As bebidas foram divididas em categorias, quais sejam Grande Ouro, Ouro e Prata, che-
gando ao seguinte resultado:112 

111 Fonte: OS MELHORES nacionais: Hyatt premia vinhos e cachaças. Revista Bares & Restaurantes, 
São Paulo, n.48, 2005. Disponível em: <http://www.revistabareserestaurantes.com.br/edicao48/bebidas.
asp>. Acesso em: 30 abr. 2007.
112 Fonte: OS MELHORES, 2005, op. cit.
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Grande Ouro:•	

Cachaça Serra Preta; ▪
Cachaça Germana Heritage 10 Anos; ▪
Água da Pipa (envelhecida em barris de carvalho). ▪

Ouro•	

Aguardente Tiquara; ▪
Magnífica Cachaça do Brasil Reserva Soleira; ▪
Getúlio Vargas Blanca; ▪
Aguardente de Cana Composta Porto Recife; ▪
Carvalheira; ▪
Santa Rosa Reserva Especial; ▪
Montanhesa Prata;Montanhesa Premium; ▪
Getúlio Vargas Oro. ▪

Prata•	

3 Praias Oro; ▪
Clube Minas; ▪
Santa Rosa Pura Comum; ▪
Santa Rosa Pura Comum; ▪
Da Roça Carvalho; ▪
Mc da Boa Vista envelhecida em carvalho; ▪
Rainha das Gerais; ▪
Germana 2 Anos; ▪
De Alambique Reserva Especial Lote 48; ▪
Envelhecida Casa Buço; ▪
Inconfidência; ▪
Carvalheira Tradicional. ▪

5.5.2.3. Comentários sobre algumas marcas

a. Cachaça Anísio Santiago

A Anísio Santiago (antiga Havana) começou a ser produzida na década de 40 pelo seu 
homônimo, nos arredores de Salinas, capital mineira da cachaça. Por seu estilo reservado 
e sistemático, o produtor acabou criando uma espécie de lenda ao redor da produção da 
bebida, envolta em cuidados especiais e segredos.

A cachaça é envelhecida por 8 anos, em média, em quatro tonéis de bálsamo. 

Apesar da preocupação com a produção, o produtor se descuidou do registro da marca e 
em 2001, perdeu o direito de utilizar o nome original da marca (em função da marca de 
rum homônima Havana Club). Surgia a rebatizada Anísio Santiago. Todavia, devido ao 
alto valor de marca do nome original, a família ainda luta na justiça pela recuperação da 
mesma.
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A cachaça Anísio Santiago, em função de sua qualidade, valor de venda e da marca no mer-
cado brasileiro e internacional permitem que ela esteja inserida em um nicho de cachaças 
diferenciadas: premium.

A distribuição limitada, pouco capilarizada, provavelmente é um dos maiores fatores do 
caráter de exclusividade da cachaça. Com uma produção média anual de 10 mil litros (por 
safra), a demanda pelo produto foi aos poucos ficando reprimida e elevando cada vez mais 
o preço do produto.

O canal de distribuição primário, representado pela própria fazenda, que vende seu produto 
diretamente da localidade, é restrito, e utilizado para selecionar os compradores do produto.

Como resultado da produção controlada e da distribuição não intensiva uma garrafa de 
Anísio Santiago custa em média R$ 150,00, valor que chega a dobrar nas capitais, onde difi-
cilmente se encontra uma por menos que R$ 200,00. Para colecionadores, a cachaça original 
Havana chega a mais de R$2.000,00.

Pode ser encontrada nas principais cachaçarias das grandes cidades, além de bares e vare-
jos especializados. Grande parte de seu consumo, porém, se dá em cachaçarias e restauran-
tes típicos, sendo que recentemente vem sendo distribuída em algumas localidades mais 
sofisticadas.

Mantendo a estratégia inicial do falecido fundador da marca, o atual administrador, Os-
valdo Mendes Santiago, filho de Anísio Santiago, tenta manter a mística da marca com 
estratégia low profile (investimentos nulos  em comunicação, sem atenção para embalagem 
ou parcerias diferenciadas (como eventos, kits etc.).

b. GRM

A empresa foi criada em 2001 por Renato Eloy Gonçalves e sua esposa, com o objetivo, 
desde o início, de atuar no mercado de cachaças artesanais, em função das grandes opor-
tunidades de negócios da cachaça de qualidade.

Em seguida, foi estabelecida uma parceria o conceituado produtor Marcos Peixoto (entre 
as empresas RMG e a Tropeira Industrial Ltda.), visando a produção de uma cachaça de 
alta qualidade e de alto valor percebido. 

Assim surgia a Gosto Requintado Mundial (GRM), nas versões prata e bronze, desenvolvi-
das para explorar o nicho de mercado de bebidas destiladas premium, com produção loca-
lizada na Fazenda dos Verdes, em Araguari, no triângulo mineiro.

A GRM foi lançada inicialmente no mercado externo, em 2002, no Salon International 
d Álimentation (SIAL) em Paris e, em 2003, a bebida é introduzida no mercado nacional.

A GRM possui uma forte vantagem competitiva no mercado externo em função do cer-
tificado obtido em 2004 junto ao Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATF), 
imprescindível para a exportação para os EUA.
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No mercado nacional foi agraciada com o prêmio maior da pesquisa da Playboy113 sendo, 
junto a Piragibana, escolhida a melhor do segmento premium. 

A empresa realiza uma distribuição seletiva, em varejo selecionado como Casa Santa Lu-
zia, Daslu e Pão de Açúcar Especial, além dos pontos de dose como Restaurante Fasano e 
bares do Hotel Hilton (São Paulo).

Em relação à apresentação do produto, investe em diferenciação da sua embalagem e na 
oferta de kits com taças especiais, além da extensão de marca, como venda de chocolates 
especiais na Páscoa (bombons e ovos de páscoa de cachaça) produzidos por Paty Piva, re-
conhecida chocolatier do mercado paulistano.

c. Cachaça Piragibana

Apesar de fabricada desde 1974, a Piragibana foi registrada apenas em 1981; produzida 
inicialmente pelo Sr. Deka da fazenda Havana em Salinas, onde foi criado pelo fazendeiro 
Anísio Santiago, mito na região.

Com o passar do tempo as marcas e a produção foram separadas, com a Piragibana adqui-
rindo suas características próprias: aroma e paladar diferenciados, pureza e processo de 
produção diferenciado, que permitem a ela a classificação de cachaça premium.

A produção, também limitada, envelhecida por 22 anos em tonéis de bálsamo e carvalho, foi 
eleita em 2003 pela revista Playboy,114 juntamente com a GRM, como a melhor Cachaça Arte-
sanal do Brasil, devido ao longo tempo de maturação e envelhecimento, além da pureza etc.

Os investimentos em marketing e comunicação são nulos, dependendo exclusivamente 
da diferenciação de produto, distribuição limitada e comunicação boca a boca que, com o 
surgimento cada vez maior de inúmeros produtos com o mesmo posicionamento, resulta 
em perda de competitividade.

Presente em bares, cachaçarias e restaurantes típicos, a garrafa pode ser encontrada por 
um preço médio em torno de R$ 140,00 (ou por R$ 90,00 a R$ 100,00 na própria fazenda). 

d. Cachaça Armazém Vieira

Em 1983, os proprietários do histórico Armazém Vieira de Florianópolis – SC, iniciou um 
processo de melhoria da qualidade para produção de sua cachaça Armazém Vieira, colo-
cando-a em caráter de competitividade com as melhores do mercado.

A cachaça Armazém Vieira começou a ser produzida em 1985, além do lançamento de 
um bar promocional de mesmo nome. Em 1997, os produtores decidiram expandir sua 
distribuição para além do estado, por meio de um produto diferenciado e com ampliação 
do mix:

Armazém Vieira Ônix, envelhecida 16 anos;•	

113 Fonte: BIELECKI, 2003, op. cit.
114 Fonte: BIELECKI, 2003, op. cit.
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Armazém Vieira Terra, envelhecida 12 anos;•	

Armazém Vieira Rubi, envelhecida 8 anos;•	

Armazém Vieira Esmeralda, envelhecida 4 anos,•	

Por se tratar de uma marca nova, que apresenta pouco investimento em comunicação, é 
comercializada a um preço médio inferior à concorrência: de R$ 80,00 a R$130,00, apesar 
de sua qualidade.

É menos presente em estabelecimentos “da moda” ou mais sofisticados, na grandes cida-
des, ficando restrita a cachaçarias e restaurantes típicos, além de varejo especializado.

e. Germana Premium

Esta cachaça vem ganhando participação de mercado dentro do segmento premium, inves-
tindo em reformulações da embalagem, criações de embalagens especiais para presentes, 
além de parcerias com outras empresas.

A empresa, localizada em Nova União (MG), envelhece a bebida em média um ano e seis 
meses em tonéis de carvalho; esse processo reflete-se no mix de produtos: Germana (tra-
dicional) e a Germana Premium (cachaça de processo produtivo diferenciado e envelheci-
mento extra, com maiores valor agregado e qualidade).

Possui forte foco na exportação do produto básico, especialmente para a Europa (Inglaterra). 

A empresa beneficia-se da imagem de marca associada à cachaça premium da companhia e 
investe na diferenciação da embalagem e no relacionamento com o canal de distribuição.

f. Cachaça Rochinha

A Rochinha data do início do século XX (1902), tendo sempre sido reconhecida ao longo da 
sua história como destilado diferenciado e de alto padrão. Sua produção ocorre no estado 
do Rio de Janeiro, na antiga fazenda Cachoeira, situada no município de Barra Mansa.

Com a conquista de dois ‘ouros’ no San Francisco World Spirits Competition (2004), um dos 
concursos mais importantes do setor de destilados nos EUA, ela passou a ser reconhecida 
entre as marcas de cachaça com maior qualidade no Brasil.

Ela conta com três versões de cachaça no mercado:

Rochinha branca;•	

Rochinha 5 anos;•	

Rochinha 12 anos;•	

Rochinha 25 anos: R$ 1.250,00 (sob encomenda).•	
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A produção da empresa vem crescendo ao longo dos últimos anos, principalmente em 
razão da valorização da sua marca, passando de 40 mil litros/safra (1999) para cerca de 280 
mil litros/safra em 2005.

Nesse processo, seu preço médio apresentou forte incremento partindo de R$ 10,00 em 
1995 para R$ 45,00 hoje, na sua versão branca.

A Rochinha 25 anos tem edição limitada a 1.000 litros e sua garrafa é de cristal Belga, só 
podendo ser vendida mediante apresentação do nome completo e RG, pois o nome do 
comprador é gravado. Em razão do seu preço acima da média, é possível verificar uma es-
tratégia de diferenciação, com o intuito de se incorporar o alto valor percebido desta versão 
aos atributos centrais relacionados à marca.

Os investimentos em comunicação são inexistentes. Quanto à construção da imagem de 
marca apóia-se quase que exclusivamente na diferenciação e renome, além da repercussão 
da publicidade gerada por matérias exaltando as qualidades do produto.

Nas suas versões premium, a Rochinha pode ser encontrada em todo o país, em restauran-
tes, bares e supermercados de padrão mais elevado, principalmente nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

Seguindo a tendência do mercado, a empresa tem se focado na exportação do seu produto 
para Europa e EUA.

g. Cachaça Alambique de Barro

Fundada em 1975 no município de Santa Rita de Passa Quatro (SP), a produção se limitou, 
até 1996, ao consumo da família e de amigos.

Com o aumento da demanda por parte do mercado não atendido, em 1997 a companhia 
decidiu aumentar a produção, atingindo um número recorde para ela: 200 litros/safra. 

Atualmente, a produção está na casa de 600 litros/safra; porém, a evolução é gradual e 
controlada a fim de preservar a qualidade do produto.

Com embalagem diferenciada e harmoniosa, além de kits especiais para presentes, foi elei-
ta, na premiação da Playboy,115 a 4ª cachaça nacional.

Não há grande investimento em comunicação, nem mesmo em ações no PDV. A empresa 
concentra-se nas ações via apresentação do produto pelo site e nos investimentos em em-
balagem.

A produção limitada, aliada à distribuição seletiva, reflete-se no preço final superior, de 
em média R$ 170,00.

Como pontos fracos de sua atuação pode-se citar o tempo de envelhecimento da bebida e a 
ausência de tonéis de madeira ou cobre para envelhecimento (somente tonéis de barro).

115 Fonte: BIELECKI, 2003, op. cit.
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5.6. Análise de Preços

Antes da apresentação dos resultados de levantamento de preços dos produtos para o consu-
midor final, é importante destacar a importância desse item no composto de marketing. 

O preço não pode ser entendido apenas como reflexo dos custos ou estabelecido em função 
de percentuais de margem de lucratividade ou de retorno sobre o investimento. Muitas com-
panhias, em diferentes setores, utilizam-se de fatores psicológicos no estabelecimento de sua 
política de preços, considerando o tipo de necessidade atendida e o desejo envolvido.

Ao avaliar-se o mercado de luxo, onde se pode incluir as cachaças premium, percebe-se que 
o preço estabelecido é tanto reflexo do posicionamento do produto, como também ocupa 
papel determinante na projeção dos atributos desejados via posicionamento no mercado.

Nesse sentido, cabe ressaltar que o comportamento do consumidor de cachaça vem mu-
dando, não apenas em relação ao conhecimento do produto e das características do mesmo, 
mas especialmente no que se refere ao processo de compra, onde o preço não é o único e 
mais importante fator de decisão na escolha da bebida entre as várias marcas e produtos 
distintos.

5.6.1. Preços ao Consumidor Final

A análise de preço que se segue foi desenvolvida a partir de pesquisa no canal de distribui-
ção off-trade (Supermercados Sonda e Pão de Açúcar), além de pesquisa pela internet em 
sites de comercialização de bebidas.

Nesse processo, causaram estranheza as diferentes classificações em relação aos produtos, 
algumas vezes de forma equivocada (cachaça x aguardente, cachaça artesanal x industrial) 
e até mesmo separação por cor (branca x amarela) e por origem (com predominância das 
originárias de Minas Gerais).

Dessa forma, após checagem junto às informações disponíveis dos fabricantes, foi reali-
zada reclassificação para apresentação da análise, que será indicada em três níveis, quais 
sejam cachaça industrial, cachaça artesanal e cachaça premium.

5.6.1.1. Cachaça Industrial

Sonda Supermercados•	

Os preços nesse canal variaram de R$1,53 a R$4,43 (vide gráfico 16), com base no mix dis-
ponível, representando um preço médio de R$2,77.
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Gráfico 16 – Preço de cachaça industrial
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Fonte: SUPERMERCADO SONDA, 2007.

Supermercado Pão de Açúcar•	

No Pão de Açúcar, para outro mix de produtos, os preços variaram entre R$2,24 e R$22,04 
(vide gráfico 17). Em relação ao preço médio o valor apurado foi de R$9,07.

Gráfico 17 – Preço de cachaça industrial
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Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)

Fonte: SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR, 2007.

Esse levantamento reforça a principal diferença entre um produto industrial e artesanal, 
qual seja a escala, que propicia preços menores e mais acessíveis ao consumidor, a despeito 
das características sensoriais intrínsecas.
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5.6.1.2. Cachaça Artesanal

Sonda Supermercados•	

Os preços no Sonda variaram de R$11,50 a R$93,80 (vide gráfico 18); nessa categoria o preço 
médio foi de R$25,37.

Gráfico 18 – Preço de cachaça artesanal
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Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)

Fonte: SONDA SUPERMERCADOS, 2007.

Supermercado Pão de Açúcar•	

No Pão de Açúcar, que conta com um mix maior de produtos, os preços variaram en-
tre R$8,81 e R$53,55 (vide gráfico 19). Quanto ao preço médio, o valor resultante foi de 
R$23,17.

Gráfico 19 – Preço de cachaça artesanal
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Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)

Fonte: Supermercado Pão de Açúcar, 2007.
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Nessa categoria nota-se claramente os reflexos no preço final em função da agregação de 
valor, via produção artesanal e controlada, características sensoriais mais elaboradas e as-
sociação à região de origem entre outras.

5.6.1.3. Cachaça Artesanal Premium

A disponibilidade desse tipo de produto no varejo tradicional foi menos freqüente. Assim, 
com o objetivo de apresentar uma referência de preços disponíveis no mercado, foram con-
sultados vários sites de venda de bebidas, que revelaram o seguinte quadro apresentado 
no gráfico 20.

Gráfico 20 – Preço cachaça premium
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Muller/51 (29,3%)
Pitú (14,6%)
Velho Barreiro (7,6%)
Ypióca (4,1%)
Tatuzinho (3,9%)
Oncinha (3,2%)
Missiato(3,2%)
Supupara(2,8%)
3 Fazendas (1,6%)
Colonial (1,5%)
Da Roça (0,4%)
Outros (27,8%)Fonte: Feira da Cachaça, Armazém Brasileiro, Empório Mercantil e Imigrantes Bebidas – 2007.

Com preços variando entre R$140,00 e R$350,00, a análise constatou uma média de preço 
por volta de R$210,00. Cumpre destacar que em função de vários fatores de agregação de 
valor (tempo de envelhecimento, origem, selo de qualidade, embalagem etc.) as bebidas 
atingem níveis distintos de preços, podendo chegar até R$2 mil no mercado nacional.

Essa categoria é a que permite maior retorno em função de atributos de diferenciação valo-
rizados pelos consumidores. Além daqueles citados acima, os produtos premium reforçam 
características de envelhecimento, embalagens requintadas, produção altamente restrita e 
controlada, reforçando a imagem de marca desses produtos. 

5.7. Tributação

A produção de cachaça de alambique é prioritariamente desempenhada por micro e pe-
quenos produtores que, até 2000, podiam optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), 
que facilitava o controle e diminuía a carga tributária do produtor.
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Um movimento, que revogou o estabelecido na lei 9.317/96, via medida provisória 2.033/34, 
acabou reduzindo o processo de legalização das empresas, que agora têm que optar entre o 
sistema de recolhimento por Lucro Presumido ou Lucro Real.

