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RESUMO: Cada vez mais valorizada no mercado das grandes cidades brasileiras, a 
cachaça também está conquistando o interesse de consumidores no exterior. Para isso, o 
Brasil tem criado programas que visam a implementação de políticas que impulsionem o 
crescimento do setor, através do aumento da produção e a expansão comercial nos 
mercados interno e externo. Nesse contexto, o objetivo do artigo é trazer um panorama da 
produção da cachaça no Brasil, enfatizando a exportação deste produto. Os objetivos 
específicos são: destacar algumas barreiras comerciais impostas ao produto pelos países 
importadores e observar o comportamento de uma empresa do setor, criada recentemente 
no estado do Rio Grande do Sul, que pretende exportar seus produtos – qual seja a F.B. 
Agroindústria e Turismo, produtora da cachaça Dom Braga. Para tanto, foram coletados 
dados junto ao Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC) e à 
Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), e foram feitas visitas técnicas à F.B. 
Agroindústria e Turismo, à Cachaçaria Água Doce e à Cachaçaria do Mercado, além de 
entrevistas com profissionais qualificados e representativos no setor da cachaça. Ao final, 
considera-se que as barreiras comercias são restritivas às exportações de bebidas alcoólicas 
e, portanto às exportações de cachaça. No entanto o setor possui grande potencial a ser 
explorado, podendo este, vir a ser um produto com participação significativa na pauta das 
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exportações brasileiras, na medida em que a cachaça tem tido crescente 
aceitação no mercado internacional. 
 
PALAVRAS-CHAVES: exportações, cachaça, barreiras comerciais, agronegócios. 

INTRODUÇÃO 

O Agronegócio é hoje, no Brasil, um tema em destaque. Num país onde o clima é 
favorável e a grande maioria das terras apresenta-se fértil para o plantio, os resultados 
relacionados ao setor agrícola chamam atenção: este segmento da economia brasileira 
representa 33% do PIB (Produto Interno Bruto) Nacional, 42% das exportações totais e 
37% dos empregos brasileiros, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA, 2005). A mesma importância do setor no país tem reflexos no 
mercado internacional, pois em 2003 as vendas internacionais de produtos agropecuários 
renderam ao Brasil US$ 36 bilhões, com superávit de US$ 25,8 bilhões.  
Diante deste contexto, o país tem buscado desenvolver suas competências. Um exemplo 
disto acontece na produção da cachaça – produto típico brasileiro. De forma semelhante ao 
que outros países fizeram com suas bebidas locais (como a Escócia com o Uísque e o 
México com a Tequila), o Brasil iniciou em 1997 um processo de criação de incentivos 
para promoção da cachaça brasileira no mercado externo por meio da implantação do  
 
PBDAC (Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça). Tal programa é 
coordenado pela ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas) – entidade representativa 
do setor de bebidas alcoólicas e importadores de bebidas em geral), que reúne produtores 
representantes de cerca de 80% da produção nacional de cachaça, e é responsável pelas 
ações estratégicas para o setor, desenvolvidas em conjunto com o Governo Federal 
(PBDAC, 2005). 
Ações mais recentes, como a criação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, 
em 2005, que tem como objetivo auxiliar na implementação de políticas que impulsionem 
o crescimento do setor, mostram que existe interesse público e privado em expandir a 
produção e a comercialização deste produto, que além do crescente consumo interno, 
mostra um grande potencial para o mercado externo. Segundo estimativas do PBDAC 
(2005), são consumidas no Brasil mais de 70 milhões de doses de cachaça, resultando em 
torno de 6 litros/habitante/ano. 
O estado de Minas Gerais é tradicionalmente conhecido na produção da cachaça, 
entretanto outros estados também têm desenvolvido o produto. Neste sentido, pode-se citar 
o estado de São Paulo (cachaça industrializada) e o Rio Grande do Sul (cachaça de 
alambique). Este último tem desenvolvido um trabalho intenso na promoção do produto e 
aperfeiçoamento dos alambiques. Como exemplo, podem ser citados a criação da 
APRODECANA (Associação dos Produtores de Cana de Açúcar e Derivados do Rio 
Grande do Sul), presidida por Rudi Cláudio Kilpp, associada à Federação Nacional dos 
Produtores de Cachaça de Alambique, e a implantação de uma franquia da Cachaçaria 
Água Doce em Porto Alegre, restaurante de comida mineira que comercializa cachaças 
mineiras e gaúchas, abrindo um espaço para a inserção do produto produzido no RS. 
Diante desse contexto, o objetivo principal deste artigo é apresentar o panorama da 
produção da cachaça no Brasil, enfatizando a exportação deste produto. Os objetivos 
específicos são: destacar algumas barreiras comerciais impostas ao produto pelos países 
importadores e observar o comportamento de uma empresa do setor, criada recentemente 



