
Cachaça brasileira pode deixar de ser rum 
Fabíola Salvador 
 
Exportação já atinge 14,8 milhões de litros, mas produto não 'existe' no mercado externo  
 
BRASÍLIA - A partir do próximo ano, a cachaça poderá ser reconhecida mundialmente como 
produto tipicamente brasileiro e deixar de ser classificada como rum.  
 
A nova classificação permitirá a retirada dos rótulos da expressão "rum brasileiro" quando o 
produto for comercializado nos Estados Unidos, por exemplo.  
 
Apesar de o Brasil ter exportado 14,8 milhões de litros de cachaça em 2002, o produto 
oficialmente não existe no mercado externo. A bebida é vendida na categoria aduaneira de rum 
ou de outras bebidas alcoólicas. A classificação internacional é da Organização Mundial de 
Aduanas (OMA).  
 
Apesar de apreciada no Brasil há 500 anos - a produção anual é de 1,3 bilhão de litros -, não há 
uma diferenciação detalhada entre a cachaça e o rum. Mas essa injustiça começará a ser resolvida 
nos próximos dias.  
 
Um novo decreto assinado pelo presidente da República alterará o texto do atual 4.072/02, 
assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O novo texto diferenciará 
detalhadamente a cachaça do rum, disse a presidente do Conselho Deliberativo do Programa 
Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), Maria das Vitórias Cavalcanti.  
 
"Detalharemos as diferenças para que a comunidade internacional perceba que são dois produtos 
distintos", completou o coordenador de Inspeção Vegetal do Ministério da Agricultura, Ricardo 
Cavalcanti. O detalhamento das diferenças, via decreto, é uma das exigências da Receita Federal 
para pleitear a mudança aduaneira junto à OMA.  
 
Dever de casa - Outras solicitações dos técnicos da Receita Federal para bancar o pleito são 
estudos indicando a importância da cachaça para o mercado brasileiro, trabalho senhorial e 
químico. Os produtores já cumpriram sua parte no dever de casa. Cabe agora a publicação do 
decreto. Vale lembrar que o prazo é curto. Os pedidos poderão ser encaminhados à OMA até 30 
de junho.  
 
A organização reúne-se a cada sete anos para analisar os pleitos dos países.  
 
Ou a OMA julga o pedido em setembro deste ano, mês da reunião plenária, ou serão mais sete 
anos de azar para a cachaça brasileira.  
 
"Enquanto a organização não julgar o pedido, o grande prejuízo é para a imagem do Brasil. 
Teremos de continuar colocando no rótulo da cachaça que o produto é rum brasileiro", afirmou 
Cavalcanti.  
 
"Nosso objetivo é agregar valor ao produto brasileiro. Vender cachaça no mercado externo é 
vender a imagem do Brasil", disse a presidente da PBDAC.  
 
Ela lembrou que consolidado o mercado interno, a meta dos produtores é ganhar o mundo. "O 
mercado interno está consolidado. Não queremos que ninguém aqui sofra de cirrose hepática", 
brincou.  
 
A cachaça é a terceira bebida alcoólica mais consumida no mundo, atrás da vodca e do sojo 
(fermento de sorgo muito consumido na Ásia). O maior Estado produtor de cachaça é São Paulo, 
seguido de Minas Gerais. 



 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 jun. 2003. 