Dessa forma, o produtor passou a incorrer no recolhimento de vários impostos, conforme 
apresentado abaixo:

Tabela 26 – Impostos e contribuições federais e estaduais

Sigla Nome Tipo Alíquota
Freqüência 

Recolhimento
Base de 
Cálculo

COFINS

Contribuição 
para o 
Financiamento 
à Seguridade

Federal 3,00% Mensal Receita Bruta

CSLL
Contribuição 
Social sobre o 
Lucro Líquido

Federal 9,00%
Trimestral ou 
Anual

Lucro Líquido

ICMS

Imposto sobre 
Circulação de 
Mercadorias e 
Serviços

Estadual SP - 18,00% Mensal
Valor dos 
Produtos

IPI
Imposto sobre 
Produto 
Industrializado

Estadual
Definido com 
Base nas 
Classes*

Decendial TIPI

IRPJ

Imposto de 
Renda para 
Pessoa 
Jurídica

Federal 15,00% Trimestral Lucro Líquido

PIS
Programa de 
Integração 
Social

Federal 0,65% Mensal Receita Bruta

Fonte: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal e SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Fazenda – 2007.

Nota: (*) Vide tabela 26.

Considerando-se a maior adesão ao sistema de Lucro Líquido, a AMPAQ registra em seu 
site os percentuais estimados de recolhimento com base no faturamento bruto, como se 
segue:

Tabela 27 – Impostos e contribuições federais

Sigla Alíquota Freqüência Recolhimento

COFINS 3,00% Mensal

CSLL 1,08% Trimestral ou Anual

IRPJ 1,20% Trimestral

PIS 0,65% Mensal

Fonte: AMPAQ, 2007.
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Tecnicamente, a produção de cachaça é definida como atividade de industrialização por 
conta própria ou por encomenda de bebidas e está classificada na tabela de incidência do 
IPI (TIPI) no capítulo 22 (código 2208.40 – Cachaças ou caninha), e sujeita ao recolhimento 
do imposto. 

Esse imposto é fixado em reais e por unidade ou por determinada quantidade de produto. A par-
tir dessas informações, enviadas pelo produtor, o produto é enquadrado pela Receita Federal.

Sendo assim, baseado nos termos do disposto no artigo 1º da Lei 7.798/89: “as saídas dos 
estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial dos produtos classificados nas 
posições 22.04, 22.05, 2206.00 e 22.08 (Cachaça e caninha), ficam sujeitos ao imposto de 
acordo com a seguinte distribuição por classes:”

Tabela 28 – Classes de produtos x IPI em reais

Classes IPI Classes IPI Classes IPI

A 0,11 I 0,47 Q 2,23

B 0,12 J 0,56 R 2,74

C 0,14 K 0,68 S 3,34

D 0,18 L 0,83 T 4,07

E 0,23 M 1,01 U 4,97

F 0,26 N 1,26 V 6,06

G 0,30 O 1,50 X 7,38

H 0,38 P 1,84 Y 9,00

  Z 13,38

Fonte: BRASIL. Lei 7.798/89 – TIPI G – Seção IV.

Muito se comenta sobre o chamado custo Brasil, que se reflete na perda de competitividade 
internacional. Nesse sentido, o Governo Federal apóia fortemente a exportação da cachaça, 
que inclusive faz parte do Programa Especial de Exportação, zerando o IPI para produtos 
exportados.

Por outro lado, como concluído pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), 
o consumidor brasileiro é fortemente prejudicado: o total de tributos embutidos no preço 
final da aguardente de cana corresponde a 83,07%.
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6. Análise da Comunicação

6.1. Introdução: as sete arenas da comunicação

Há muito se percebe a angústia dos clientes de agências de propaganda em obter destes 
uma nova opção de mídia ou de comunicação inovadora.

O que se verifica é uma busca de alternativas capazes de oferecer eficiência e eficácia em 
termos de acesso ao consumidor e de retorno sobre o investimento.

Baseado nessa e em outras constatações foi cunhado recentemente o conceito de arenas de 
comunicação, conforme Prof. Francisco Gracioso116: 

(...) gostaríamos de introduzir um novo conceito: da mesma forma que no pas-
sado os homens de mídia montavam as suas estratégias em combinações de 
veículos, deverão agora – e com a mesma desenvoltura – montar estas estraté-
gias com base naquilo que chamamos de arenas da comunicação com o merca-
do. (...) De uma certa forma, todas as sete arenas de que falamos tem na mídia o 
seu canal de expressão popular, o que sugere a participação desta em todos os 
conglomerados que vierem a surgir para coordenar a utilização dessas formas 
de comunicação tão diversas. (GRACIOSO, 2005, p. 30)

Conforme o conceito apresentado, considera-se a existência de pelo menos sete arenas, tais como: 

Propaganda Tradicional;•	

Grandes Cadeias Varejistas;•	

Mundo do Entretenimento;•	

Mundo da Moda;•	

Marketing Esportivo;•	

Grandes Eventos Promocionais;•	

Varejo Digital, Internet etc.•	

Com o objetivo de avaliar práticas de players do mercado de cachaça, seja industrial, seja 
de alambique, serão apresentados exemplos de ações desenvolvidas à luz dos conceitos das 
sete arenas da comunicação com o mercado.

116 Fonte: GRACIOSO, Francisco. Desculpe-nos, mas estamos colocando três pulgas na sua camisola. 
Marketing, São Paulo, fev. 2005, p.29-32.
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6.1.1. Propaganda Tradicional

Reconhecida pelos benefícios que essa ferramenta pode trazer ora criando atenção a respei-
to de uma idéia, conceito ou mesmo produto, ora gerando interesse por uma oferta, criando 
desejo de consumo e estimulando o processo de aquisição, um dos grandes entraves para 
sua adoção reside nos investimentos.

Cumpre lembrar, que a propaganda pode assumir os mais diferentes formatos, tais como: 
anúncios impressos e eletrônicos (rádio e televisão – aqui não será tratada comunicação 
on-line pelo destaque que será dado em tópico que se segue), embalagens, encartes, anún-
cios em projeções cinematográficas, catálogos, folhetos, anuários, audiovisuais, logotipos, 
outdoors, entre outros amplamente difundidos e mesmo aqueles que ainda estão por ser 
descobertos.

A seguir, serão apresentados exemplos de ações realizadas por concorrentes no mercado:

6.1.1.1. Montanhesa Prata começa segunda fase de campanha

A agência Organização em Comunicação e Propaganda (OCP) de Salvador, foi responsá-
vel pelo lançamento da fase dois da campanha de divulgação da Montanhesa Prata, em 
setembro/2006. 

Tema: “A vida tem outros sabores" com ações que convidam o consumidor a experi-•	
mentar os demais itens do produto;

Mídia utilizada: revistas Programa (Jornal do Brasil) e Veja Rio, spots na Rádio Jovem •	
Pan e mídia exterior;

Investimento: não divulgado.•	

Esse exemplo demonstra a possibilidade da realização de ações regionais,  direcionadas a 
um target específico, utilizando vários veículos que podem oferecer negociações de preço 
vantajosas.

6.1.1.2. Cachaça Magnífica aposta no bom humor

Criada pela Agência3, do Rio de Janeiro, o anúncio de oportunidade brincou com a frus-
tração do brasileiro com a desclassificação da seleção brasileira, com veiculação em ju-
lho/2006.

Tema: "Melhor beber agora que acabou a Copa. Imagina ter que aturar um octógono •	
mágico em campo." – A peça buscou retratar a insatisfação dos torcedores com o "quar-
teto mágico" na seleção;

Mídia utilizada: Revista Programa (JB) – Especial sobre cachaça;•	

Investimento: não divulgado.•	
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A utilização de anúncios de oportunidades pode criar alternativas interessantes em função 
de um momento, de uma matéria que tenha aderência ao produto (Especial sobre cachaça) 
ou até mesmo de espaço de veiculação não comercializado.

6.1.1.3. Pitú apresenta nova embalagem em campanha

Figura 24 

Anúncio Pitú

Fonte: MEIO & MENSAGEM, São 

Paulo, 2006.

Em agosto de 2006 a Pitú lançou campanha, desenvolvida 
pela Agência Ampla, com objetivo de divulgar sua nova 
embalagem: lata de 437 ml (vide figura 24).

O produto, envasado em lata, foca o mercado do NE do país.

Tema: "Nova Pitú 437 ml. Ainda mais Pitu” – divulga •	
a nova embalagem, com apelo de volume maior;

Investimento: não divulgado (o investimento para o •	
envase na nova lata foi estimado em R$200 mil).

6.2. Cadeias de Varejo

O varejo oferece grandes oportunidades não apenas em relação à oferta de produto ao 
mercado final, mas pela potencialização da divulgação e exposição de marca.

O canal off-trade, como abordado no item 4.6, vem oferecendo alternativas interessantes 
de exposição de produto, seja com espaço diferenciado para cachaças artesanais ou com 
ilhas de degustação, permitindo não apenas a divulgação mas também o fortalecimento do 
hábito de consumo pela experimentação.

Nesse sentido, um produtor deveria buscar aproximação a redes independentes, ao peque-
no varejo e às lojas especializadas que permitem um melhor posicionamento para bebidas 
de maior qualidade percebida.

Alguns varejista diferenciados, como o Empório Santa Maria, tradicional fornecedor de 
vinho ao mercado nacional via Expand, já conta com sua carta de cachaça, elaborada com 
o apoio da Germana e que tem sido referência básica para as escolhas do consumidor (vide 
anexo 5).

Ao expandir o conceito do varejo, para o canal de distribuição como um todo, o trabalho 
direcionado nos pontos de dose pode trazer maior conhecimento e consumo da bebida.
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A Cachaça Montanhesa Prata, em complemento às ações de veiculação, realizou ações pro-
mocionais em pontos de dose, com a distribuição de preservativos com sabores de frutas 
variadas, que remetem aos dos drinques preparados com a bebida (ação direcionada a um 
público mais jovem).

Além das ações direcionadas ao consumidor final, uma alternativa bastante eficaz é traba-
lhar a divulgação e o treinamento junto a barmen e garçons.

6.2.1. Cachaça GRM lança campanha promocional e carta sobre a bebida  

(Meio & Mensagem)

A cachaça premium GRM realizou entre agosto e outubro de 2004 uma ação promocional 
de divulgação e degustação da bebida, para estreitar seu relacionamento com potenciais 
consumidores de destilados em pontos badalados de São Paulo. Uma equipe formada por 
oito mulheres visitou casas noturnas, bares e restaurantes oferecendo a cachaça aos fre-
qüentadores. (Foram produzidos 20 mil cartões postais que foram colocados nos displays 
das casas noturnas.

Em paralelo, em setembro do mesmo ano lançou a Carta da Cachaça, em inglês e portu-
guês, com o objetivo de divulgar a bebida, ensinar como degustar e diferenciar os seus 
vários tipos. A Carta de Cachaça, com fotos e informações sobre 15 marcas diferentes, drin-
ques exóticos com chocolate, leite condensado, suco de limão e outros ingredientes, trazia 
também informações sobre como servir, apreciar e conservar a bebida. A publicação seria 
distribuída para 15 estabelecimentos por mês (apenas no estado de SP). 

Não foi encontrada informação que demonstrasse os resultados alcançados, mas a idéia, 
per si, já demonstra ação destacada junto aos influenciadores diretos no processo de oferta 
da bebida ao consumidor.

6.2.2. APRODECANA117  realiza ação em parceria com SENAC

Com objetivo de aproximar os influenciadores, treinando-os e melhorando sua percepção 
em relação à cachaça, a APRODECANA realizou vários encontros em 2006, em conjunto 
com o Senac.

A partir de degustações dirigidas e análises sensitivas junto a barmen.

Como fruto dessa ação pode-se detectar maior distribuição e presença da bebida nos res-
pectivos pontos de dose, além de aumento do consumo, não apenas como ingrediente da 
caipirinha, mas também como bebida pura, durante refeição ou como digestivo.

117 Fonte: Associação dos Produtores de Cana e Derivados do RS – informações baseadas em entrevista 
realizada com Marcello Borsato (presidente).



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

9
6

6.3. Mundo do Entretenimento

As atividades ligadas à indústria do entretenimento têm atraído cada vez mais interessa-
dos, seja na forma de audiência, seja na forma de patrocinadores que vislumbram oportu-
nidades de exposição de sua marca e de seus produtos.

Nos últimos anos têm sido freqüentes os megashows (Rock’n Rio), super raves (Skol Beats), 
feiras/eventos temáticos (Rodeios), festas populares (Carnaval e Festival de Parintins) e 
apresentações musicais (Tim Festival) que atraem milhares de jovens, potenciais consumi-
dores dos mais diferentes produtos.

Atentas a essas oportunidades várias empresas do setor de bebidas têm investido e asso-
ciado sua marca a esses eventos, fortalecendo sua imagem junto ao público consumidor de 
hoje e do futuro.

6.3.1. Veritas será cachaça oficial do Carnaval Carioca 

Em 2003 a Veritas foi escolhida a cachaça oficial do carnaval carioca, pela Liga Independen-
te das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de divulgar esse fato a Agrivale, destilaria da Veritas, criou uma caixa 
dupla, contendo uma Veritas Silver e uma Veritas Gold, em embalagem especial com ilus-
trações das 13 escolas de samba do Grupo Especial. 

Em relação à distribuição, a bebida chegou a quadras das escolas de samba, hotéis, pontos 
turísticos e, principalmente, à Passarela do Samba, durante os desfiles (nesses locais houve 
ações promocionais de degustação).

6.3.2. Cachaça Sagatiba em ação no Tim Festival

Em outubro de 2006 a Sagatiba, em consonância com as várias ações integradas de comuni-
cação para a bebida118,  foi co-patrocinadora e cachaça exclusiva do Tim Festival.

O evento, ocorrido em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro e Vitória, propiciou a realização 
de várias ações promocionais:

São Paulo: ação on-line - consumidor tirava uma fotografia digital e enviava para os •	
e-mails escolhidos por ele; área VIP – cerca de 800 convidados (300 da área VIP e 500 
da pista) ganharam uma munhequeira com o logo da marca;

Rio de Janeiro: montou um bar de 80 m2, com dez barmen preparando drinques dife-•	
rentes; mais nove atendentes estavam presentes nos bares de outros parceiros do festi-
val: a cada dois drinques comprados, os primeiros 300 consumidores ganhavam uma 
exclusiva munhequeira com o "S" da Sagatiba;

Curitiba e Vitória: a marca foi a cachaça exclusiva nos bares dos eventos.•	

118 Fonte: Sagatiba estima investir US$40 milhões entre 2004 e 2008 – Revista Exame, São Paulo, nov. 
2005.
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Além das ações para os visitantes, a empresa também focou os músicos que participaram 
do evento: os músicos (62) receberam, no hotel, um kit com duas garrafas da cachaça (Pura 
e a Velha) e um guia de drinques, com receitas.

6.3.3. Ações da Caninha 51

6.3.3.1. 'Estádio 51' será nome de arena da Festa do Peão de Barretos

Para comemorar os 51 anos da empresa a Caninha 51 foi a patrocinadora da Festa de Peão 
de Boiadeiro de Barretos. Além do patrocínio do evento, financiou o show de Zezé di Ca-
margo e Luciano, parte da programação da festa.

O investimento permitiu que a empresa batizasse a arena de apresentações dos peões (com 
capacidade de 35 mil pessoas sentadas) como Estádio 51 (vide figura 25), sinônimo de 
"Uma boa idéia"; além disso, foi a bebida exclusiva nos bares da festa

Investimento: cerca de R$ 1 milhão.•	

Para se ter uma idéia da grandiosidade do evento, os números divulgados oficialmente119 
em 2005 foram de 1,2 milhão de visitantes e investimentos na casa de R$ 10 milhões.

6.3.3.2. Cachaça 51 patrocina camarote de Daniela Mercury em Salvador

Em fevereiro de 2007 a Cachaça 51, da Companhia Müller de Bebidas (CMB), foi a patroci-
nadora do camarote (600 m2) da cantora Daniela Mercury no circuito entre Barra e Ondina 
(Salvador/BA), pelo terceiro ano consecutivo. 

A marca batizou o bar e produziu os drinques, feitos com a cachaça, para seis mil visitantes 
durante o Carnaval. 

Figura 25 – Arena de rodeio da 

festa do peão de Barretos

Fonte: BARRETÃO COUNTRY, 2007.

Com uma proposta de valorizar o produto junto a 
personalidades e formadores de opinião, ela contou 
com a presença dos atores Luciano Szafir e Eduardo 
Galvão, os jogadores de vôlei Virna, Adriana Behar e 
Marcelo Negrão e o piloto Toni Kanaan.

Tema: "Culturas Populares Brasileiras", 

Apesar dos altos investimentos descritos anterior-
mente, as ações de divulgação e de fortalecimento 
do hábito de consumo da bebida de empresas como 
a líder Müller e a desafiante Sagatiba podem servir 
de inspiração para que pequenos produtores, indivi-
dualmente ou em conjunto, desenvolvam ações simi-
lares, em escala regional e de porte muito menor.

119 Fonte: BARRETÃO COUNTRY. Site oficial do evento. Barretos (S), 2007. Disponível em: <http://
www.barretaocountry.hpg.ig.com.br/programacao.htm>. Acesso em: 23 mar. 2007.
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Além disso, como reflexo das ações executadas o mercado consumidor, ao experimentar e 
aderir ao consumo da bebida, está indiretamente beneficiando os produtores de cachaça 
artesanal. Ao oferecerem um produto de melhor qualidade, atingem um público experi-
mentado na bebida, ávidos por novidades, especialmente os mais exigentes.

6.4. Mundo da Moda

O mercado da moda movimentou em 2006 mais de US$16 bilhões, na forma de consumo 
aparente. Esse volume demonstra a importância dessa atividade no país, acompanhando 
tendências mundiais.

Nesse sentido, muitos investimentos são anualmente realizados visando divulgação, pro-
moção e venda de produtos (grifes) e serviços ligados ao setor.  

Com inúmeros formatos e possibilidades, pode-se verificar o sucesso de eventos do porte 
do São Paulo Fashion Week (SPFW), realizado entre 24 e 29 de janeiro de 2007, em sua 22ª 
edição, um evento cujo público-alvo, mais seleto e elitista, é escolhido cuidadosamente. 
Esse evento tornou-se um dos principais no setor no papel de lançamento de tendências 
de moda no país. 

Por outro lado, considerando-se as necessidades específicas de consumidores de classes 
menos privilegiadas, mas não menos atentas às tendências da moda, confecções da região 
do Bom Retiro (São Paulo) realizaram um evento que seria um desdobramento e tradução 
dos lançamentos apresentados no SPFW: a 4ª edição do Bom Retiro Fashion Business (de 
19 a 22/03/07 – vide figura 26), que reuniu, em desfiles abertos, 120 mil pessoas: "Nós aju-
damos o consumidor final a digerir o excesso de informação que vem dos desfiles interna-
cionais", explica Reginaldo Fonseca, coordenador-geral do evento120.  

