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Bebida típica brasileira feita a partir do melaço da cana-de-açúcar, a cachaça tem hoje 150 
denominações incluídas no Dicionário Aurélio. A vasta variedade de palavras que a definem é 
fruto de sua desenfreada expansão ao longo de sua história, cujos primeiros relatos datam da 
primeira metade do século XVI. A busca por uma identidade forte que valorize o produto no 
mercado não ocorre apenas em seu país de origem. Este ano, a bebida pode dar um passo 
importante para expandir suas vendas no exterior, tendo a expectativa de ser reconhecida por 
apenas um nome: Cachaça do Brasil. 
 
Hoje, Estados Unidos e Europa, os principais mercados importadores da bebida, não a 
identificam como um produto brasileiro ou não a definem como cachaça, fato que gera perda 
de identidade da aguardente. Além disso, por não ter registros de Indicação Geográfica de um 
produto específico do Brasil, o segmento fica em aberto para outros países produzirem a 
bebida e com a possibilidade de ocupar um mercado que pode ser exclusivo dos brasileiros. 
 
Essas indefinições influenciam o volume atual de cachaça exportado, que corresponde a 
apenas 2,6% do total (com base nos dados divulgados pelas entidades). Mas segundo 
especialistas, se for contabilizada toda a produção do país, incluindo os produtores informais e 
que não são registrados no Ministério da Agricultura, as exportações não chegam a 1%.  
 
"Acredito que, se conseguirmos esses dois reconhecimentos no exterior, os volumes 
exportados vão aumentar e 2010 pode ser um ano histórico para a cachaça", comenta Carlos 
Lima, diretor-executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac).  
 
A entidade, juntamente com o Sebrae de Pernambuco e com apoio da embaixada brasileira em 
Washington, contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para acompanhar o 
andamento do processo local que tenta classificar a bebida apenas como "cachaça". É que, 
desde o ano 2000, o mercado americano utiliza nos rótulos da bebida a denominação 
"Brazilian Rum". 
 
Já no mercado europeu, o trâmite é pelo reconhecimento da aguardente como um produto 
típico brasileiro. "Quando cria uma identidade de origem, a bebida se valoriza e os volumes ex 
avalia José Augusto Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira de Bebidas 
(Abrabe). 
 
Trabalhos pela frente 
 
O grande objetivo dos brasileiros é alcançar os mesmos patamares que a mexicana tequila tem 
no mercado internacional. Mas até lá, o Brasil ainda tem muita cana-de-açúcar para moer. 
Além de obter o reconhecimento da aguardente nos mercados americano e europeu, o país 
terá um árduo trabalho para estruturar a qualidade e produção de sua bebida típica, mesmo 
empresas nacionais já exportando para diversos países como fazem a Ypióca e Companhia 
Müller de Bebidas (Cachaça 51). 
 
"O crescimento das exportações não depende apenas da admissão pelos outros mercados. O 
segmento brasileiro terá que investir em qualidade, novas embalagens, inovação, marketing e 
promoção para sair do estágio em que está", afirma Vicente Bastos Ribeiro, presidente da 
Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura. 
 
Para Alexandre Wagner da Silva, presidente da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça 
de Qualidade (Ampaq), um trabalho junto aos consumidores dos outros países também será 
necessário para aumentar as exportações. "Tem que mudar o hábito de beber, pois lá fora é 
consumida apenas como caipirinha. Precisamos introduzir o consumo da cachaça pura, sem 
colocar limão e açúcar", diz o presidente da Ampaq.  
 

 
 



Lá Fora 
 
Veja como está o processo para o Brasil obter o reconhecimento da bebida como um produto 
típico brasileiro nos EUA e na Europa 
 

 
 

 
No rastro da mexicana tequila 
 
Hoje mundialmente conhecida, a tequila aumentou seu reconhecimento internacional junto a 
consumidores de outros países durante a Copa do Mundo de 1970, disputada no México. Após 
44 anos, o mercado brasileiro de cachaça pretende alcançar a mesma projeção global. 
 
Ser sede dos campeonato mundial de futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 pode 
ajudar.  
 
"São grandes oportunidades de promover nossa aguardente no exterior e temos que 
aproveitá-las da mesma forma que os mexicanos fizeram com a tequila", afirma Carlos Lima, 
do Ibrac.  
 
Até lá, o Brasil ainda tem quatro anos para planejar as iniciativas. 
 
Para obter sucesso, a bebida precisa ganhar força mesmo entre os consumidores brasileiros. 
 
Além de marketing, é preciso investir em inovação. "Há muitas coisas para fazer até a Copa e 
o mercado precisa se movimentar", avalia Vicente Bastos Ribeiro, presidente da Câmara 
Setorial da Cachaça do Ministério da Cultura.  
 
Um exemplo para o segmento da bebida é a Ypióca. Desde o ano passado, a companhia tem o 
evento esportivo como estratégia para divulgar seu produto. "Passamos a comercializar nossa 
cachaça na África do Sul devido à Copa do Mundo deste ano", comenta a -diretora de 
marketing, Aline Telles. 

 
 
Pontos Fortes 
 
• Indicação  
 
Geográfica da cachaça fortaleceria imagem do produto no mercado externo. 
 
• Reconhecimento  
 



pretendido por governo e entidades impediria a concorrência de outros países na 
comercialização da aguardente no exterior. 
 
• Aprovação 
 
dos processos em andamento nos EUA e Europa influenciaria o volume de cachaça exportado 
pelo Brasil, que hoje é de apenas 2,6% do total produzido. 

 
 
Três Perguntas  
Alessandro Teixeira 
por Simone Cavalcanti 
 
O Brasil está privando consumidores de outros países de sua bebida mais tradicional, a 
cachaça, pura e simplesmente por falta de organização do setor. A crítica foi feita pelo 
presidente da ApexBrasil, Alessandra Teixeira, que se ressente de bons projetos para divulgar 
e ajudar a vender a conhecida branquinha no exterior. 
 
O processo de exportação da cachaça está prejudicado? 
 
Está. Temos um problema aí. O Brasil precisa ter uma associação brasileira mais forte e mais 
atuante do setor. A Apex não tem mais projetos de cachaça pura. Temos projetos para 
exportação da bebida dentro do conjunto de produtos etnos, de produtos alimentares, mas não 
um há uma associação para exportação de cachaça. Eles têm uma dificuldade muito grande 
em se organizar e se estruturar para apresentar um projeto qualificado para nós. Até mesmo 
para que todas as bebidas vendidas ao exterior tenham o selo de certificação. 
 
Como se faz para ter o selo? É uma exigência para exportar? 
 
Nós fizemos um trabalho com o Inmetro de identificação de origem e hoje temos um método 
para certificação da cachaça, uma bebida destilada com certificação de origem. Rum, vodka e 
cachaça são todos destilados com teor alcoólico forte e, se não há um processo identificando o 
meio de produção, há dificuldade em diferenciar as bebidas. Ter o selo não é exigido na 
exportação, mas ajuda muito nas vendas. 
 
Há projetos com empresas? 
 
Temos com grandes produtores, como com a Velho Barreiro, a Sagatiba e a Nega Fulô, agora 
não mais brasileira. Principalmente a Velho Barreiro e a Sagatiba estão em todos os eventos 
conosco, até participam da Fórmula Indy nos Estados Unidos.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2010, Primeiro Caderno, p.4-5. 


