
Bebida produzida por pequenos produtores da Bahia
vai para a Europa e abre oportunidade de bons negócios

Cachacinha, que nada, a be-
bida é mesmo tradição. A
produção de aguardente no
município baiano de Abaí-

ra, localizado na Chapada Dia-
mantina, a 650 quilômetros de
Salvador, é uma das atividades
mais antigas daquela região. Algo
que vem desde a época do Brasil
Império. Tanta experiência ga-
rantiu à bebida, produzida de ma-
neira artesanal por pequenos pro-
dutores, um sabor atraente que
acaba de conquistar a Europa e
transformar o destilado em espe-
rança de bons rendimentos. Gra-
ças a um contrato firmado no ini-
cio do ano, entre a empresa italia-
na Comudi Internazionali e a
Cooperativa e Associação de Pro-
dutores de Cana-de-Açúcar de
Abaíra, a bebida, que leva o mes-
mo nome da cidade, passou a fa-

zer parte do restrito grupo das
aguardentes brasileiras exporta-
das para o velho continente.

O negócio prevê o fornecimen-
to anual de 1,5 milhão de garra-
fas da cachaça até 2010. No pri-
meiro lote, mais de 20 mil garra-
fas de 700 ml do destilado deixa-
ram a cidade, com destino a Gê-
nova, na Itália. A estimativa é de
que essas vendas injetem cerca
de R$ 8 milhões na região, que
além de Abaíra compreende tam-
bém os municípios de Jussiape,
Mucugê e Piatã.

O salto de qualidade da bebida,
que possibilitou a abertura do
exigente mercado europeu, é fru-
to de um programa de profissio-
nalização da produção, que desde
2005 vem sendo mantido na re-
gião pelo Sebrae/BA. Segundo o
coordenador do Sebrae/BA, Pau-



TRADIÇÃO ENGARRAFADA:
cachaça baiana é produzida há 200 anos

e produção confere paladar especial

lo Mesquita, ações de capacitação
técnica e de gestão, além da difu-
são da cultura do associativismo e
cooperativismo entre os produto-
res, vêm sendo implementadas
pela instituição. "Nessas localida-
des o Sebrae também colabora na
elaboração de projetos para insta-
lação de unidades produtivas.
Ajudamos inclusive na elaboração
dos rótulos da bebida, adequan-
do-os ao padrão europeu" diz.

Atualmente a cachaça Abaíra
é produzida em conjunto pela As-
sociação de Produtores de
Aguardente de Qualidade da Mi-
crorregião de Abaíra (Apama) e
a Cooperativa dos Produtores de
Derivados de Cana-de-açúcar da
Microrregião de Abaíra (Coopa-
ma), que juntas reúnem 140 pro-
dutores. Com o contrato de ex-
portação, a expectativa é de que

o número de associados chegue a
900 nos próximos dois anos.
"Esse contrato de exportação vai
contribuir bastante para que nós
possamos trazer para a formali-
dade outros produtores, que pro-
duzem e vendem cachaça clan-
destinamente", diz o presidente
da Apama, José Silva, que conta
que dos dez milhões de litros de
cachaça produzidos na região
apenas 5% são fabricados de ma-
neira formal.

VENDAS - Com os bons negócios
no Exterior, os produtores espe-
ram agora aumentar suas vendas
no mercado interno. Em 2007 fo-
ram comercializadas em territó-
rio nacional apenas 75 mil garra-
fas do destilado. A primeira con-
quista para melhorar as vendas
veio das recentes premiações que

a bebida recebeu. "Nossa cachaça
figurou pelo segundo ano consec-
utivo no ranking das 20 melhores
cachaças do Brasil, feito pela re-
vista Playboy", conta Silva, que
ressalta a importância do Sebrae
para o crescimento do produto.
"A organização e profissionaliza-
ção do setor é recente e vem con-
tando com a participação do Se-
brae, de prefeituras municipais e
de órgãos dos governos estadual
e federal. Uma forma de agregar
valor a um produto conhecido
pelos brasileiros e valorizado em
outros países.
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