Figura 26 

Desfile no Bom Retiro Fashion Business

Fonte: O ESTADO DE S. PAULO, 2007.

Momentos de descontração, beleza e 
sonho, valores inerentes ao mundo da 
moda, oferecem oportunidades de 
promoção e divulgação de uma bebi-
da como a cachaça, por meio de patro-
cínio, degustação, sampling, entre ou-
tras. A chave nesse processo de 
participação conjunta, em eventos do 
setor, está na definição do investimen-
to possível, da escolha do perfil do 
público-alvo e da região e abrangên-
cia desse evento.

Há modelos em que se pode utilizar 
a associação da marca a personalida-
des, artistas e até a uma marca ligada 

a um público específico, com ressalvas sobre os desdobramentos dessa ação (ao ligar um 
produto ou marca a uma estrela / personalidade a empresa tanto pode se beneficiar das 
ações positivas desse indivíduo, como sofrer desgaste pelas negativas). 

120 Fonte: O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 23 mar. 2007. Disponível em: <http://www.estadao.
com.br/revistafeminina/noticias/2007/mar/23/101.htm>. Acesso em: 24 mar. 2007.
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Algumas empresas do setor, reconhecendo as oportunidades junto ao seu target, exploram 
essa possibilidade de aproximação e comunicação focada.

6.4.1. Ação promocional Sagatiba

Em abril de 2006 a Sagatiba realizou ação promocional em parceria com a marca Doc Dog, 
focada no público jovem. Participando do desfile de inverno da marca, 500 convidados fo-
ram recebidos com um drinque especial, feito de três frutas vermelhas: o Saga Doc Dog. 

A cor da bebida estava alinhada com as proposta e exigência dos estilistas da marca: “um 
tom rock'n'roll”. 

6.5. Marketing Esportivo

Nos últimos anos o Brasil e o mundo têm acompanhado o crescimento dos investimentos 
no marketing esportivo. O licenciamento de marcas (clubes), a venda de artigos, a utiliza-
ção da imagem de atletas e os vários eventos, desde regionais até mundiais, movimentam 
cifras bilionárias.

Em vários esportes a noção de ‘importante competir’ convive com a necessidade da vitória 
para manutenção da imagem de atletas e equipes; além disso, o tratamento  dado aos even-
tos, ferramentas de comunicação e apelos de venda está cada vez mais associado à noção 
de entretenimento.

Associar um produto ou marca a um atleta, esporte ou competição pode trazer benefícios 
concretos em relação a conhecimento e exposição da marca, aumento de vendas etc. Entre-
tanto, como associar a cachaça ao esporte em um ambiente onde o culto ao corpo e à saúde 
condenam o consumo de bebida alcoólica? E, ao achar uma alternativa, como um micro ou 
pequeno empresário, com recursos escassos poderia se beneficiar dessa ferramenta?

A Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) encontrou uma 
oportunidade e, como agente de promoção de produtos e serviços, com foco em exporta-
ção, associou o conceito de brasilidade a eventos paralelos à Copa do Mundo 2006.

Dessa forma, o objetivo foi tornar o Brasil uma marca mais conhecida, trabalhando a siner-
gia entre a associação do Brasil aos melhores jogadores de futebol do mundo, com produtos 
e serviços ‘Made in Brazil’. 

Além do lançamento da campanha “Much More Than Football”, a APEX-Brasil realizou 
outras ações no período da Copa.

Berlim (durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2006): Bar Brasil, onde execu-•	
tivos puderam degustar bebidas e comidas típicas como pão de queijo, caipirinha, água 
de coco, guaraná, castanhas, doce de leite e café, entre outros;

Colônia (Galeria Kaufhof): degustação, para consumidores, de produtos, com destaque •	
para cachaça;
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Munique: No Kultfabrik, conhecido local de eventos da cidade, foi instalado um telão •	
para transmissão de todos os jogos da Copa – houve a apresentação de diversos grupos 
de música brasileira e degustação da cachaça (espaço recebe, em média, 25 mil pessoas 
nos finais de semana).

Ações dessa natureza aumentam o conhecimento e a experiência com a bebida, potencia-
lizando a penetração do produto no exterior, especialmente na Alemanha, maior impor-
tador do produto, como no caso relatado, mas que pode ser expandido para outros países, 
esportes e competições.

6.6. Grandes Eventos Promocionais (Feiras, Congressos etc.)

As feiras e congressos talvez ofereçam os maiores benefícios aos fabricantes de cachaça de 
alambique.

Há a clara participação em eventos setoriais, específicos de cachaça e que vem multipli-
cando-se no país. Entretanto, há outras possibilidades como eventos de gastronomia, de 
bebidas em geral, de agronegócios, de turismo e de presentes/brindes finos.

6.6.1. Eventos de A&B (alimentos e bebidas)

As feiras e congressos de alimentos e bebidas têm sido fórum de presença de produtores 
do setor de cachaça, seja como expositores, realizadores de ações de promoção (degusta-
ção) ou como visitantes

Dentre as várias atividades realizadas no país, das mais diferentes naturezas e abrangên-
cias (só eventos internacionais foram mais de 120 em 2006, conforme o International Con-
gress & Convention Association (ICCA), pode-se verificar na tabela 29 a gama de oportu-
nidades que se oferecem aos produtores de cachaça de alambique.
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Tabela 29 – Eventos do setor de alimentos e bebida

Nome Tipo Descrição Local

Fi – Food Ingredients 
South America

Soluções e tecnologias 
para o desenvolvimento 
de produtos para a 
indústria alimentícia

Na última edição 
(2007): 14 mil visitantes 
e 200 expositores 

São Paulo/SP

Fispal Alimentos

Evento dos mais 
importantes para a 
cadeia de 
agroalimentos no país; 
foco em alimentos e 
bebidas, food service, 
equipamentos e 
acessórios, produtos 
especiais para 
gastronomia e 
culinária, embalagens e 
processos

1.900 expositores do 
Brasil e de dezessete 
países, além de 65 mil 
visitantes

São Paulo/SP

Fispal NE

Alimentos & Bebidas, 
Matérias-primas, 
Restaurahotel, Fispack 
e Processa

208 expositores (20 
internacionais) e 22 mil 
visitantes 

Recife/PE

Vivavinho (Expo Vinis)
Exposição e feira de 
vinhos

Realizada em paralelo à 
Epicure - receberam um 
público de 12 mil 
visitantes e 202 
expositores

São Paulo/SP

Expo Gourmet Boa 
Mesa

Degustações de pratos 
e bebidas

Com 80 expositores e 
18 mil visitantes

Belo Horizonte/MG
(Via Gourmet)

160 expositores e 45 
mil visitantes, que 
passaram pelas 27 
mesas decoradas por 
36 banqueteiros

São Paulo/SP

70 expositores e 12 mil 
visitantes

Curitiba/PR

Vino Brasil e Vinotech
Feira de vinho, 
equipamentos e 
fornecedores

150 expositores e,
5,4 mil presentes
(em sua maioria, 
profissionais do setor)

Bento Gonçalves/RS

Por Ti Paraty

Encontro de Cultura e 
Gastronomia
(cursos,  degustações, 
exposições e 
apresentações 
artísticas)

Mobiliza chefs, artistas, 
Ass. de Pescadores, 
restaurantes,
galerias de arte, 
pousadas e praças 

Paraty/RJ

Epicure
(paralela à Vivavinho)

Feira Sul-Americana do
Tabaco e do Presente 
Fino

12 mil visitantes e 202 
expositores

São Paulo/SP

Fontes: Diversas – ABEOC, Meio & Mensagem, EMBRATUR.
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6.6.2. Eventos Específicos do Setor

Com o crescimento do setor e da própria importância da bebida, grandes fabricantes, pro-
dutores artesanais, associações e entidades públicas e privadas têm se reunido em torno de 
eventos que fomentam o desenvolvimento do setor.

Como exemplo, pode-se citar os seguintes apontados na tabela abaixo:

Tabela 30 – Eventos sobre cachaça

Nome Descrição Local

IX Expo Cachaça (2006)

Mais de R$ 50 milhões em negócios, 150 
mil visitantes, mais de 200 estandes, 750 
produtores em exposição, 12 cooperativas, 
varias instituições e associações de MG e 
outros estados

Belo Horizonte/MG

Brasil Cachaça 2006
12 mil visitantes, 200 marcas de 12 estados 
expositores (apoio PBDAC e ABRABE) 

São Paulo

I Rodada de Negócios da 
Cachaça 2006

Produtores de cachaça artesa-nal de 
alambiques dos estados do RN, PB e PE. 
Acontece durante a Fiart (feira de 
artesanato com cerca de 80 mil visitantes). 
As empresas expõem no Salão da Cachaça, 
instalado na entrada do Pavilhão de 
Exposições, divulgando e oferecendo 
degustação aos visitantes
Objetivo: oferta de produtos para 
potenciais compradores: supermercados, 
lojas de conveniência, delicatessen, lojas 
de bebidas, hotéis, pousadas, motéis, 
restaurantes, bares e distribuidores de 
bebidas

Natal/RN

Festival
Mundial da Cachaça 2006

Degustação e venda de algumas das 
cachaças artesanais produzidas em 
Salinas: Erva Doce, Cubana, Sabor de 
Minas, Hanavilhana, Preciosa, Brinco de 
Ouro, Brinco de Prata, Terra de Ouro, 
Canarinha, Seleta, Boazinha, Saliboa, 
Anísio Santiago e Meia Lua;

Salinas/MG

I Congresso Brasileiro da 
Cachaça (2006)

Produtores, distribuidores e especialistas 
se reúnem para debater os problemas do 
setor e incrementar negócios (FENACA)

Belo Horizonte/MG

Festival de Cachaça
(2005)

Atração de milhares de turistas para  
conhecer as belezas da região da Chapada 
Diamantina e também a produção de 
cachaça.
Promovido pela Associação dos Produtores 
de Aguardente de Qualidade da 
Microrregião de Abaíra - APAMA

Abaíra (592 km de 
Salvador/BA

Feica Rio – Feira
Internacional da Cachaça (2007)

Evento realizado em jan/07 com objetivo de 
atrair interessados na bebida (divulgação 
da bebida)- 40 expositores

Rio de Janeiro/RJ

Fontes: Diversas – Meio & Mensagem, Revista dos Eventos, site Empreendedor – Editora Empreendedor e site Agrosoft.com.
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6.6.2.1. Eventos Específicos do Setor – Detalhamento 

Com o objetivo de apresentar de forma mais detalhada um evento do setor, escolheu-se a 
Brasil Cachaça, em função da disponibilidade de informações e não necessariamente em 
função da importância do mesmo. Dessa forma, a partir dos dados a seguir, será possível 
demonstrar, para um potencial expositor que não tem acesso a esse tipo de informação ou 
nunca participou de uma feira, características inerentes a um evento desse tipo.

A feira Brasil Cachaça acontecerá no primeiro semestre de 2007, em sua 4ª edição, e conta, 
até a data da elaboração deste estudo, com 62 expositores e aproximadamente 150 marcas 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Espírito Santo, 
Bahia,  Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

A seguir, as principais informações disponíveis sobre o evento:

Brasil Cachaça – 4ª Feira Internacional da Cachaça121 

Data 
24 a 26 de abril de 2007;

Local 
Bienal do Ibirapuera - São Paulo/SP ;

Horário  
14:00 às 19:00 - para profissionais do setor; 
19:00 às 22:00 - para profissionais do setor e consumidores finais;

Área de Exposição (vide figura 27) 
5 mil m2

Organização 
EXPONOR BRASIL

Objetivos do evento

Posicionar a cachaça como bebida oficial do Brasil; •

Consolidar a imagem da cachaça como destilado de alta qualidade  •
reconhecido internacionalmente;

Colaborar com os produtores e associações do setor na busca pela profis- •
sionalização;

Fomentar o consumo do produto em território nacional e internacional •

Gerar novos negócios e território nacional e internacional; •

Visitantes

121 Fonte: EXPONOR. Site oficial do evento. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.
feirabrasilcachaca.com.br>. Acesso em 20 mar. 2007.
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Acesso a profissionais do setor e consumidores finais maiores de 18 anos, 
respeitando os horários para cada perfil;

Perfil do Visitante

Compradores de bares, hotéis e restaurantes; •

Compradores de redes de varejo – pequenos, médios e grandes; •

Atacadistas e distribuidores; •

Compradores internacionais; •

Consumidor final; •

Perfil do Expositor (vide anexo 8.2  para modelos de estandes)

Pequenos, médios e grandes produtores de cachaça; •

Empresas fabricantes de máquinas e equipamentos para produção da  •
cachaça;

Empresas prestadoras de serviços para produção de cachaça; •

Empresas fabricantes de produtos a base de cachaça; •

Empresas / entidades ligadas ao turismo das regiões produtoras de  •
cachaça;

Federações, Associações e Entidades ligadas ao desenvolvimento e  •
profissionalização do Setor.

Figura 27 

Planta da Feira

     Brasil       Cachaça

Fonte: Reproduzido de: EXPONOR, 2007. 
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Em 2006 o evento reuniu 12.055 visitantes profissionais, 2.127 consumidores; foram repre-
sentados 19 países interessados no produto, entre eles os oriundos de Argentina, Bélgica, 
Bulgária, Chile, Espanha, França, Itália, Portugal e EUA. 

A lista dos expositores de 2006 pode ser consultada no anexo 8.1.

Para que se possa ter uma idéia do perfil da feira, seguem fotos da edição de 2006:

Figura 28 

Fotos de expositores – Brasil Cachaça 2006

Germana Alambiques Gaúchos

Cachaça de Minas João Mendes Folclore Mineiro

Alambique de Cobre Expositor (não identificado na fonte)

Fonte: Reproduzido de EXPONOR, 2007.
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6.6.3. Feiras do Varejo

Outra alternativa para melhorar o relacionamento e divulgar o produto junto aos canais de 
distribuição encontra-se na participação em feiras e congressos do próprio trade.

O SEBRAE tem auxiliado vários pequenos produtores viabilizando esse acesso e permitin-
do que possam negociar mais facilmente com o canal.

6.6.3.1. Encontro aproxima pequenos produtores de supermercadistas

Durante a 20ª Convenção Nordeste de Supermercados e a 20ª Feira de Produtos, Equipa-
mentos e Serviços (organizada pela Exponor entre 17 e 19/07/06), houve a possibilidade de 
aproximação entre clientes supermercadistas e fornecedores, em Salvador (BA). O evento 
ocupou uma área de 5 mil m2 no Pavilhão 9 do Centro de Convenções e contou com a 
presença de 66 expositores dos mais diversos segmentos. Os pequenos produtores, que já 
possuíam condições de negociar em atacado, estiveram presentes no encontro.

6.6.4. Feiras Mundiais

Figura 29 

Comunicação visual do projeto ‘we 

do it different’ – Apex

Fonte: Reproduzido de APEX. Site oficial do 

evento. Brasília, [s.d.].122  

Se existem dificuldades para o acesso de peque-
nos produtores ao mercado nacional, seja via in-
termediários, seja diretamente ao consumidor, 
esse quadro fica ainda mais comprometido 
quando se trata do mercado externo.

Nesse sentido, as iniciativas da APEX e da 
ABRABE, como órgãos de promoção da bebida 
no mercado externo foram bastante positivas. 
Entre as várias ações deve-se citar a presença do 
país, e da bebida, em eventos como o SIAL (Pa-
ris, França), o ProWein (Düsseldorf, Alemanha), 
onde apresentou uma comunicação visual que 
valorizava a cachaça brasileira (vide figura 28) e 
no Foodex (Tóquio, Japão).

122 Fonte: APEX. Site oficial do evento. Brasília, [s.d.]. Disponível em:
<http://www.wedoitdifferent.com.br>. Acesso em: 23 fev. 2007.
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6.7. Varejo Digital, Internet etc.

Em 2006 as vendas por marketing direto representaram R$4 bilhões,123 utilizando como 
canais de vendas e-mail, fax, mensagens via celulares etc. 

Nesse mesmo ritmo, o e-commerce foi responsável, em 2006, por cerca de R$4,4 bilhões em 
vendas.124 

Durante o levantamento de dados secundários para esse estudo foi detectada a pouca uti-
lização desse recurso por produtores de cachaça. 

Poucas empresas possuem sites corporativos (mesmo as marcas mais conhecidas), ferra-
menta indispensável no mundo globalizado atual. Daquelas que possuem site, muitos ain-
da são difíceis de navegar, incompletos e raramente apresentam a ferramenta de comércio 
eletrônico ou mesmo contato para compra off-line.

Entretanto, algumas iniciativas devem ser destacadas e levadas como exemplo para que 
micro e pequenos se utilizem isoladamente, em conjunto, via cooperativas ou com apoio 
de instituições, como o próprio Sebrae.

6.7.1. Cachaça Sudoeste faz campanha de lançamento

Figura 30 

Campanha cachaça Sudoeste

Fonte: Reproduzido de GETZ COMUNICAÇÃO. Site institucional. 2007.125  

Em janeiro de 2006 a Cooperati-
va dos Produtores de Cachaça 
Artesanal do Sudoeste do Para-
ná (Coachaça) divulgou o lança-
mento da Cachaça Sudoeste, por 
meio de anúncios e banner para 
internet (vide figura 30), criados 
pela Getz Comunicação.

Tema: Lançamento do produto 
com destaque sobre a produção 
artesanal e orgânica do produto.

 

123 Fonte: ABT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELESSERVIÇOS). Site institucional. São Paulo, 2007. 
Disponível em: <http://www.abt.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2007.
124 Fonte: EBIT. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.ebitempresa.com.br>. 
Acesso em: 23 fev. 2007.
125 Fonte: GETZ COMUNICAÇÃO. Site institucional. 2007. Disponível em: <http://www.getz.com.br>. 
Acesso em: 24 mar. 2007.
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7. Turismo e Oportunidades Sinérgicas para Cachaça

Em janeiro de 2007, o IBGE publicou seu mais recente estudo126 sobre a indústria do turismo, 
baseado em dados de 2003. Esse estudo faz parte da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), que es-
timou a existência de mais de 352 mil empresas atuando em áreas ligadas ao turismo no país. 

O movimento gerado por essas empresas resultou em um valor bruto de produção de R$ 
76 bilhões.

O mercado de turismo no Brasil é prioritariamente representado pelas pequenas empresas. 
Mais de 97% do setor é formado por empresas com, em média, seis empregados. Entretan-
to, juntas representaram pouco mais de 25% da receita líquida do setor. 

