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Diferentemente das grandes empresas, os produtores artesanais da cachaça têm um grande 
entrave para que a comercialização de seus produtos no exterior seja um negócio rentável: o 
volume tirado de seus alambiques. Para se ter uma idéia, são cerca de 40 mil produtores da 
bebida em todo o país, sendo 99% desse total formado por microempresas. Com esse cenário 
desfavorável para o envio da cachaça ao mercado externo, produtores de Minas Gerais estão 
formando cooperativas para viabilizar a exportação de seus produtos.  
 
A mais adiantada até o momento é a formada por pequenos empresários de Araçuaí, na região 
do Vale do Jequitinhonha, norte do estado, denominada Cachaça Boa. "Eles já contam com 
uma unidade de engarrafamento que foi subsidiada com recursos do BNDES, no valor de R$ 2 
milhões", afirma Kênia Cardoso Santos, técnica do Sebrae-MG na região de Salinas. Além 
dessa, já há movimentos para a formação de cooperativas entre produtores de Belo Horizonte, 
Ouro Preto e Salinas. 
 
Segundo Alexandre Wagner da Silva, presidente da Associação Mineira dos Produtores de 
Cachaça de Qualidade (Ampaq), são nove mil produtores em Minas Gerais atualmente, mas 
apenas 900 marcas do estado estão registradas no Ministério da Agricultura. "Apenas 10% das 
cachaças produzidas estão legalizadas, e isso deve-se aos altos tributos para a aguardente", 
reclama ele, ao citar o imposto de R$ 2,50 em média por garrafa que os produtores artesanais 
têm de pagar. 
 
Problemas 
 
A formação de cooperativas entre os pequenos empresários também tem seus obstáculos. 
Como o processo é artesanal, o principal problema para ultrapassar o entrave é a padronização 
da bebida tirada em diferentes alambiques, pois cada produtor tem suas peculiaridades e 
segredos de produção. "O trabalho existe, mas é complexo. São pequenas fábricas e para 
imprimir um grau de escala e padrão é muito difícil", diz Rogério Galuppo, técnico de 
agronegócios e coordenador dos projetos de cachaça do Sebrae-MG, que também aponta as 
questões fiscais como um empecilho para a iniciativa. 
 
Galuppo afirma ainda que foco dos produtores artesanais: momento deve ser o mercado terno, 
dado o potencial de cre mento que a bebida de alambique tem no país. "O volume expor 
do é mínimo desse segmen não tem como comparar otrabalho que já é feito pela dustriais", 
completa. 

 
 
Salinas visa indicação  
 
Quem aprecia uma boa cachaça sabe que as bebidas oriundas da região de Salinas, no norte 
do estado de Minas Gerais, são de excelente qualidade. Vem dali a marca Anísio Santiago 
(antiga Havana e que hoje leva o nome de seu criador) cuja garrafa de 600 ml custa em média 
R$ 200. Por esse reconhecimento, os produtos da região devem ter, a partir desse ano, o selo 
de Indicação de Procedência concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI).  
 
A solicitação junto ao órgão foi realizada em dezembro do ano passado pela Associação dos 
Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (Apacs) com apoio do Sebrae-MG e do Ministério 
da Agricultura.  
 
A expectativa é de que a certificação seja entregue ainda em 2010."As chances são muito 
grandes e beneficiará a produção local", afirma Kênia Cardoso Santos, técnica do Sebrae-MG 
na microrregião de Salinas. Segundo ela, com o selo de Indicação de Procedência, os 
produtores da região terão como evitar a falsificação de suas aguardentes, que cresceu nos 
últimos anos devido à fama dos produtos. "Esse é um sério problema que ocorre no mercado.  
 



Há muitas cachaças que circulam como sendo de Salinas", diz ela. Outros benefícios seriam a 
maior proteção aos produtores, reforço na garantia de uma bebida de qualidade e aumento no 
número de visitantes à região. O selo facilitaria também uma futura exportação dos produtos, 
pois a certificação é solicitada por grande parte dos países importadores. Até o momento, 
apenas quatro produtos do país têm a certificação concedida pelo INPI: o vinho do Vale dos 
Vinhedos (RS), o café do Cerrado (MG), a carne dos Pampas Gaúcho (RS) e também a cachaça 
de Paraty (RJ).  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9. 


