
Esse segmento é
composto por 39,2 mil
pequenos negócios,
que representam 99%
dos produtores no país.
O apoio do Sebrae foca
na qualificação e gestão,
visando o aumento
da competitividade”

O setor da cachaça
é promissor em Paraty.
A cidade é turística, por
isso, abro o alambique
para visitação.
A capacidade do meu
alambique é de 40 mil
litros. Estou investindo
na ampliação”

LuizBarreto
Presidente do Sebrae Nacional

LúcioGamaFreire
Empresário

“

“

Sete das quinze marcas fluminen-
ses, que fazem parte do Projeto de
Certificação da Cachaça no Esta-
do do Rio de Janeiro, promovido
pelo Sebrae/RJ, foram premiadas
com medalhas de ouro, prata e
bronze, durante a 23ª Edição da
Expocachaça Dose Dupla, realiza-
da em São Paulo, de 3 a 8 de setem-
bro. O objetivo do projeto é qualifi-
car os produtores de cachaça do es-
tado, segundo padrões estabeleci-
dos pelo Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), por meio da adoção de
melhores práticas de gestão.

O projeto já traz bons resulta-
dos para os pequenos e médios
produtores. Caso da cachaça Co-
queiro, de Paraty. “Depois que fo-
mos certificados com a Indicação
Geográfica de Procedência (IGP),
tivemos uma maior visibilidade e
vários convites para dar palestras
a outros produtores. A cada ano, a
certificação agrega mais valor ao
produto”, afirma o produtor
Eduardo Mello.

Com o documento que estabele-
ce a denominação de origem, ele
acredita que os pequenos produto-
res têm mais condições de alcan-
çar novos mercados. Ele próprio já
prospecta clientes nos Estados Uni-
dos, na União Europeia e na Chi-
na, para comprarem parte de sua
produção de 50 mil litros ao ano.

Do outro lado do estado do Rio,
em Rio das Flores, outro caso de
sucesso é o da Cachaça Werneck.
Lá, a certificação abriu o mercado
externo para o produtor Eli Werne-
ck, que já exporta sua cachaça pa-
ra a China e busca clientes nos
EUA. A branquinha também pode
ser encontrada em pontos de ven-
da do Rio, São Paulo e Paraná.

“Percebi que o selo foi o diferen-
cial para fechar negócio com ou-
tros países. E não tenho dúvidas
de que terá o mesmo efeito no mer-
cado interno”, opina o produtor.

A produção da bebida é de cerca
denovemil litros, mas acapacidade
dadestilariaéde16millitros.Ofatu-
ramento mensal é R$ 70 mil. “A in-
serção de boas práticas de gestão foi
fundamental parao sucessodo meu
empreendimento porque, além de
cursos e capacitação, tenho do Se-
brae o suporte técnico”, avalia.

Com uma produção prevista pa-
ra 20 mil litros em 2013, o empre-
sário Lúcio Gama Freire é um dos

beneficiados com a IGP de Paraty.
Ele é proprietário da Cachaça Pe-
dra Branca que, entre uma dose e
outra, vem conquistando o pala-
dar de fluminenses e paulistas. A
empresa fatura R$ 30 mil ao mês.

“A cachaça é promissora em Pa-
raty. A cidade é turística, por isso,
abro oalambiqueparavisitaçãodu-
rante o ano. Estou investindo para
ampliar a minha produção, de 40
mil litros”,afirmaFreire.O empre-
sário, que trocou o trabalho de en-
genheiro pela produção da bebi-
da, contou com o apoio do Sebrae
na implementação do negócio.

Algumas marcas já alcançam
premiações importantespelomun-
do. A Cachaça da Quinta, produzi-
da na cidade de Carmo, no interior
do Rio, também já conseguiu o selo
do Inmetro e a Gran Gold Medal no
Concours Mondial de Bruxelles —
Spirits Selection 2013, realizado
em Taiwan, em junho deste ano. O
rótulo concorreu com outros 514

produtos, incluindo conhaques e
uísques, e foi a primeira bebida a
conquistar essa premiação máxi-
ma da competição. Há cerca de
dois anos, aproprietária KatiaEspí-
rito Santo começou a vender parte
de sua produção para hotéis luxuo-
sos da Ásia. Em fevereiro de 2013,
suacachaçachegouabareserestau-
rantes de alto nível em Nova York.

A meta para 2013 é produzir 50
mil litros, com a expectativa de que
40%vápara Ásia eEUA.“Nossofo-
co é a qualidade”, afirma Kátia.

Localizada em Nova Friburgo,
a Cachaça Fazenda Soledade pro-
duz 400 mil litros por ano e 60%
desse volume é exportado para a
Alemanha. A empresa também ex-
porta para os EUA e outros países
da União Europeia.“Com a certifi-
cação, devemos crescer 10% no
exterior e de 10% a 15% no Brasil.
O selo é um sinal de confiança pa-
ra o consumidor e oferece mais
oportunidades de abertura de

mercado. Mas buscamos também
o aval dos brasileiros”, afirma o
produtor Vicente Bastos, que é cer-
tificado pelo selo do Inmetro.

A empresa foi aberta em 1977 e
começou exportar em pequena es-
cala em 1981. Em 2009, começou a
produzir os três tipos de cachaça
que oferece atualmente. Uma delas
éenvelhecidano barrildejequitibá.
A segunda passa por tonéis de ipê, o
que garante à bebida mais tanino e
um sabor mais marcante. A terceira
cachaça não é envelhecida.

Para o presidente do Sebrae Na-
cional, Luiz Barreto, a certifica-
ção melhora a imagem do produto
no exterior. “Esse segmento é
composto por 39,2 mil pequenos
negócios, que representam 99%
dos produtores do país. O apoio
do Sebrae foca na qualificação e
gestão, visando o aumento da
competitividade”, diz. Segundo
ele, a parceria com o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial
(Inpi) para apoiar grupos de mi-
cro e pequenos negócios a alcança-
rem certificações como a IGP, é
um passo importante para a quali-
dade das empresas do segmento.

“As cachaças de Paraty (RJ) e de
Salinas(MG)jáconseguiramessese-
lo após um longo processo, que ga-
rante não só a qualidade, mas tam-
bémaidentidadedaregiãoondesão
produzidas.NoRio,realizamosdes-
de novembro de 2011 o Projeto de
Certificação, que visa à obtenção de
um selo de conformidade do Inme-
tro para15 empresas”.O Sebrae,diz
Barreto, atua ainda na abertura de
mercado com o Comércio Brasil.

EMPRESAS

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Com selo de qualidade, cachaça
carioca ganha novos mercados

Divulgação

▲

Quinze produtores fluminenses já conquistaram a Indicação Geográfica de Procedência (IGP)

Projeto de certificação da bebida, do Sebrae/RJ, faz com que pequenos produtores exportem para UE, EUA e Ásia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 14.
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