Quando segmentada a análise em relação aos setores atuantes na composição da oferta de 
valor da indústria de turismo, observou-se que as receitas operacionais líquidas tiveram 
como principais origens os setores de alimentação (R$ 23,7 bilhões), transporte aéreo (R$ 
18,6 bilhões) e auxiliar dos transportes (R$ 10,1 bilhões) – vide figura 31. 

Figura 31 – Gráfico sobre origem de receitas líquidas x setor (%)

Serviço de alimentação (35,19%)
Transporte aéreo (22,94%)
Auxiliares dos transportes (14,94%)
Transporte rodoviário (11,99%)
Serviço de alojamento (8,31%)
Agências de viagens (2,52%)
Aluguel de automóveis (2,38%)
Transporte aquaviário (1,35%)
Serviços desportivos e de lazer (0,38%)

2,38% 1,35%

35,19%

22,94%

11,99%

14,94%

2,52%

8,31%

0,38%

Fonte: Reproduzido de: IBGE. Economia do turismo: análise das atividades características de turismo. Rio de Janeiro, 2007

Em relação aos consumidores, baseado na POF 2002-2003, os gastos familiares com turismo 
representaram 1,7% de seu orçamento, ou seja, mais de R$ 17 bilhões.

Quando se analisa a possível sinergia entre o turismo e os possíveis benefícios gerados à 
cadeia da cachaça, deve-se considerar a localização primária da maioria dos alambiques 
do país, quais sejam as regiões rurais, principalmente concentradas nos estados de MG, SP, 
BA, CE, RS, PB, PE e RJ. Nesse sentido, cumpre verificar alguns detalhes do segmento de 
turismo rural no Brasil

126 Fonte: IBGE. Economia do turismo: análise das atividades características de turismo. Rio de Janeiro, 
2007, como resultado de um acordo de cooperação técnica entre IBGE, Ministério do Turismo e Instituto 
Brasileiro de Turismo (Embratur). Os resultados relativos à atividade de turismo provêm da Pesquisa Anual de 
Serviços (PAS) – Suplemento Produtos e Serviços, Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), referentes a 2003.
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7.1. Turismo Rural

O turismo rural é relativamente novo no país, fruto de uma tendência recente de “retorno 
às origens” e à busca de valores, costumes, tradições e comportamentos simples que foram 
sendo esquecidos ou substituídos pela pressão da tecnologia e da competitividade nas 
grandes cidades.

A valorização de hábitos saudáveis, aliados à preocupação com a preservação da natureza 
motivou a procura por destinos rurais e os benefícios que eles podem trazer aos turistas. 
Especificamente em relação aos aspectos ambientais, o uso racional dos recursos naturais, 
sua preservação e conservação são fatores valorizados pelos turistas, dado que dela advêm 
os atrativos inerentes ao destino turístico.

Entretanto, não são apenas os turistas o principal vetor de crescimento do segmento; a 
expansão cada vez maior é fruto da necessidade do produtor rural diversificar sua fonte de 
renda e de agregar valor aos seus produtos.

Ao atender a essa demanda de mercado, a atividade encontra oportunidades e trás benefí-
cios diretos aos envolvidos na cadeia de turismo e também àqueles que oferecem produtos 
e serviços que adicionam valor à experiência do turista.

De uma forma mais ampla, segundo o Ministério do Turismo (2004), a prática do Turismo 
Rural vem proporcionando alguns benefícios, como: 

(...) a diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de micro e pe-
quenos negócios; melhoria das condições de vida das famílias rurais; interiori-
zação do turismo e diversificação da oferta turística; diminuição do êxodo rural 
e promoção de intercâmbio cultural; conservação dos recursos naturais; gera-
ção de novas oportunidades de trabalho; melhoramento da infra-estrutura de 
transporte, comunicação, saneamento, dos equipamentos e dos bens imóveis; 
criação de receitas alternativas que valorizam as atividades rurais; relação di-
reta do consumidor com o produtor que consegue vender, além dos serviços de 
hospedagem, alimentação e entretenimento, produtos in natura (frutas, ovos, 
verduras) ou beneficiados (compotas, queijos, artesanato); integração das pro-
priedades rurais e comunidade e valorização das práticas rurais, tanto sociais 
quanto de trabalho. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004 – grifo do autor).

Logicamente, quando se pensa em produtos beneficiados ou fruto da indústria (artesa-
nal) de transformação, considera-se a cachaça como produto naturalmente enquadrado 
nas oportunidades.

Além do produto em si, que pode ser consumido in loco ou levado para ser consumidor 
posteriormente ou para ser ofertado como presente, o próprio ambiente propicia uma ex-
periência diferenciada ao turista (a fazenda, o alambique e o processo produtivo).

Atentos a essa tendência, o trade de turismo tem desenvolvido roteiros onde a cachaça 
tem sido parte importante da viagem e dos passeios, podendo se constituir até mesmo em 
roteiro especializado, haja vista o sucesso de pacotes com apelo enoturístico, como a rota 
do vinho no sul do Brasil.
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O Rio Grande do Sul, estado com experiência nesse tema, desenvolve roteiros e promove a 
visita a cidades como Santo Antônio da Patrulha:

Distante 76 km de Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha é formada pela 
mistura cultural de brasileiros, alemães, portugueses e poloneses. A cidade 
é cortada por rios que formam belos lagos. O clima ameno é ideal para quem 
quer fazer passeios nas trilhas ecológicas e praticar esportes náuticos. Uma das 
principais atrações locais é a Rota da Cachaça e da Rapadura. Nela, o visitante 
pode conhecer quatro fábricas de rapadura e nove alambiques que processam 
a mais pura cachaça. (PORTAL BRASILEIRO DO TURISMO – MINISTÉRIO 
DO TURISMO).

7.1.1. Projeto: Mel, Chorinho e Cachaça

Figura 32 

Serra de Ibiapaba (apelo turístico  

do evento)

Fonte: Reproduzido de PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIÇOSA. Site oficial. Viçosa 

(CE), 2007.127

Como citado anteriormente, vários são os fatores 
envolvidos para que uma experiência turística 
seja completa. Ciente dessa diversidade e das 
oportunidades  em ampliar a percepção de valor 
em relação a um destino, integrando parceiros 
de segmentos correlatos, o Núcleo de Turismo 
do SEBRAE/CE, em conjunto com representan-
tes das cidades envolvidas, desenhou um proje-
to criativo e, principalmente, integrativo.

O Projeto, denominado "Mel, Chorinho e Cacha-
ça", será colocado em prática entre os dias 28 e 
30 de abril de 2007; em sua essência, buscou a 
integração da região da Serra da Ibiapaba (vide 
figura 32), durante o Circuito Ceará de Cultura 
de Ubajara, com vistas a desenvolver áreas como 
agronegócio (mel e cachaça), gastronomia e cul-
tura (via Festival de Chorinho), agregando valor 
ao potencial turístico da região.  

O projeto compreende as seguintes etapas:

Turismo: elaboração de roteiros envolvendo as cidades da região da Ibiapaba, ofere-•	
cendo novas opções e atrativos turísticos – visitas a engenhos, alambiques e fazendas 
produtoras de mel;

Gastronomia: realização de oficinas gastronômicas com receitas à base de produtos da •	
região, especificamente o mel e a cachaça, com degustação envolvida;

Cultura: o chorinho foi a música escolhida; o mês de realização do evento coincide com •	
o mês do chorinho, tendo Pixinguinha como maior homenageado.  (Programação: gru-
pos de chorinhos cearenses, nordestinos e nacionais, divididos nas Alvoradas Musicais, 
Cameratas de Sopro pelas ruas de Viçosa e nos shows principais na Igreja do Céu);

127 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA. Site oficial. Viçosa (CE), 2007. Disponível em: <http://
www.vicosadoceara.ce.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2007.
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Figura 33 

Cachaça Viçosa

Fonte: Reproduzido de PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIÇOSA, 2007.

Negócios: as cadeias produtivas do mel •	
e da cachaça (vide figura 33) serão o foco princi-
pal, mas também há possibilidade da exploração 
de outros produtos regionais, como flores, fru-
tas, artesanato. Será montada uma feira para a 
comercialização de insumos do mel e da cachaça 
produzidos na Ibiapaba para a visitação do pú-
blico. Para os produtores de mel e cachaça da 
Região serão oferecidos cursos de qualificação 
na produção, comercialização e promoção dos 
produtos.

O exemplo acima reforça a interação entre tu-
rismo e cachaça, com sinergia clara em relação 
à origem da produção da bebida e dos valores 
culturais, que podem e devem ser associados ao 
produto.

 
8. Análise da Concorrência

A análise da concorrência à cachaça artesanal deve, necessariamente, passar pela avaliação 
da categoria de bebidas alcoólicas e a consideração dos hábitos de consumidor ao escolher 
uma bebida.

Nos diversos momentos do dia o consumidor, especialmente nos pontos de dose, busca 
satisfazer necessidades diferentes e opta por produtos similares ou não em função dessa 
satisfação.

Além desse fato, a ambientação, o tipo de alimentação que será consumido, bem como o 
clima (temperatura) também são fatores que podem estimular ou determinar a opção de 
outra bebida que não a cachaça.

Dessa forma, serão estabelecidas algumas situações que influenciam na determinação dos 
concorrentes diretos e indiretos.

8.1. Momentos de consumo de bebida alcoólica

Tradicionalmente as bebidas mais consideradas, em função do momento em que são con-
sumidas, podem ser observadas na tabela 31.

A cachaça, em geral, tem sido consumida fundamentalmente na forma de caipirinha ou 
em momentos onde a proposta não é o consumo de refeições (a exceção poder-se-ia consi-
derar a comida mineira, que será abordado à frente), como no caso de happy hours, come-
morações ou “baladas”.
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O hábito de consumir cachaça artesanal, principalmente as de melhor qualidade, tem sido 
estabelecido ou pelo consumo em pontos de dose voltado a um público de maior poder 
aquisitivo, ou por meio de confrarias, degustações dirigidas (normalmente realizadas por 
cachaçarias, varejo especializado e produtores) e grupos de harmonização (por exemplo: 
com charuto).

Tabela 31 – Momentos de consumo de bebida alcoólica

Caracterização Bebidas Consumidas

Almoço Cerveja, caipirinha, caipiroska, vinho, outros drinques

Happy hour Cerveja, caipirinha, caipiroska, whisky, cachaça, outros drinques

Jantar Cerveja, caipirinha, caipiroska, vinho, outros drinques

Pós-jantar Licor, whisky, conhaque

Comemoração Champanhe, espumantes, cerveja, vinho

Degustação Vinho, whisky, cachaça

Harmonização Vinho, conhaque, whisky, cachaça

Confrarias Vinho, whisky, cachaça

“Balada”
Energéticos, whisky, vodka, cachaça, cerveja, caipirinha, caipiroska, sakerinha, 
outros drinques, champanhe (locais diferenciados)

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.1.1. Consumo de bebida alcoólica x alimentação

A culinária e consequentemente o tipo de restaurante são influenciadores no tipo de bebi-
da a ser consumida, criando moda e estabelecendo tendências.

Nesse sentido, deve-se considerar a tradição quanto aos hábitos de consumir determina-
dos alimentos somente com o tipo de bebida indicada. Esse fato explica a aderência do 
vinho à culinária italiana e não à brasileira, especialmente à feijoada.

Abaixo, pode-se ver a influência de algumas cozinhas no hábito de consumo de bebida 
alcoólica:
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Tabela 32 – Cozinhas x bebida alcoólica

Tipo Bebidas Consumidas

Italiana Vinho

Francesa Vinho

Japonesa Saquê e sakerinha

Tailandesa Saquê e sakerinha

Argentina Vinho e cerveja

Alemã Cerveja e Steinhäger

Portuguesa Vinho

Brasileira Cerveja, caipirinha e cachaça

Fusion ou 
contemporânea

Bebidas exóticas, drinques inovadores, caipirinhas, caipiroskas e sakerinhas

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.1.2. Consumo de bebida alcoólica em função do clima

O aquecimento global tem trazido preocupação a diversos setores da economia, além de a 
própria sociedade, e deve ser observado pelos integrantes da cadeia produtiva da cachaça.

De um lado, por parte de cultivadores de cana-de-açúcar, o clima afeta a produção bem 
como pode levar à migração das plantações em função do aquecimento em algumas regi-
ões, como já foi sinalizado pelo setor cafeicultor.

No que se refere ao hábito de consumo, especialmente em relação ao Brasil, um país tro-
pical e de estações com características nem sempre definidas, o aumento da temperatura 
média pode estimular o consumo de bebidas normalmente consumidas geladas, como a 
cerveja, em detrimento do consumo das chamadas bebidas quentes, onde se enquadram 
os destilados.

8.2. Concorrência ampla

Com o objetivo de identificar os concorrentes da cachaça artesanal, sejam diretos, sejam 
indiretos, é necessário identificar alguns fatores que dirigem a concorrência entre as bebi-
das. 

Assim, considerando-se fatores como processo de produção (destilação ou fermentação), 
escala de produção (industrial ou artesanal), certificação por origem (existência ou não) 
e características de diferenciação como safra e atributos (bebida nova, envelhecida e pre-
mium) foi elaborada a figura 34, que buscou reunir as principais bebidas consumidas 
frente às características citadas. (Para melhor visualização da figura 34 foi incluída versão 
ampliada no anexo 10).
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Figura 34 

Produtos concorrentes x atributos

Tecnologia
Industrial

• Cachaça Industrial (branca) - SP
• Whisky Escocês
• Vodka Russa
• Tequila Mexicana (bianco e joven)
• Rum do Caribe (carta branca e ouro)
• Conhaque Francês

• Cachaça Industrial envelhecida - SP
• Whisky Escocês 8 e 12
• Vodka Russa especial
• Tequila Mexicana  (reposado e aflejo)
• Rum do Caribe (envelhecido)
• Conhaque Francês (V.S. e V.S.O.P.)

• Cachaça envelhecida especial - SP
• Whisky Escocês  15, 18, 25 e 50
• Vodka Russa (cristal/black)
• Tequila Mexicana  (extra e aflejo)
• Rum da República Dominicana      
  (Imperial e extra alejo), Cuba e 
  Guatemala
• Conhaque Francês (X.O.)

• Cerveja nacional ou importada
• Vinho novo mundo e europeus
• Sakê japonês Karacushi (seco)

• Vinhos de safras especiais 
  (novo mundo e Europa)
• Sakê japonês silver

• Cerveja nacional ou importada  
  (Bélgica, Alemanha, etc)
• Vinho de safras e terroirs especiais
• Cervejas de trigo (nac. ou imp.)
• Sakê japonês (Jummal Sakê - arroz 
  puro)

• Cachaça Industrial
• Whisky
• Vodka Russa
• Tequila Mexicana (bianco e joven)
• Rum branco e ouro
• Conhaque

• Cachaça Industrial envelhecida
• Whisky Escocês 8 e 12
• Vodka especial
• Tequila (reposado e aflejo)
• Rum envelhecido
• Conhaque envelhecido (2 e 4 anos)

• Cachaça Industrial envelhecida especial
• Whisky 15, 18, 25 e 50
• Vodka black
• Tequila extra aflejo
• Rum envelhecido
• Conhaque envelhecido 
  (pelo menos 6 anos)

• Cerveja nacional
• Vinho nacional
• Sakê nacional

• Vinhos de safras especiais
• Sakê nacional

• Cerveja nacional ou importada 
  (Bélgica, Alemanha, etc)
• Vinho de safras especiais
• Cervejas de trigo 
• Sakê nacional gold

• Cachaça de alambique 
  (MG, CE, BA, PB, PI, RJ e SP)

• Cachaça de alambique envelhecida  
  (principalmente MG)

• Cachaça de alambique envelhecida 
  8, 10, 12 até 22 anos (principalmente 
  MG) - prata e ouro

• Cerveja de micro-cervejarias
• Vinho de pequenos produtores 
  europeus

• Cerveja de micro-cervejarias 
  (RS e SP)
• Vinhos de safras especiais 
  (peq. produt. europeus)

• Cerveja de micro-cervejarias 
  com tiragens especiais (RS e SP)
• Vinhos de safras especiais (peq. 
  produt. Borgonha e Bordeaux)

• Cachaça de alambique

• Cachaça de alambique 
   envelhecida

• Cachaça de 
  alambique 
  envelhecida     
  (acima de 4 anos)

• Cerveja de micro-cervejarias
• Vinho nacional (pequenos 
  produtores)

• Cervejas especiais 
  de micro-cervejarias
• Vinhos de safras/lotes 
  especiais (RS)
• Cervejas de trigo

• Vinho de safras especiais 
  (pequenos produtores)

Escala de Produção

Certificação de Origem
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Industrial Artesanal

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.3. Concorrência Direta

Para identificação dos concorrentes diretos entre os produtos destilados, serão analisados 
quatro principais drivers (fatores motivadores) de direcionamento: destilação, escala arte-
sanal, atributos e/ou safra do produto e certificação em função da origem.

Figura 35 

Drivers de concorrência
Destilados

Processo
Artesanal

Safra e
Atributos

Certificado
de Origem

Cachaça Industrial, Whisky, 
Conhaque, Vodka, Tequila e Rum

Cachaça Produzida por Produtores
Industriais, Destilação em Alambique

Whisky (12 anos), Tequila (Anejo), 
Rum (Anejo)e Vodka (Cristall/Black)

Whisky Escocês, Tequila Mexicana, 
Rum do Caribe e Vodka Russa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Assim, conforme a figura acima nota-se que entre os destilados os principais concorrentes 
da cachaça são: cachaça artesanal (origem industrial), whisky, conhaque, tequila, vodka, 
rum e Saquê.

8.4. Concorrência Indireta

Na concorrência indireta, conforme influência dos momentos de consumo, cozinhas in-
fluenciadoras e clima, pode-se afirmar que a cerveja e vinho desempenham forte atuação.

Nessa linha, se cruzarmos as informações da figura 34 sobre produtos fermentados, ori-
gem e atributos pode-se destacar o seguinte quadro de concorrentes indiretos:

Cervejas (nacionais ou importadas): principalmente as de produção artesanal e de •	
micro-cervejarias;

Vinhos (nacionais ou importados): com destaque para produção artesanal existente •	
no sul do Brasil e dos importados oriundos de microrregiões de referência como os 
Borgonha e Bordeaux;

Saquê (nacional e importado): a concorrência do Saquê se mostra especialmente quan-•	
do associado à gastronomia asiática e como drinques da moda (sakerinha).

8.5. Concorrência no segmento premium

O segmento de bebidas premium está incluído no chamado mercado de consumo de alto luxo. 

Esse mercado, em 2006, movimentou cerca de US$2,2 bilhões no Brasil (e cerca de US$200 
bilhões/ano no mundo). Com taxa de crescimento da ordem de 35% ao ano, mostra-se um 
segmento que oferece ótimas oportunidades de atuação.

Nesse cenário, onde o Brasil desponta como grande emergente deve-se considerar as possi-
bilidades de associação das marcas à imagem do país, em função de sua diversidade social, 
cultural e natural.

São exatamente essas características que favorecem a penetração da cachaça artesanal pre-
mium. Associada aos atributos nacionais e principalmente regionais, a bebida simboliza 
a brasilidade e biodiversidade por meio de seus atributos sensoriais. Com um produto de 
alta qualidade, com produção controlada e certificada e a correta divulgação dos diferen-
cias da cachaça, torna-se possível um posicionamento nessa categoria top.

Entretanto, valor agregado e produto diferenciado são sinônimos de consumidores exigen-
tes, ávidos por produtos que possam remetê-los a experiências de consumo únicas, que 
ofereçam prazer e satisfação ampla.

Para que se possa entender a complexidade da análise do setor e do consumidor, até mes-
mo especialistas no tema têm opiniões divergentes, o que reforça a necessidade de uma 
estratégia cuidadosa e criteriosa:
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Tânia Cesar, da divisão Reserve Brands Group, da Diageo, que cuida do ma-
rketing das bebidas super premium da companhia britânica, afirma que o luxo 
foi se democratizando porque as pessoas foram percebendo que “mereciam” 
esse agrado. Ela afirma que na Diageo esse movimento é chamado de “indul-
gência” e é considerado um grande responsável pelo aumento do consumo 
dos produtos de luxo. “A pessoa, principalmente a mulher, que trabalha fora, 
percebe que todo seu esforço merece uma recompensa e é aí que ela compra 
aquele sapato mais caro, ou o azeite. São produtos que são mais caros porque 
são de qualidade excepcional, à qual ela acha que faz jus.” (FORBES)

Ferreirinha não concorda com Tânia e diz que a indulgência é um dos fatores, 
mas está longe de ser a principal razão para o aumento do consumo de luxo. 
“A globalização aumentou a exposição dos produtos de luxo. E todo mundo 
quer ter coisas bonitas e caras”, diz ele. “E isso acontece em todas as faixas da 
sociedade. A campanha de massa da Casas Bahia criou no cidadão comum a 
sensação da possibilidade de ter um bem. Nem que ele tenha que pagá-lo me-
ses a fio. Aliás, essa cultura do parcelamento – guardadas as devidas propor-
ções – também está sendo colocada em prática nessas lojas de grife. Entres os 
seus representantes há um consenso. Para fazer sucesso no Brasil, as grandes 
marcas tiveram que se adaptar à cultura de varejo do brasileiro. Muitas dessas 
lojas só vendem à vista em todos os demais países. Mas, no Brasil, aceitam o 
parcelamento das compras no cartão de crédito.” (FORBES)

No que se refere especificamente às bebidas nota-se uma tendência à busca pela raridade e 
a exclusividade: “O que torna uma bebida super premium são as matérias-primas raras, o 
trabalho artesanal e o envelhecimento” (Tânia César). 

Como exemplo da afirmação acima podemos citar os casos das vodkas Ciroc (Diageo) e 
Level (Absolut). A Ciroc é um destilado de uva, que inicialmente é fermentado a baixas 
temperaturas para não perder suas características. Já a Level, produzida na Suécia, é des-
tilada mais de 100 vezes para assegurar uma suavidade inédita entre as vodkas. (Para que 
se tenha uma idéia do custo da sofisticação, o preço sugerido da bebida para o mercado 
nacional é de R$ 180,00).

Sendo assim, ao observar o caso da cachaça premium, conforme figura 34, pode-se no-
tar que a qualificação inerente aos produtos indicados, com destaque não só à origem do 
produto, mas também à diferenciação em termos de safra ou tempo/processo de envelhe-
cimento, são os atributos indispensáveis para que ela possa competir com esse posiciona-
mento.

No que tange à concorrência nesse segmento pode-se considerar os seguintes produtos 
como aqueles com características, apelos e posicionamento similares:

Whisky escocês 15, 18, 25 e 50;•	

Vodka russa e sueca (cristal/black);•	

Tequila mexicana (extra añejo);•	

Rum da República Dominicana (imperial e extra añejo), Cuba e Guatemala;•	
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Cerveja nacional ou importada (Bélgica, Alemanha etc.) com característica diferencia-•	
das: matéria-prima (trigo), embalagem e distribuição seletiva;

Vinho de safras e terroirs especiais (Borgonha e Bordeaux).•	

 9. Casos de Sucesso

9.1. Ação Coordenada de Vários Produtores

A análise do estudo de casos “Criação da APROCANA – Associação dos Produtores de 
Cachaça de Qualidade do Norte do Espírito Santo”, constante do anexo 9.1 demonstra uma 
situação real de mercado e os caminhos encontrados para uma mudança de trajetória e de 
realidade.

O caso desenvolveu-se entre os anos de 1998 e 2002 e foi elaborado por Simone Caliman 
Rangel, do Sebrae/ES.

Para analisar o caso, serão aplicados modelos de avaliação de negócios a fim de melhor 
esclarecer o leitor.

9.1.1. Diagnóstico da Situação à luz da Análise PFOA

Figura 36 – Matriz PFOA

Potencialidades Fragilidades

• Consciência da limitação competitiva;
• Postura pró-ativa;
• Produção estadual de 20 milhões litros/ano 
(inclui industrial);
• Experiência da UNICANA e COOPAS.

• Produção inadequada da cana;
• Desarticulação;
• Conhecimentos precários;
• Apresentação/comercialização da cachaça;
• Baixa qualidade.

Oportunidades Ameaças

• União para competir;
• Apoio SEBRAE/ES e INCAPER;
• Mercado interno e externo demanda produtos 
melhores;
• Cachaça do Brasil.

• Produtos oriundos de outros estados (menor 
ICMS);
• Clandestinidade

Fonte: Elaborado pelo autor à luz do case sobre APROCANA.

Essa análise aponta as dificuldades competitivas de um produtor isolado, sem recursos 
financeiros e sem acesso a informações indispensáveis para correção de rota.
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Atentos a essa situação, a partir do diagnóstico da cadeia produtiva da cachaça capixaba, o 
Sebrae/ES em parceria com o INCAPER e a Federação da Agricultura iniciam um processo 
de conscientização e de mudança de realidade para os produtores do ES, especialmente do 
norte e noroeste.

9.1.2. Associativismo

Mais de 30 produtores se reuniram em torno do projeto; ao avaliarem os benefícios da ação 
conjunta, surge o primeiro dilema: unir-se na forma de Cooperativa ou Associação. A se-
gunda foi a escolhida, em função dos benefícios e da aderência às suas necessidades.

9.1.3. Objetivos

Definida a forma de atuar e constituída a APROCANA foi definido o objetivo central: di-
recionar a bebida para as classes média e alta, por meio de produto de melhor qualidade e 
apresentação final.

9.1.4. Estratégia

A estratégia claramente escolhida foi a da coopetição (competição e cooperação), onde 
cada um dos participantes teriam maiores benefícios atuando de forma conjunta ao invés 
de isoladamente. 

O conceito de “Coopetição” está normalmente associado a Nalebuff e Brandenburger,128  
que a definem como um novo e revolucionário modo de pensar que combina cooperação e 
competição, de forma simultânea. Entretanto, esse conceito foi desenvolvido na indústria 
de TI (Ray Norda, CEO da Novell Inc.), que considerava a combinação entre competição 
e cooperação capaz de gerar um relacionamento mais dinâmico entre os players, mais do 
que competindo isoladamente.

Em contribuição ao esclarecimento do conceito, Quint conceitua a coopetição como um 
neologismo introduzido no início da década de 80:

(…) coopetition refers to business situations strategies where rival companies, 
normally competitors for a market, combine to create a stronger product or in-
dustry. The reasoning behind coopetition is that if companies only see the world 
in a ‘win-lose’ or competitive frame of reference, they block themselves off from 
the possibility of win-win or cooperative advantages. A strategy of competing 
in some arenas, but cooperating in others, offers the opportunity to reap benefits 
the marketplace may offer to both kinds of strategies. (QUINT, 1997)

9.1.5. Plano de Ação

Foi desenvolvido um plano de ação, envolvendo temas como ‘ambiente favorável’ (rela-
ções públicas e lobby), ‘qualidade’ (imagem do produto, premiação para melhor produto, 

128  Fonte: NALEBUFF, Barry; BRANDENBURGER, Adam. Coopetição. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
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avaliação sensorial, qualificação em processos de fermentação, padronização e critérios 
para selos de garantia) e ‘meio ambiente’ (cartilha sobre controle ambiental – produção 
responsável).

9.1.6. Resultados Obtidos

A partir dos desdobramentos das ações implantadas, diversos foram os resultados obtidos, 
sendo os mais importantes:

Melhora da qualidade da bebida na região;•	

Conscientização sobre importância da avaliação da bebida em laboratórios especiali-•	
zados;

Capacitação e profissionalismo dos envolvidos;•	

Melhora da imagem visual do produto (embalagens e rótulos);•	

Aumento da produção da cachaça artesanal de qualidade;•	

Consolidação da região como pólo produtor de cachaça, com reflexos em apoio de pre-•	
feituras e entidades locais.

9.1.7. Principais Lições

Em um mundo em que a globalização dita as regras de mercado e onde o consumidor está 
cada vez mais poderoso em relação às escolhas de produtos no mercado, a qualificação, não 
só do produto, mas dos envolvidos na cadeia produtiva, torna-se fator-chave de sucesso.

A extrema competição imposta pelo mercado relega o pequeno produtor a uma posição 
submissa e de segundo plano, que só pode ser superada de forma criativa, abrindo mão de 
dogmas arraigados.

Nesse sentido, a opção de se fortalecer pela cooperação intrínseca entre produtores con-
correntes pode ser uma alternativa de sucesso para vários setores e regiões do país, em 
especial, do setor de cachaça de alambique.

9.2. Armazém Vieira (Florianópolis – SC)

O estudo de caso “Armazém Vieira”129  é parte integrante da monografia “Inovação na 
produção de cachaça de qualidade: Estudo de caso Armazém Vieira – Florianópolis/SC”, 
que foi submetida, em junho de 2005, ao Departamento de Ciências Econômicas da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e elaborada por Fabio Grasso Rodas.

129 Fonte: Encontrado entres as páginas 59 e 68 da referida monografia.
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A análise do estudo (na íntegra – anexo 9.2) demonstra os benefícios encontrados por um 
produtor/empresário de Santa Catarina, ao investir em inovação na produção da cachaça, 
com início entre os anos de 1982 e 1983.

A fim de melhor analisar o caso, serão aplicados modelos de avaliação de negócios, tornan-
do o diagnóstico da situação e os resultados mais claros para o leitor.

9.2.1. Diagnóstico da Situação à luz da Análise PFOA

Figura 37 – Matriz PFOA

Potencialidades Fragilidades

• Formação e experiência dos proprietários;
• Importância histórica do Armazém;
• Apelo cultural do Armazém;
• Valores culturais do local associados à bebida;
• Parceria com UFCS (assistência técnica);
• Cachaça produzida com melado;
• Controle do processo produtivo;
• Inovação constante.

• Baixas vendas iniciais;
• Produção limitada.

Ameaças Oportunidades

• Tradição na produção de cachaça na região (110 
alambiques século XVIII e XIV);
• Valorização das expressões culturais: artes 
plásticas, literatura e artes cênicas;
• Fornecedores engajados no projeto (parceria);
• Demanda por produtos de qualidade;
• Entrada de novos produtores fortaleceu 
ampliação do mercado e do hábito de consumo.

• Falta apoio do Governo;
• Economia instável;
• Aptidão do consumidor (armazena 
inadequadamente as batidas);
• Potencial de mercado pode levar à saturação 
(bebida de qualidade);
• Fornecedores de embalagem sem qualidade 
desejada;
• Produto de baixa qualidade afeta imagem 
mercado;
• Concorrência.

Fonte: Elaborado pelo autor à luz do case sobre Armazém Vieira.

Essa análise identifica a clareza com a qual a situação foi avaliada pelo produtor, definindo 
a alternativa de concorrer no mercado com um produto de maior qualidade percebida, 
apoiada em inovação na produção, como a mais adequada.

A opção de competir de forma isolada (entenda-se, sem um modelo apoiado em coopera-
tivismo/associativismo) foi adotada em função da visão sobre o mercado, o acesso a infor-
mações, identificação de apoio técnico e da capacidade de investimento do produtor.

9.2.2. Objetivos

Os proprietários optam por um produto com maior valor agregado, com foco nos segmen-
tos de classe A, B e C+.
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9.2.3. Diferenciação

Figura 38 

Armazém Vieira

Fonte: Reproduzido de ARMAZÉM VIEIRA. 

Site institucional. Florianópolis, 2007.130 

Considerando-se a necessidade de oferecer vanta-
gens/diferenciais perceptíveis aos consumidores, 
a Armazém Vieira apóia suas ações na diferencia-
ção do produto (qualidade e características) e na 
imagem (atmosfera – vide figura 38).130

 

9.2.4. Posicionamento

O posicionamento foi baseado na qualidade percebida do produto. 

Para fortalecer esse posicionamento o produtor, além das inovações adicionadas ao pro-
cesso produtivo, opta por manter uma produção reduzida e controlada, gerando oferta 
sempre inferior à demanda, investe no envelhecimento a longo prazo da bebida (obtendo 
produto de melhor qualidade percebida) e utiliza o preço como reflexo do posicionamento, 
mantendo-o na média de R$125,00 (praticado à época da elaboração da monografia).

9.2.5. Estratégia

A estratégia aplicada, em função das limitações produtivas e das características associadas 
ao produto, foi a de enfoque: foco, com viés de diferenciação (vide figura 43, apresentada 
no capítulo II.3).

Nessa linha, identificou suas limitações em concorrer com grandes produtores de cachaça; 
entretanto, a partir de uma categoria já estabelecida no mercado, qual seja a de bebidas 
finas (cachaça premium), a Armazém Vieira pode explorar nichos junto a consumidores 
de maior poder aquisitivo e que reconhecem e valorizam características sensoriais e de 
origem da bebida.

9.2.6. Plano de Ação

Ao desenvolver seu plano de ação a Armazém Vieira explorou a ‘qualidade’ (processos 
produtivos e controle de qualidade), ‘características sensoriais’ (envelhecimento), ‘imagem’ 
(embalagem e rótulo – vide figura 39), ‘promoção’ (degustação), ‘ponto de venda’ (utiliza 
atmosfera favorável do seu bar para reforçar: imagem e hábito de consumo – vide figura 
40) e preço (orientado e sustentando o posicionamento desejado).

130 Fonte: ARMAZÉM VIEIRA. Site institucional. Florianópolis, 2007. Disponível em: <http://www.
armazemvieira.com.br>. Acesso em 24 mar. 2007.
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Figura 39

Cachaça Armazém Vieira

Fonte: Reproduzido de EXPONOR, 2007.

Figura 39

Bar do Armazém Vieira

Fonte: Reproduzido de EXPONOR, 2007.

9.2.7. Ações Focadas em Controle da Qualidade na Produção

Em função da importância que os ganhos de qualidade representaram para o sucesso das 
pretensões do Armazém Vieira, serão destacadas as principais ações ligadas a pontos crí-
ticos do processo:

Controle de recebimento dos produtos;•	

Controle de qualidade da cachaça;•	

Adição de mais filtros no processo de engarrafamento;•	

Limpeza de equipamentos, mangueiras e conectores, antes de sua interligação e início •	
do processo;

Limpeza de equipamentos e mangueiras com água a alta pressão;•	
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Controle da água adicionada para controlar a graduação alcoólica;•	

Controle de qualidade de fechamento da garrafa.•	

9.2.8. Resultados Obtidos

Os principais resultados obtidos com as ações implantadas foram:

Melhoria na qualidade do melado;•	

Melhoria na fermentação;•	

Melhoria na separação das fases de destilação;•	

Maior transparência no produto final;•	

Classificação entre as seis principais marcas do estado;•	

Filiação à Associação dos Produtores de Cachaça de Qualidade (ACACHASC);•	

Reconhecimento na mídia;•	

Conquista de prêmios;•	

Responsabilidade social: melhoria na renda e emprego estável aos funcionários envol-•	
vidos na propriedade.

9.2.9. Principais Lições

O investimento em qualidade, desde o plantio e manejo da cana-de-açúcar, passando pelo 
processo produtivo, até o produto final oferece várias oportunidades de melhoria, com 
reflexos diretos na percepção de valor do produto e na lucratividade dos produtores.

O acesso à informação tem sido cada vez mais fácil, seja via Instituições de Ensino Supe-
rior, seja por meio do SEBRAE, que opera regionalmente, e realização de várias ações no 
sentido de fomentar a valorização da cadeia produtiva da cachaça.

Um produtor, agindo individualmente, como no caso do Armazém Vieira, pode buscar apoio 
dessas instituições, pleitear financiamentos junto ao BNDES e realizar parcerias com forne-
cedores (matéria-prima, equipamentos, embalagens etc.) a fim de implantar suas ações.

Entretanto, cabe ao produtor envolvido a crença, a exata noção da importância da produ-
ção da cachaça dentro de seu rol de atividades (como cultura de vários produtos agrícolas), 
pois somente com alto grau de comprometimento e dedicação pode-se implantar melho-
rias contínuas, de longo prazo e de retorno nem sempre rápido.
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 II. Diagnóstico do Mercado 
de Cachaça Artesanal
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Com o objetivo de estabelecer conclusões sobre o mercado de cachaça artesanal, à luz do 
cenário constatado no capítulo I, serão utilizados modelos teóricos aplicados à realidade, 
quais sejam o de Análise Estrutural da Indústria, Análise PFOA e o de Estratégia Genérica 
de Competição.

 
1. Análise Estrutural da Indústria131  

A análise da intensidade da concorrência depende diretamente de forças competitivas, que 
atuam de forma a favorecer ou dificultar a posição de uma empresa em uma determinada 
indústria a qual faz parte.

Indústria, na conceituação de Porter, envolve, de forma ampla, “um grupo de empresas 
fabricantes de produtos que são bastante aproximados entre si”. Neste caso, pode-se consi-
derar a Indústria de Bebidas Alcoólicas como aquela à qual a categoria Cachaça Artesanal 
faz parte. 

Sendo assim, as conclusões que se seguem levam em consideração toda a indústria, em 
relação à concorrência direta e indireta, mas direciona a análise para o foco em cachaças 
artesanais para considerar a relação entre as demais forças envolvidas.

Como aperfeiçoamento ao modelo será incluído o conceito de complementadores, que po-
deria ser entendido como uma sexta força.

A condensação das várias interfaces envolvidas está representada na figura 41.

1.1. Forças Competitivas

As cinco forças consideradas são: entrada de concorrentes, ameaça de substituição, poder 
de negociação de compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os 
atuais concorrentes. O comportamento dessas cinco forças é determinante para a intensi-
dade da concorrência e da rentabilidade resultante.

Cabe a uma empresa ou, no caso deste estudo, ao produtor de cachaça de alambique, iden-
tificar a dinâmica dessas forças e encontrar caminhos criativos para fazer com que elas 
trabalhem a seu favor.

1.1.1. Entrada de Concorrentes

O segmento de cachaça artesanal, ao obter melhores resultados em relação à lucratividade, 
atrai a atenção para a entrada de novas empresas.

131 Fonte: PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986. Cap. 1.
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Para barrar esse movimento ou ao menos minimizá-lo, os produtores deveriam criar 
barreiras de entrada. 

Uma importante barreira de entrada reside na diferenciação do produto via processo pro-
dutivo e apresentação do produto, mas atualmente não representa fator suficiente para con-
ter a concorrência, na medida em que os baixos investimentos necessários e o know-how 
envolvido são facilmente adotados por outras empresas.

A necessidade de sujeição do produto a laboratórios de análise e a critérios de qualidade, 
estabelecidos pelo Inmetro, oferece barreira concreta de limitação à entrada de novos con-
correntes, mas seu efeito temporário e de fácil adoção minimiza sua força a médio prazo.

Outra opção interessante liga-se ao conceito de “certificado de origem”; essa pode repre-
sentar diferenciação em função de região específica, como amplamente adotado em Minais 
Gerais, mas também apresenta fragilidade em função da não existência de qualquer bar-
reira legal para implantação de novos produtores na região utilizada como referência.

Atualmente, o risco de entrantes concentra-se principalmente nos produtores de cachaça 
industrial, que têm recurso financeiro e expertise para atuar com esse tipo de bebida, e em-
presários oriundos de outros setores que buscam os resultados atraentes desse segmento.

1.1.2. Ameaça de Produtos Substitutos

O consumidor é ávido por lançamentos e se guia, em muitos casos e em graus diferentes 
em função de faixa-etária e classe social, por influência da moda. 

Outro valor que fragiliza essa relação liga-se à percepção de exclusividade no consumo 
de um produto. Escolhas baseadas nesse pré-requisito consideram mais a valorização via 
experiência/posse de uma bebida acessível a poucos, do que ao produto em si, permitindo 
troca por outras bebidas.

Dessa forma, o surgimento de novos tipos de destilados, bebidas prontas e energéticas são 
potenciais substitutos a esse segmento.

1.1.3. Poder de Barganha dos Fornecedores

O pequeno produtor encontra-se em posição desfavorável em relação aos fornecedores, que 
definem o preço e a política de mercado.

Fornecedores de mudas selecionadas, por exemplo, são importantes para a cultura de ca-
na-de-açúcar de qualidade, mas em função da forma de atuação isolada da maioria dos 
produtores, não encontram forte oposição a sua forma de negociar no mercado.

Esse mesmo raciocínio pode ser estendido para todos os fornecedores, sendo que, os que 
fornecem itens-chave para um produtor, possuem posição ainda mais favorável.
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1.1.4. Poder de Barganha dos Compradores

Quando se consideram os compradores deve-se dividi-los entre três grupos de interesse, 
tais como intermediários, clientes PJ (padronizadores) e o consumidor final.

Os intermediários constituem-se dos pertencentes ao canal atacado/varejo/lojas especiali-
zadas e dos pontos de dose (restaurantes, bares, boates etc.). Em todos os casos parece claro 
que o poder de barganha encontra-se na mão dos compradores, que estabelecem as regras 
para compra e exposição do produto, bem como o(s) fornecedor(es) que fará(ão) parte da 
carta de cachaça.

Os padronizadores representam uma categoria de compradores da cachaça a granel, como 
matéria-prima. Após padronização da bebida a mesma é vendida com outra marca, via 
intermediários ou diretamente ao consumidor final.

Quanto aos consumidores finais, apesar da liberdade de escolha entre as marcas disponí-
veis no mercado, o produtor que nesse momento detém um produto reconhecidamente de 
qualidade, estabelece a forma, volume e preços na comercialização, quando se considera a 
venda direta.

O mesmo poder se revela na integração vertical da cadeia, onde os intermediários podem 
definir qual o mix de produtos e política de preço entre outros aspectos, em relação ao 
consumidor final.

1.1.5. Rivalidade entre Concorrentes

A relação de rivalidade se revela na política de preço dos produtores industriais em relação 
aos artesanais e, inclusive, em relação à tributação estabelecida pelo governo.

A escala produtiva permite liderança em custo, mas alguns produtores que utilizam sis-
tema de coluna atuam com produtos posicionados como premium e até mesmo iniciam 
produções alicerçadas nos conceitos de destilação em alambiques.

Entre os próprios produtores artesanais a concorrência se revela intra-regiões (utilizando 
os mesmos apelos de diferenciação associados à origem da bebida), bem como entre pólos 
produtivos do mesmo estado ou de outros.

Os produtores que atuam ilegalmente, sem registro, controles e, muitas vezes, com a venda 
de uma cachaça sem marca, além de regionalmente realizarem uma concorrência preda-
tória em relação aos preços, provocam nódoas na imagem da indústria como um todo, 
especialmente nos produtores de alambique.

A competitividade estende-se também ao mercado externo, principalmente na forma de 
produtos não diferenciados, vendidos a granel, que estabelecem preços abaixo da média e 
muito distante dos praticados pelos produtores de cachaça de alambique, além de oferecer 
a possibilidade de revenda de produto falsificado/adulterado antes de ser engarrafado em 
seu destino.

Quanto aos concorrentes que são representados por outros destilados, sua ação no merca-
do prejudica o desempenho da cachaça em função de se comportarem como alternativa 
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no momento do consumo, seja de forma pura, seja na forma de drinques preparados com 
esse ingrediente. A escolha entre cachaça e vodka está relacionada não exclusivamente às 
características da bebida, mas também ao seu papel na composição de um drinque.

A política de preços, grau de distribuição, marca e investimentos em comunicação e pro-
moção interferem na presença e no consumo da cachaça nos pontos de venda/dose.

A forte presença de outras bebidas, como a cerveja, vinho, saquê, concorrem desde uma 
forma ampla, em função da distribuição e hábito de consumo consolidado (cerveja), até a 
uma forma mais estreita, decorrente do ambiente/público-alvo como no caso do saquê.

1.2. Complementadores

Nalebuff e Brandenburger132 trouxeram grande contribuição às teorias de administração 
com a definição de complementadores: “(...) um jogador é seu complementador se os fre-
gueses valorizam mais o seu produto quando eles têm o produto do outro jogador do que 
quando têm o seu produto isoladamente”.

À luz desse conceito pode-se identificar ‘jogadores’ que se beneficiam pela atuação conjun-
ta no mercado.

Considerando o foco nos benefícios possíveis à cachaça, identificaram-se pontos de siner-
gia tais como:

Drinques: bebidas preparadas e oferecidas em pontos de dose, com especial destaque •	
para as caipirinhas, representam uma importante fonte de consumo da cachaça, mas 
também atuam como item indispensável à carta de bebidas dos estabelecimentos;

Culinária: a cozinha mineira e a feijoada representam a importância da presença cachaça  •	
como componente do cardápio e do ritual associado aos valores de Minas Gerais e do Brasil;

Consumo associado: muitos consumidores de bebidas alcoólicas têm o hábito de ado-•	
tar uma bebida quente (destilada) em paralelo ao consumo da cerveja, identificando-se 
interdependência e valor agregado;

Café, samba e futebol: ‘produtos’ internacionalmente reconhecidos pela sua qualidade •	
e origem buscam apoio em termos de imagem entre cada um deles, a depender do mo-
mento e do objetivo, a fim de reforçar a imagem e o apelo de consumo; como exemplo, 
em feiras promocionais é freqüente associação dos produtos, seja em oferta casada, seja 
como ‘adereço’ do produto principal;

‘Made in Brazil’: o país empresta imagem favorável do ponto de vista de acolhimen-•	
to, conforto e simpatia; somados a esses, há valores da biodiversidade que permitem 
associação e diferenciação de produtos. Muitas empresas se utilizam desses símbolos 
para tornar sua empresa e produtos mais interessantes. Nesse sentido, muitas vezes a 
cachaça entra como um elemento tangível seja pela sua oferta ao consumo em eventos, 
feiras, reuniões ou mesmo sendo utilizado como presentes (brindes) corporativos;

Turismo Rural: ao mesmo tempo em que um turista busca contato com um ambiente •	

132 Fonte: NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1996, op. cit.
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com características próprias, utiliza-se de experiências físicas, visuais, olfativas e gus-
tativas para tornar o momento o mais completo. A aquisição de itens que remetam 
àquele lugar também se mostra importante, assim como o hábito de presentear aqueles 
que não puderam estar presentes naquela viagem, como que em processo de inclusão 
posterior. O produtor de cachaça pode-se beneficiar desse hábito, com a venda do pro-
duto e como alternativa de atividade do roteiro turístico.

Figura 41 – Modelo de análise de forças competitivas

Complementadores

• Drinques com frutas
• Cozinha mineira / feijoada
• Cerveja + cachaça
• Café / Samba / Futebol
• Marca "Made in Brazil"
• Turismo Rural

Compradores

• Consumidor final
• Consumidor exigente
• Intermediários
• Padronizadores

Entrantes

• Novos alambiques
• Produtores industriais
• Produtores de outros 
  destilados
• Cachaças de frutas

Substitutos

• Novo destilado da moda
• Energéticos
• Bebidas prontas

Fornecedores

• Cana-de-açúcar (mudas)
• Equipamentos
• Embalagens
• Institutos de ensino
• Certificadores

Concorrentes

• Produtores de cachaça 
  artesanal
• Produtores de cachaça
  industrial
• Outros destilados
• Outras bebidas alcoólicas

Fonte: Elaborado pelo autor.

 
2. Análise PFOA

A análise PFOA considera a os pontos fortes e fracos de uma empresa e de seus produtos, 
ligando-os às condições do macro e do microambiente potencialmente favoráveis, oportu-
nidades ou desfavoráveis – ameaças.

Assim, a partir dos pontos destacados na figura 42, foram identificadas alternativas que 
podem contribuir com o fortalecimento competitivo da Cachaça de Alambique. Essas al-
ternativas estão apoiadas no papel de três importantes pilares: governo, setor e produtor.
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2.1. Governo

O papel do governo surge como importante via de penetração no mercado interno e externo.

Quanto ao mercado interno seria fundamental que houvesse mudança no sistema tributá-
rio, aliviando o custo final do produto. 

Outro ponto de destaque seria o investimento em projetos ligados à agricultura familiar e 
de seus derivados, integrando cadeias e fortalecendo a produção de cachaça. 

A fiscalização sobre produção e comércio clandestinos, associada a incentivos fiscais e pro-
cessos simplificados para a legalização de produtores, fortaleceria esse segmento e induzi-
ria a uma maior qualificação do setor.

Além das ações com foco no país, seria importante: a continuidade das ações de divulga-
ção do produto no exterior - via APEX, a aceleração das etapas para que o produto tives-
se alíquotas alfandegárias adequadas, fiscalização para minimizar o fluxo de produtos 
clandestinos, criação de incentivos aos exportadores e proteção da imagem da bebida, via 
critérios claros, selos de qualidade e exigências mínimas para qualificação de um produto 
a ser exportado.

Cumpre citar, que apesar dessas ações não estarem sob controle dos produtores, devem ser 
cobradas de forma organizada junto às entidades governamentais. A ação coordenada, por 
meio de institutos, associações e federações, deve apresentar objetivos claros e cobranças 
legítimas, representando anseios e necessidades reais dos produtores. 

2.2. Setor

Por mais que o setor venha se organizando nos últimos anos, quando do levantamento das 
informações que foram a base para as análises e conclusões deste estudo, identificou-se 
forte desencontro nas informações que norteiam o mercado.

A informalidade dos produtores permeia as instituições representantes, que até o momento 
não apresentam levantamentos realizados com uma metodologia válida estatisticamente.

Por outro lado, as conquistas trazidas pelas mesmas instituições foram determinantes para 
o processo de mudança de percepção em relação à cachaça.

Dessa forma, as instituições devem ser o elo fundamental de ligação do pequeno produtor 
à realidade do mercado, permitindo acesso à informação, às melhores práticas e à qualifi-
cação, além de representá-los legitimamente junto aos órgãos governamentais.

Cabe ao produtor um papel ativo e interessado nessa mudança de realidade.

2.3. Produtores

O caminho mais indicado para um pequeno produtor prende-se à sua profissionalização, 
com busca constante de aprendizado e qualificação.
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A atuação no mercado mostra pouca chance para um produtor sem recursos financeiros, 
sem acesso a informação e qualificação e sem um produto diferenciado. A atuação por 
meio de cooperativas ou associações pode oferecer a chance de inclusão em um mercado 
altamente competitivo e oligopolizado.

Quanto ao produto, a tradição transferida de geração a geração deve ser valorizada, mas 
não é determinante; a partir do momento em que forem identificadas melhores práticas 
para a produção, com vistas à melhoria da qualidade da cachaça, o produtor deve buscar 
adaptação a essa nova realidade. 

Além do processo em si, o produtor deveria qualificar sua cachaça por meio de análises 
laboratoriais, adequação aos padrões estabelecidos pela Inmetro e, em última análise, aos 
padrões inerentes aos estabelecidos pela região de origem. 

Figura 42 – Matriz PFOA

Potencialidades Fragilidades

• Produto Nacional
• Produção Cuidadosa
• Produto Rico Em Valores Sensoriais
• Marcas Diferenciadas
• Selos De Origem E Certificações
• Atuação Conjunta De Pequenos

• Recursos Financeiros Pequenos Produtores
• Baixa Produtividade Da Cana
• Foco Em Vários Negócios (Agricultura  
  e Cachaça)
• Baixos Volumes
• Resistência A Mudanças (Tradição)
• Processos De Produção Ultrapassados
• Alto Grau De Clandestinidade
• Nível De Associação
• Venda A Granel
• Investimentos Em Comunicação
• Produto Com Imagem Ainda AfetaDa
• Produto De Consumo Discricionário 

Oportunidades Ameaças

• Organização do setor
• Fomentadores da indústria da cachaça
• APL’s estabelecidas com resultados positivos
• Cooperativismo legalmente aceito
• Exportações
• Consumo crescente 
• Prognósticos para consumo futuro (Brasil  
  e exterior)
• Hábito de consumo via caipirinha
• Classes CD aumentaram base de consumo
• Nova classe média emergente
• Consumidor hedonista
• Consumidor de “luxo”
• Consumo por formadores de opinião
• Confrarias
• Harmonizações (charuto)
• Marcas próprias do canal on-trade
• Interesse do canal de distribuição no produto
• Turismo Rural
• Arenas da Comunicação 

• Demanda interna estável
• Produtores de cachaça industrial
• Entrada de produtores de outros destilados no    
  segmento de cachaça
• Padronização de produto industrial levando  
  à padronização de artesanal
• Consumidor ainda resistente
• Imagem desassociada em relação ao produto  
  artesanal e premium
• Tributação do produto industrial é menor  
  por litro
• Aquecimento global interferindo no cultivo  
  de cana
• Aquecimento global afetando consumo  
  de bebidas quentes
• Marcas próprias do varejo
• Aptidão do consumidor para reconhecer  
  qualidades sensoriais
• Share of wallet (gasto com bebida x gasto  
  com consumo familiar)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3. Estratégia Competitiva

O modelo apresentado abaixo representa alternativas de caminhos estratégicos para com-
petição da cachaça artesanal no mercado.

Considerando-se a força dos grandes players que visam atuação mais ampla, tanto no país, 
como externamente, a única opção viável é atuação em segmentos específicos, ou seja, por 
meio de foco.

A segunda decisão reside no tipo de foco desejado:

Liderança de custo: que pode ser adotado pela venda a padronizadores de bebidas, que •	
atuam no mercado com marca própria, permitindo preços melhores que os de venda 
a granel;

Diferenciação: essa certamente traz vantagens maiores em termos de lucratividade, •	
mas depende da vocação, dos apelos sensoriais e dos certificados de origem na criação/
fortalecimento de marca própria.

Figura 43 – Estratégias Genéricas de Competição (Porter)

Alvo Estratégico
Unicidade Observada pelo 

Cliente
Posição de Baixo Custo

No Âmbito de Toda  
a Indústria

Diferenciação Liderança no Custo Total

Apenas um Segmento 
Particular

Enfoque

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dessa forma, ao buscar diferenciação, uma opção interessante apóia-se em casos de suces-
so de produtores de vinho e de conhaque, na França e de produtores de whisky na Escócia. 
A adoção do conceito de “certificação de qualidade de origem” permite a associação de 
valores culturais, comportamentais, geográficos e históricos de uma região à bebida. Como 
valor único, apesar de sua intangibilidade, permite endossar uma marca e, ou produto, 
agregando valor e permitindo um posicionamento diferenciado junto ao consumidor.
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4. Considerações Finais

O mercado de cachaça aponta, em termos de concorrência e força dos players, para a con-
solidação de uma empresa líder, de grandes e médias desafiantes e aquelas que atuam em 
nichos específicos de mercado.

A cachaça artesanal, ao escolher a mais viável, senão única, opção competitiva, claramente de-
cidiu ou foi compelida a competir por meio de especialização de nicho, por tipo de produto. 

Essa escolha, ‘cachaça artesanal’, atende a um benefício esperado por um público específi-
co, que valoriza as qualidades sensoriais. Além disso, o processo de produção e o envelhe-
cimento, associados às preocupações com a qualidade, permitem que a bebida ocupe um 
espaço dentro de uma categoria criada por outros destilados ou pela cachaça industrial, 
qual seja a de bebida fina, ou bebida premium.

Por mais que a criação de uma nova categoria pudesse ser uma fórmula inteligente de 
buscar mais identidade e diferenciação para a cachaça de alambique, não foi identificado, 
nesse momento, um ambiente propício para caminhar nessa direção.

Dessa forma, essa situação reforça a interdependência existente entre os pequenos pro-
dutores e as grandes corporações. Essas últimas estabelecem as regras de competição de 
mercado, identificam oportunidades e lançam produtos e tendências.

Cabe aos produtores de cachaça de alambique acompanhar o movimento do mercado, 
identificando espaços ainda não ocupados e se beneficiar, quando possível, de ações dos 
concorrentes mais fortes, como no caso dos reflexos positivos no consumo de cachaça de 
qualidade pelas ações de posicionamento, divulgação e venda da cachaça Sagatiba.



1
3

5
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

 III. Referências



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
3

6

 
1. Bibliografia

ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas). Mercado. Site institucional. São Paulo, 2007. 
Disponível em: <http://www.abrabe.org.br/mercado.php>. Acesso em: 30 jan. 2007.

ABEP (Associação de Empresas de Pesquisa). Critério de classificação econômica Brasil. 
São Paulo, 2003. Disponível em:

 <http://www.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2007.

AGROLINKS. Agronline. Curitiba, 2003. Disponível em:
 <http://www.agronline.com.br/agrolinks>. Acesso em 3. mar. 2007.

ALMEIDA, Rômulo de. História da cachaça: um cálice de história. Cachaça & Cia. Três 
Corações (MG), [2007?]. Disponível em: <http://www.cachaca.com.br/frmcachaca.
html>. Acesso em: 23 abr. 2007.

BARRETÃO COUNTRY. Site oficial do evento. Barretos (S), 2007. Disponível em:
 <http://www.barretaocountry.hpg.ig.com.br/programacao.htm>. Acesso em: 23 mar. 

2007.

BRASIL. Decreto n.º 2.314 de 14 de julho de 1997: regulamenta a lei n.º 8.918, de 14 de julho 
de 1994. DOU, Brasília, 5 set. 1997.

BRASIL. Decreto n.º 4.851, de 2 de outubro de 2003: altera dispositivos do regulamento 
aprovado pelo Decreto n.º 2.314, de 4 de setembro de 1997. DOU, Brasília, 3 out. 2003.

BRASIL. Lei n.º 8.918, de 14 de julho de 1994: dispõe sobre a padronização, a classificação, o 
registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Co-
missão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências. DOU, Brasília, 15 jul. 1994.

BRASIL. MAPA (Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento). Instrução normativa 
n.o 58, de 19 de dezembro de 2007: altera a instrução normativa n. o 13 de 29/8/05 e 
aprova o regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para 
aguardente de cana e para cachaça. DOU, Brasília, 8 Jan. 2008. Disponível em: <http://
extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=13838>. 
Acesso em: 15 jan. 2008.

CÂMARA, Marcelo. Cachaça: prazer brasileiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.

CONCURSO de qualidade: cachaça de alambique. FEPAGRI (FEIRA DE TECNOLOGIA, 
SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL). Site 
oficial do evento. Araraquara (S), Sindicato Rural de Araraquara. [s.d.]. Disponível 
em: <http://www.fepagri.com.br/imprimir_artigo.asp?IDItem=223>. Acesso em: 27 
maio 2007.



1
3

7
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

COOCACHAÇA (Cooperativa de Produção e Promoção da Cachaça de Mi-
nas Gerais). Cachaça artesanal: mercado atual. Site institucional. Belo 
Horizonte, 2007. Disponível em:

 <http://www.coocachaca.com/artesanal_mercado.html>. Acesso em: 15 fev. 
2007.

COOCACHAÇA. Histórico e mercado de cachaça artesanal. Site institucional. Belo Hori-
zonte, 2007. Disponível em: <http://www.coocachaca.com/artesanal_mercado.html>. 
Acesso em: 15 mar. 2007.

COSTA, Mário Luiz Oliveira da. Setor sucroalcooleiro: da rígida intervenção ao livre mer-
cado. Método: 2003.

EXPONOR. Feira Brasil Cachaça. Site oficial do evento. São Paulo, 2007. Disponível em: 
<http://www.feirabrasilcachaca.com.br>. Acesso em 20 mar. 2007.

FEIJÓ, Atenéia; MACIEL, Engels. Cachaça artesanal: do alambique à mesa. São Paulo: 
Senac-SP, 2002.

FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). Cresce Minas: um projeto 
brasileiro. Belo Horizonte, 1999. Disponível em: <http://www.cresceminas.org.br>. 
Acesso em: 4 mar. 2007.

FREIRE, Gilberto. Cachaça: texto do calendário Pirelli 1977. Publitec Propaganda S.A. São 
Paulo: 1996. Biblioteca Virtual Gilberto Freire. Disponível em:

 <http://prossiga.bvgf.fgf.org.br. Acesso em: 20 mar. 2007.

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2004.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2006.

MUTTON, M.J.R.; MUTTON, M.A. Aguardente de cana: produção e qualidade. Jaboticabal 
(SP): Funep, 1992.

NALEBUFF, Barry; BRANDENBURGER, Adam. Coopetição. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

NOTÍCIAS do mercado de bens de consumo e embalagens. Datamark News. São Paulo, 
2007. Disponível em: <http://www.justi2inews.com/popup_news.aspx>. Acesso em: 
30 maio 2007.

PBDAC (Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça). Mercado externo. Cacha-
ça do Brasil. Disponível em: <http://www.cachacadobrasil.com.br/br/index.htm>. 
Acesso em: 31 jan. 2007.

PBDAC. Mercados internacionais: oportunidades para a cachaça. Belo Horizonte, Junho, 
2001.

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da con-
corrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986. Cap. 1.



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
3

8

PORTER, Michael E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho su-
perior. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

REIS, A. J; CARVALHO, F. A. P. Comercialização agrícola. Lavras: Ufla/FAEPE, 1999. 358 p.

Relação de Produtores de cachaça. Yahoo! Brasil. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
br.dir.yahoo.com/Compras_e_Servicos/Alimentacao_e_Bebidas/Bebidas/Alcooli-
cas/Cachaca>. Acesso em: 25 mar. 2007.

SANTIAGO, Roberto Carlos Morais. O mito da Cachaça Havana: Anísio Santiago. Belo 
Horizonte: Cuatiara, 2006.

500 ANOS de cachaça. Portal Única. São Paulo, União da Agroindústria Canavieira de São 
Paulo, 2007. Disponível em:

 <http://www.unica.com.br/pages/sociedade_cultura2d.asp>. Acesso em: 30 maio 
2007.

 
2. Relatórios, Projetos, Pesquisas e Cartilhas

ACNIELSEN. O mercado de bebidas em cena. São Paulo, 2005.

ACNIELSEN. Os produtos mais quentes do mundo: alimentos e bebidas. São Paulo, 
2004.

AGROINDUSTRIAL BFLM LTDA. Diagnóstico da cadeia produtiva dos derivados de 
cana-de-açúcar do Estado da Bahia. Salvador, 2004.

AMPAQ (Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade). Etapas para a 
produção da cachaça de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007. 14 p. Disponível em: 
<http://www.ampaq.com.br/arquivos/etapas_para_producao.pdf>. Acesso em: 26 
jan. 2007.

BRASIL. MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Termo 
de referência para a política de apoio ao desenvolvimento dos arranjos produtivos 
locais. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/
sdp/proAcao /arrProLocais/arrProLocais.php>. Acesso em: 24 mar. 2007.

ALVES, José Guilherme Lembi Ferreira. Mini-curso de produção de cachaça artesanal. 
Belo Horizonte: UNI-BH, 2004.

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Panorama do setor de 
bebidas. Rio de Janeiro: mar., 2006.

BONDFARO. Site de comparação de produtos e pesquisa de preços. São Paulo, 2007. Dis-
ponível em: <http://www.bondfaro.com.br/aguardente-cachaca.html?or=0&pr=15;



1
3

9
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

BUSCA PÉ. Site de comparação de produtos e pesquisa de preços. São Paulo, 2007. Dispo-
nível em: <http://compare.buscape.com.br/procura?id=1145&raiz=486&ordem=dpr
ec&pagina=1>. Acesso. Em: 10 mar. 2007.

BRASIL. MEC (Ministério da Educação). SETEC (Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica). Cartilha de cachaça. Brasília, 2007.

BRASIL. MAPA (Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento). Agricultura brasilei-
ra em números. Brasília, 2004.

BRASIL. MAPA. Setor sucroalcooleiro. Brasília, 2007.

BRASIL. MAPA. SIV/MG (Serviço de Inspeção Vegetal da Delegacia Federal de Agricul-
tura em Minas Gerais). Cartilha da cachaça. Belo Horizonte, fev. 2004. 12 p. Disponí-
vel em: <http://www.ampaq.com.br/leis/cartilha_cachaca.doc>. Acesso em: 2 mar. 
2007.

BRASIL. MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Secreta-
ria de Comércio Exterior (Secex). Alice-web: sistema de análise das informações de 
comércio exterior via internet. Brasília, 2007. Disponível em:

 <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 21 jan. 2007.

DATAMONITOR. Alcoholic drinks in Brazil. 2006. Disponível em:
 <http://www.gmid.euromonitor.com/Reports.aspx>. Acesso em: 22 jan. 2007.

DATAMONITOR. Spirits in Brazil Industry profile reference – Code: 0076-0801. Dec. 
2005. Disponível em: <http://www.gmid.euromonitor.com/Reports.aspx>. Acesso 
em: 22 jan. 2007.

DEMANDA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MARKETING. Pesquisa do mercado 
brasileiro de aguardente de cana, caninha e cachaça. São Paulo: mar. 2001.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Cenário agropecuário até 
2012. Brasília, 2007.

EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID (Global market information database). Mar-
ket share of spirits by subsector 2000-2005. 2007. Disponível em:

 <http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 2007.

EUROMONITOR INTERNATIONAL. GMID. Sales of spirits by subsector: total volume 
2000-2005 (mn litres). Disponível em:

 <http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 2007.

EUROMONITOR INTERNATIONAL GMID. Spirits. Brazil, Apr. 7, 2006. Disponível em: 
<http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt?>. Acesso em: 23 mar. 2007.

IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Economia do turismo: 
análise das atividades características de turismo. Rio de Janeiro, 2007.

IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares (POF) 2002-2003: aquisição alimentar domici-
liar per capita – Brasil e Grandes Regiões. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
4

0

www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002aquisicao/
default.shtm>. Acesso em 11 mar. 2007.

IBGE. Pesquisa industrial: produção física. Rio de Janeiro: Diretoria de Pesquisas/ Coor-
denação de Indústria, 2007.

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) 2004: síntese de indicadores. 
Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/po-
pulacao/trabalhoerendimento/pnad2004/default.shtm>. Acesso em 11 mar. 2007.

IBGE. Prodlist: lista de produtos da indústria. Rio de Janeiro, 2005.

ICON GROUP INTERNATIONAL. The 2006-2011 world outlook for alcoholic. 2007. Dis-
ponível em: <www.icongrouponline.com>. Acesso em: 8 mar. 2007. 

INDI (Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais). Programa de apoio à 
pequena e à média indústria da cachaça de alambique. Belo Horizonte [s.d.].

OLIVEIRA, Mauro W. de; TRIVELIN, Paulo C. O.; PENATTI, Pedro; PICCOLO, Marisa de 
Cássia. Decomposição e libertação de nutrientes da palhada de cana-de-açúcar. Pesq. 
Agrop. Bras., Brasília, v.34, n.12, p.2359-62, dez. 1999.

PRÓ-CACHAÇA (Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Cachaça). Disponível em: 
<http://hera.almg.gov.br/cgi-bin/17/07/02>. Acesso em: 25 ago. 2007.

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Boletim estatístico 
de micro e pequenas empresas. Brasília, 2005.

SEBRAE-ES. Arranjo produtivo da cachaça de alambique da Região Sudeste de Tocan-
tins. Vitória, 2003. 

SEBRAE-ES; SEAMA (Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente/ES). Reco-
mendações de controle ambiental para produção de cachaça. Vitória, 2001.

SEBRAE-MG. Diagnóstico da cachaça de Minas Gerais. Belo Horizonte, jul., 2001. Dispo-
nível em: <http://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2007.

SEBRAE-MG. Plano de partida para início de negócio: fábrica de aguardente. Belo Hori-
zonte, 21 ago. 2006 (Atualização)

SEBRAE-MG. Plano de reestruturação da cadeia de cachaça de alambique de Minas Ge-
rais. Belo Horizonte, mar. 2002. 53 p. Disponível em: <http://www.sebraemg.com.
br/geral/conta_AcessosDocumentos.aspx?arquivo=http://www.sebraemg.com.br/
arquivos/programaseprojetos/agronegocios/Cachaca/Plano.pdf>. Acesso em: 15 
jan. 2007.

SHOPPING UOL. Site de comparação de preços. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
shopping.busca.uol.com.br/alimentos-e-bebidas/outras-bebidas-alcoolicas/index.
html?q=cacha%E7a& search=yes&subsearch=true>. Acesso em10 mar. 2007.

SILVA, Luís César da. Cadeia produtiva de produtos agrícolas. Boletim Técnico: MS 01/05, 



1
4

1
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

Vitória (ES), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)/Departamento de Enge-
nharia Rural, 21 abr. 2005. 10 p. Disponível em: <www.agais.com/ms0105.pdf>. Aces-
so em: 27 mar. 2007.

SINDBEBIDAS (Sindicato das Indústrias de Refrigerante, Cerveja, Água Aguardente e 
Águas Minerais do Estado de Minas Gerais); SEBRAE-MG. Estudo técnico das alter-
nativas de aproveitamento da cana-de-açúcar. Belo Horizonte, Junho, 2004.

SOUZA, Zigomar Menezes de; PRADO, Renato de Mello; PAIXÃO, Antônio Claret Stri-
ni; CESARIN, Luiz Gilberto. Sistemas de colheita e manejo da palhada de cana-de-
açúcar. Pesq. Agrop. Bras., Brasília, v. 40, n. 3, p.271-278, mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pab/v40n3/a11v40n3.pdf>. Acesso em 13 fev. 2007.

TARGET MARKETING. Brasil em foco. São Paulo, 2007. Disponível em:
 <www.targetmark.com.br/brasilemfoco>. Acesso em: 5 mar. 2007. 

WHO. Global alcohol database. Geneva, 2003. Disponível em:
 <http://www.who.int/globalatlas/loginmanagement/autologins/gad_login.asp>. 

Acesso em: 5 mar. 2007.

WHO. Global status report on alcohol 2004. Geneva, 2004. Disponível em:
 <www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_over-

view.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2007.

 
3. Dissertações e Trabalhos Acadêmicos

CUNHA, Ângelo Prado Uchôa Binot da. Estruturação e processos isomórficos do Campo 
Organizacional de Alambiques de Cachaça Artesanal em Bananal-SP. 2005. 100f. 
Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) – Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Rio 
de Janeiro, 2005. Disponível em: <http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_dis-
sertacoes.asp?cd_lip=&cd_cur=3&cl_status=D>. Acesso em: 15 maio 2007.

LEÃO, Daniella Arruda Falcão de Souza. Coopetição: Tipologia e impactos no desempe-
nho das empresas da indústria de cachaça de alambique do Estado de Minas Gerais. 
In: ENANPAD 2005 – XXIX ENCONTRO DA ANPAD, Brasília, 17 a 21 novembro de 
2005. Anais... Brasília, 2005. 16 p. Disponível em:

 <www.anpad.org.br/enanpad/2005/dwn/enanpad2005-esoa-2909.pdf>. Acesso em: 
25 ago. 2007. 

LIMA, João Policarpo Rodrigues. Cachaça artesanal e vinhos finos no Nordeste: desafios, 
potencialidades e indicações de políticas. In: XI ENCONTRO REGIONAL DE ECO-
NOMIA/FÓRUM BNB DE DESENVOLVIMENTO. Nordeste: Estratégias de Desen-
volvimento Regional, Fortaleza (CE), BNB/ANPEC, 19 a 21 de julho de 2006. Anais... 
Fortaleza (CE), 2006. 20 p. Disponível em: <www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Even-
tos/forumbnb2006/docs/cachaca_artesanal.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2007.



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
4

2

MAUERBERG JÚNIOR, Arnaldo. Cachaça: uma abordagem histórica e um estudo empíri-
co sobre os determinantes econômicos de seu gasto. 2006. 44f.  Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas 
do Centro Universitário Álvares Penteado (UNIFECAP). São Paulo, 2006. Disponí-
vel em: <www.fecap.br/portalnovo/arquivos/Graduacao_Rev_Estudante_On_Line/
Projeto_2006_ArnaldoJunior.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2007.

MIRANDA, Mariana Branco de. Avaliações físico-químicas de cachaças comerciais e es-
tudo da influência da irradiação sobre a qualidade da bebida em tonéis de carva-
lho. 2005. 86f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade de São Paulo. 
Piracicaba (S), 2005. Disponível em:

 <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-18112005-144555>. Acesso 
em: 28 mar. 2007.

OLIVEIRA, Elias Rodrigues de; RIBEIRO, Eduardo Magalhães. Indústria rural, agricultura 
familiar e desenvolvimento local: o caso da produção da cachaça artesanal em Salinas 
– Minas Gerais. In: X SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, Diamantina, 
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade Fe-
deral de Minais Gerais (UFMG). 2002. Anais... Diamantina (MG), 2002. 17 p. Disponí-
vel em: <www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2002/textos/D23.PDF5>. Acesso em: 30 
mar. 2007.

RODAS, Fabio Grasso. Inovação na produção de cachaça de qualidade: estudo de caso 
Armazém Vieira – Florianópolis/SC. 2005. 79f. Monografia (Graduação em Ciências 
em Economia Industrial) – Departamento de Ciências Econômicas da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2005. Disponível em:

 <www.cse.ufsc.br/gecon/coord_mono/2005.1/F%E1bio%20Grasso%20Rodas.pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2007.

TURCHI, Sandra Regina. Consumidores diferentes estratégias diferentes: palestra. Disponível 
em: <www.cori.unicamp.br/foruns/empreen/evento11/sandra.ppt>. Acesso em: 20 maio 
2007.

VERDI, Adriana Renata. The benefits efficient governance mechanisms to artisan cachaça 
territories: strategies for competitiveness and development. In: V INTERNATIONAL 
PENSA CONFERENCE ON AGRI-FOOD CHAIN/NETWORKS ECONOMICS AND 
MANAGEMENT. Ribeirão Preto, Escola de Administração e Economia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, 27-29 de julho de 2005. Anais... Ribeirão Preto 
(SP), 2005, v.1, p.4. Disponível em:

 <http://www.apta.sp.gov.br/cachaca/upload/publica/not11.pdf>. Acesso em: 23 mar. 
2007.

Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamen-
to de Ciências Administrativas. PROPAD. Recife, 2004.



1
4

3
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

 
4. Artigos e Veículos

BENSON, Todd. Brasil tenta proteger o nome da cachaça: país quer ter o direito sobre o 
nome de sua famosa bebida. The New York Times, Nova York (NY), Dec. 24, 2004. 
Tradução: George El Khouri Andolfato. Cachaça & Cia, Três Corações (MG), 2004. 
Disponível em: <http://www.cachaca.com.br/FrmNYT.html>. Acesso em: 25 maio 
2007.

BIELECKI, Cristina. As 28 melhores cachaças do Brasil. Playboy, São Paulo, a.28, n.337, 
ago. 2003. Disponível em: <http://playboy.abril.com.br/revista/sumario337.shtml>. 
Acesso em 25 mar. 2007.

FORBES, São Paulo, n.149, 1 fev. 2007 (<http://www.forbes.com>)

FUNCEX (Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior). Boletim de Comércio Exte-
rior. Rio de Janeiro. (<http://www.funcex.com.br/bolcomex.asp>).

GRACIOSO, Francisco. Desculpe-nos, mas estamos colocando três pulgas na sua camisola. 
Marketing, São Paulo, fev. 2005, p.29-32.

GAZETA MERCANTIL, São Paulo, edição de 24 jan. 2006, p.C-8. Disponível em:
 <http://www.gazeta.com.br/soTexto.aspx?cd_noticia=475344&vs_notf>. Acesso em: 

30 mar. 2007.

INTERJORNAL, Brasília, Agência Sebrae de Notícias, 2007. Disponível em:
 <http://asn.interjornal.com.br/noticia.kmf?noticia=5482020&canal>. Acesso em: 29 

abr. 2007.

MARKETING ON-LINE, São Paulo, 12 abr. 2005. In: ESPM. Sistema de bibliotecas: periódi-
cos online. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.espm.br/ESPM/pt/Home/
Global/SistemaBiblioteca/PeriodicosOnline/revistas.htm>. Acesso em: 4 mar. 2007.

MEIO & MENSAGEM (<http://www.meioemensagem.com.br>)

NOTÍCIAS do mundo da cachaça. CachaçaWeb. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 
<http://www.cachacaweb.com/noticias.asp?page=1>. Acesso em: 25 mar. 2007.

O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 23 mar. 2007. Disponível em:
 <http://www.estadao.com.br/revistafeminina/noticias/2007/mar/23/101.htm>. 

Acesso em: 24 mar. 2007.

JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro, 26 jul. 2004.

JORNAL COPO LISO, Belo Horizonte (Ampaq) – divulga assuntos de interesse dos produ-
tores de cachaça (<http://www.ampaq.com.br>)

PAIXÃO de brasileiro: cachaça. Jornal Veja Agora, São Luís (MA), n. 290, 30 jul. 2006. 
Disponível em: <http://www.jornalvejaagora.com.br/2006/7/30/Pagina15098.htm>. 
Acesso em: 30 jul. 2007.



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
4

4

PB produzirá na safra 2006/2007 10 milhões de litros de cachaça. O Norte Online.
 (<http://www.onorte.com.br>)

REVISTA BARES & RESTAURANTES. São Paulo, Abrasel, 2006. Disponível em:
 <http://www.revistabareserestaurantes.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2007.

REVISTA DOS EVENTOS (<http://www.revistadoseventos.com.br>)

REVISTA EMBALAGEM MARCA, São Paulo, n.49, set. 2003
 (<www.embalagemmarca.com.br>)

REVISTA ENGARRAFADOR MODERNO, São Caetano do Sul (SP), jul. 2005
 (<www.engarrafadormoderno.com.br>)

REVISTA GLOBO RURAL, São Paulo
 (http://revistagloborural.globo.com/EditoraGlobo/componentes/art>)

REVISTA GÔNDOLA. Belo Horizonte, Associação Mineira de Supermercados, jul. 2006.

REVISTA NEGÓCIOS. Uberlândia (MG), [s.d.]. Disponível em:
 <http://www.revistanegocios.com.br>. Acesso em: 16 jan. 2007.

SUPERMERCADO MODERNO, São Paulo, jun. 2006 (<http://www.sm.com.br>)

TRADICIONAL cachaça ganha status e vira produto de exportação. Economia & Desen-
volvimento, jul., 2003.

ÚLTIMO SEGUNDO (<http://ultimosegundo.ig.com.br>)

VALOR ECONÔMICO, São Paulo, 28 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4.

VERDI, Adriana Renata. Dinâmicas e perspectivas do mercado de cachaça. Informações 
Econômicas, São Paulo, v.36, n.2, p.93-8, fev. 2006. Disponível em:

 <www.apta.sp.gov.br/cachaca/upload/publica/not13.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2007.

 
5. Sites

ADMINISTRADORES.COM.BR (o Portal da Administração), São Paulo
 (<http://www.administradores.com.br/conteudo.jsp?pagina=nc&idNoti>)

AGROLINE. Site institucional. Curitiba, 2007. Disponível em: <http://www.agronline.
com.br>. Acesso em: 3 mar. 2007.

AGROSOFT BRASIL (<http://www.agrosoft.org.br>) 

AGUA DOCE CACHAÇARIA. Site institucional. São José do Rio Preto, SP
 (<http://www.aguadoce.com.br>)



1
4

5
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

APEX-BRASIL. We do it different (<http://www.wedoitdifferent.com.br/cachaca2/home.html>)

CACHAÇA BORESCA. Site institucional. Carneirinho (MG), 2007. Disponível em:
 <http://www.boresca.com.br/entrada.html>. Acesso me: 25 mar. 2007 [fabricante, 

história, produção, hino]

CACHAÇA & CIA. Site institucional. Três Corações (MG), 2007. Disponível em:
 <http://www.cachaca.com.br>. Acesso em: 20 mar. 2007.

CACHAÇA GERMANA. Site institucional. Nova União (MG), 2007. Disponível em:
  <http://www.cachacagermana.com.br/vendas.htm>. Acesso em: 25 mar. 2007.

DESTILARIA DA CACHAÇA (<http://www.destilariadacachaca.com.br/pagina1.html> 
[distribuição, tipos, como conservar barril]

EBIT. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em:
  <http://www.ebitempresa.com.br>. Acesso em: 23 fev. 2007.

ECONOMIZANDO.COM. Site de busca eletrônica (<http://www.economizando.com/
busca/go.php?url=http://www.cachacaexport.com.br/?pg=69364>)

FISPAL. Site institucional. Disponível em:
  <http://www.fispal.com/core.php?r=270&m=434&t=8014>. Acesso em: 27 fev. 2007.

GETZ COMUNICAÇÃO. Site institucional. 2007. Disponível em:
  <http://www.getzcomunicação.com.br>. Acesso em: 27 mar. 2007. 

IMIGRANTES DISTRIBUIDORA. Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível em: 
<http://www.imigrantesbebidas.com.br>. Acesso em: 30 mar. 2007.

PÃO DE AÇÚCAR (<http://www.paodeacucar.com.br>)

PORTAL DA CACHAÇA (<http://www.portaldacachaca.com.br>) 

PORTAL DO AGRONEGÓCIO (<http://www.portaldoagronegocio.com.br/index>)

PORTAL EMPREENDEDOR (http://www.empreendedor.com.br>)

SÓ CACHAÇAS (<http://www.rumo.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=5837&I
DCategoria=42739&1ST=1&Y=893702290076>)

SONDA SUPERMERCADOS (<http://www.sondasupermercados.com.br>)

TONÉIS & CIA. Site institucional. Porto Feliz (S), 2007. Disponível em:
  <http://www.toneis.com.br/index.php>. Acesso em: 2 abr. 2007. [história, tonéis, ti-

pos de madeira, fabricação, imagens diversas: rótulos, tonéis, produção, cultivo];



E
S

T
U

D
O

S
 

D
E

 
M

E
R

C
A

D
O

 
S

E
B

R
A

E
/

E
S

P
M

1
4

6

 
6. Associações/Ministérios/Agências/Secretarias

AAO (Associação de Agricultura Orgânica). Site institucional. São Paulo, 2007. Disponível 
em: <http://www.aao.org.br>. Acesso em: 27 ago. 2007.

ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa). Site institucional. São Paulo, 2007. 
Disponível em: <http://www.abep.org>. Acesso em: 27 jul. 2007.

ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis). Site institucional. Brasília, 2007. Dis-
ponível em: <http://www.abih.com.br/site.php>. Acesso em: 7 mar. 2007.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Site institucional. Rio de Janeiro, 2007. 
Disponível em: <http://www.abnt.org.br>. Acesso em: 27 jun. 2007.

ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas). Site institucional. São Paulo, 2007.  Disponí-
vel em: <http://www.abrabe.org.br>. Acesso em: 24 maio 2007. 

ABRASEL-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seção São Paulo). Site ins-
titucional. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.abraselsp.com.br>. Acesso 
em: 7 mar. 2007.

ABT (Associação Brasileira de Telesserviços). Site institucional. São Paulo, 2007. Disponí-
vel em: <http://www.abt.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2007.

AMPAQ (Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade). Site institucio-
nal. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.ampaq.com.br>. Acesso em: 
28 abr. 2007.

APEX-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Site institu-
cional. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.apexbrasil.com.br>. Acesso em: 25 
ago. 2007.

APRODECANA (Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Derivados do Rio Gran-
de do Sul). Porto Alegre (RS), 2007.

CEAC (Comissão de Estudo de Aguardente de Cana). Belo Horizonte, 2007.

FENACA (Federação Nacional das Associações de Produtores de Cachaça de Alambique). 
Site institucional. Belo Horizonte (MG). Disponível em: <http://www.fenaca.org.br 
>. Acesso em: 30 mar. 2007.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. Site institucional. Brasília, 2007. Disponível em: <www.fa-
zenda.gov.br>. Acesso em: 27 abr. 2007.

SEAPA-MG (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento [de Minas Ge-
rais]). Site institucional. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.agricul-
tura.mg.gov.br>. Acesso em: 6 set. 2007.

SECEX (Secretaria de Comércio Exterior). Site institucional. Brasília, 2007. Disponível em: 



1
4

7
ca

ch
aç

a 
ar

te
sa

n
al

<http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/secex/competencia.php>. Aces-
so em: 20 jan. 2007.

SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior). 2007. Disponível em: <http://www.
overnet.com.br/~jmarcio/ad_div_siscomex.htm>. Acesso em: 7 set 2007.

 
7. Glossário

ABBA: Associação Brasileira de Exportação e Importação de Alimentos e Bebidas

ABCQ: Associação Baiana dos Produtores de Cachaça de Qualidade

ABEOC: Associação Brasileira de Empresas e Eventos

ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa

ABIH: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

Abrabe: Associação Brasileira de Bebidas

Abras: Associação Brasileira de Supermercados

Abrasel: Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

ABS: Associação Brasileira de Sommeliers

ABT: Associação Brasileira de Telesserviços

Acachasc: Associação dos Produtores de Cachaça de Qualidade

ACNielsen: Nome da filial brasileira da empresa The Nielsen Company (empresa especia-
lizada em pesquisa e análise de mercado)

Acqua Ardens: Água que pega fogo

Alambiques: Equipamentos de destilação simples 

Al kuhu: Bebida derivada do processo de coleta do vapor da resina do cedro, do bico de 
uma chaleira, com um pedaço de lã

Al raga (arak): Bebida resultante da mistura de licores de anis

Ampaq: Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade

AOC: Appelation d’Origine Contrôlée

Apama: Associação dos Produtores de Aguardente de Qualidade da Microrregião de Abaíra
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Apex-Brasil: Agência de Promoção de Exportações e Investimentos

APL: Arranjo Produtivo Local

Aprocana: Associação dos Produtores de Cachaça de Qualidade do Norte do Espírito Santo

Aprodecana: Associação dos Produtores de Cana e Derivados do RS

Banner: Forma publicitária mais comum na internet

Barman: Funcionário responsável pela preparação de drinques no bar (barmen, no plural)

Barmen: Funcionários de bar que atendem os consumidores no balcão

BATF: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

Blend: Mistura de produtos diferentes que geram um novo, com características particu-
lares

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Brix: Escala hidrométrica que indica a percentagem em peso de açúcar em solução

Cachaça: Nome derivado do espanhol “cachaza” que significa algo como “bagaceira infe-
rior”. Por definição é a bebida alcoólica fermentada a partir do próprio caldo de cana 
ou de sua espuma

Cachaça adoçada: Bebida que contém açúcares em quantidade superior a 6 g/l e inferior a 
30 g/l, expressos em sacarose

Cachaça artesanal: Bebida produzida em alambiques

Cachaça envelhecida: Bebida que contém no mínimo 50% de cachaça ou do destilado alcoó-
lico simples de cana-de-açúcar envelhecidos em barril de madeira apropriada, com ca-
pacidade mínima de 100 e máxima de 700 litros por um período não inferior a um ano

Cachaça extra-velha: Bebida envelhecida por um período não inferior a 3 anos

Cachaça industrial: Bebida obtida através de destiladores de coluna, também conhecidos 
como “destiladores contínuos”

Cachaça premium ou extra: Bebida que contém 100% de cachaça ou destilado alcoólico 
simples de cana-de-açúcar envelhecido em barril de madeira apropriada, com capaci-
dade mínima de 100 e máxima de 700 litros, por um período não inferior a 1 ano

Cachacier: Profissional especializado no tema, especialista em cachaça

Cadeia de suprimentos: Compreende um longo canal que liga desde as matérias-primas 
utilizadas e componentes, de um produto pronto, que será levado aos consumidores 
finais



Canais de marketing off-trade: Canal de distribuição que oferece produto para ser adqui-
rido no local, mas consumido fora dele (ex.: supermercados, lojas especializadas etc.)

Canais de marketing on-trade: Canal de distribuição que oferece produto para ser adqui-
rido e consumido no próprio local (ex.: bares, restaurantes, cachaçarias etc.)

Cefet: Centro Federal de Educação Tecnológica

CEO: Chief Executive Officer, principal executivo em uma empresa

Cetec: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

CIIU: Classificação Industrial Internacional Unificada

CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

Coachaça: Cooperativa dos Produtores de Cachaça Artesanal do Sudoeste do Paraná

Coador fixo: Tela metálica sobre um suporte metálico, de madeira ou de cimento

Cofins: Contribuição para o Financiamento à Seguridade

Conab: Companhia Nacional de Abastecimento

Concla: Comissão Nacional de Classificações

Congêneres: Componentes voláteis “não álcool” ou substâncias voláteis “não álcool” ou 
componentes secundários “não álcool” ou impurezas voláteis “não álcool”.

Coocachaça: Cooperativa de Produção e Promoção da Cachaça de Minas Gerais

Coopercachaça: Cooperativa dos produtores de cachaça de Salinas (MG)

Coopetição: Estratégia de atuação na qual uma empresa opta por competir em conjunto, 
de forma cooperada, a fim de obter maior poder de barganha ou resultados do que 
de forma isolada

CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Datamark: Empresa especializada em pesquisa e consultoria da indústria de bens de con-
sumo e embalagens

Datamonitor: Market Research, Company, Industry Analysis Reports

DCAA: Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia

Decantador: Tanque, geralmente inoxidável, dividido com placas de inox, onde o caldo 
passa por cima deixando para trás a terra e as pedrinhas; outra placa passará por 
baixo, eliminando o bagacilho e outras impurezas flutuantes.
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DFA: Delegacia Federal de Agricultura

Dornas: Recipiente composto de aduelas, sem tampa e com boca larga.

Drivers: Motivadores, guias que orientam um processo de competição, conforme adapta-
do ao relatório em questão

EAFS: Escola Agrotécnica Federal de Salinas

Emater-MG: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais

Embratur: Instituto Brasileiro de Turismo

Enófilos: Especialistas em vinhos

ESPM: Escola Superior de Propaganda e Marketing

EUA: Estados Unidos da América

Euromonitor International: Empresa de consultoria, pesquisa e inteligência de mercado 
global com atuação em mais de 200 países

FCS: Fatores Críticos de Sucesso

FEA/USP: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo

Fenaca: Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique

FIEMG: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

Funderu: Fundo de Desenvolvimento Rural de Minas Gerais

GTP APL: Grupo de Trabalho Permanente para Arranjo Produtivo Local

Hedonismo: Concepção mais ampla de prazer entendida como felicidade para o maior 
número de pessoas

IBGE: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBPT: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário

Ibrac: Instituto Brasileiro da Cachaça

ICCA: International Congress & Convention Association

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

In loco: No próprio local

Incaper: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
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INDI: Instituto de Desenvolvimento Industrial

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

IPI: Imposto sobre Produto Industrializado

IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurídica

ISIC: International Standard Industrial Classification

IWSR: International Wine and Spirit Record (empresa de pesquisa de mercado de consumo 
de vinhos e spirit)

Know-how: Saber como fazer, dominar as técnicas

Low profile: Investimentos nulos em comunicação, sem atenção para embalagem ou par-
cerias diferenciadas

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Maravalhas: Aparas ou lascas de madeira

MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

OCP: Organização em Comunicação e Propaganda

OMS: Organização Mundial da Saúde

PAE: Plano de Auditorias Específico

PAS: Pesquisa Anual de Serviços

PBDAC: Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça

PDV: Ponto de Venda

PIC: Padrão de Identidade da Cachaça

PIS: Programa de Integração Social

Players: Empresas integrantes do mercado; “atores” que desempenham um papel no mer-
cado

PNAD: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios

POF: Pesquisa de Orçamentos Domiciliares

Pró-cachaça: Programa da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PSI: Projeto Setorial Integrado da Cachaça

RAC: Regulamento de Avaliação da Conformidade

RACC: Regulamentação de Avaliação da Conformidade da Cachaça

RG: Registro Geral

SAF: Secretaria da Agricultura Familiar

Sampling: Distribuição de amostras

SEAPA: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Sebrae: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Secex: Secretaria do Comércio Exterior

Senac: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Share of mind: Percentual de participação da marca na mente do consumidor

SIAL: Salon International d’Alimentation (Paris)

SICT: Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo

Simples: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempre-
sas e das Empresas de Pequeno Porte

SPAE: Secretaria de Produção e Agroenergia

SPFW: São Paulo Fashion Week

Target: Público-alvo da empresa, produto ou segmento

UAM: Unidade de Acesso a Mercados

UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina

Unicana: Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bebedouro





www.sebrae.com.br www.espm.br