XLIV CONGRESSO DA SOBER 
 “Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento” 

 
 

 
Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006 

Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 

3

no estado do Rio Grande do Sul, que pretende exportar seus produtos – 
qual seja a F.B. Agroindústria e Turismo, produtora da cachaça Dom Braga. 
Além desta introdução, o presente artigo é composto por mais quatro seções. Na primeira é 
feita uma breve revisão bibliográfica sobre as exportações no agronegócio brasileiro e as 
barreiras comerciais.  A seção seguinte contém o método utilizado para atender aos 
objetivos. Logo após apresenta-se o setor da cachaça e o estudo de caso da cachaça Dom 
Braga. Por fim, são feitas algumas considerações finais e apresentam-se referências que 
serviram de base. 

1 COMÉRCIO INTERNACIONAL E BARREIRAS COMERCIAIS 

Nesta seção são apresentados alguns aspectos a respeito do comércio internacional de 
produtos agroindustriais, bem como os tipos de barreiras comerciais aos quais estão 
sujeitos. 

1.1 Comércio Internacional 

A internacionalização do mercado tem tido muitos efeitos relevantes ao sistema 
agroindustrial. O maior intercâmbio comercial não se limita à intensificação de bens e 
serviços entre os países. Antes de uma mercadoria deixar um país com destino a outro, há  
 
um fluxo de informações que permite a conexão entre ofertante e consumidor. Nessa troca 
de informações, o ofertante aprende quais são os hábitos do consumidor, as características 
do mercado e as idiossincrasias locais. O consumidor, por sua vez, entra em contato com 
produtos até então desconhecidos, muitos deles possuindo a cultura de seu país de origem. 
Como resultado, as mercadorias consumidas mundialmente são cada vez mais submetidas 
a um padrão internacional. Produtos vinculados a uma cultura oriental, européia, árabe ou 
latina disputam hoje, lado a lado, o mercado da grande maioria dos países (AZEVEDO, 
2001).  
Os produtos que antes eram consumidos no seu país de origem passam a ser consumidos 
em todo o mundo. Dessa forma, o consumo desses produtos fica menos sujeito às 
flutuações regionais derivadas de uma crise local. Como conseqüência, mais estável é o 
nível de consumo de produtos agroindustriais. 
A internacionalização significa que os processos de habilitação, tais como garantia de 
qualidade e tecnologias de informação e comunicação, estão se espalhando pelo mundo 
todo para aumentar as interconexões no sistema agroalimentar. A saturação do mercado, os 
desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças no mercado internacional fazem surgir 
novos desafios ao desenvolvimento sustentável do sistema agroalimentar que possam 
administrar os muitos elos existentes dentro da indústria (ZUURBIER, 2005). 
Um elemento que faz com que o mercado internacional seja cada vez mais relevante ao 
Brasil é a dupla tendência de crescimento do volume exportado e, principalmente, do 
aumento da participação de produtos processados na pauta de exportações. O país tem 
mudado o perfil de suas exportações, conseguindo colocar no mercado internacional 
produtos de maior valor agregado. Assim, o comércio exterior assume cada vez mais o 
papel de destaque que lhe cabe no sistema agroindustrial brasileiro (AZEVEDO, 2001), 
como já ilustrado na Introdução deste artigo. 
Segundo a ABRABE (2006), a cachaça foi uma das categorias que mais investiram em 
controle de qualidade e marketing para mudar de status e prospectar o mercado 
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internacional. As empresas tornaram as garrafas e os rótulos mais 
sofisticados, detalhes que surtiram efeito na estratégia de internacionalização do produto. 
Apesar de incipiente, as exportações representaram cerca de 1% da produção de 2002, mas 
vem crescendo em média 10% ao ano.  

 

1.2 Barreiras Comerciais 

Para controlar o intercâmbio internacional de mercadorias, os governos impõem algumas 
normas para a importação a fim de proteger as mercadorias nacionais ou produtos de 
algum outro país (com o qual não possua acordos restritivos). Na prática, essas normas se 
traduzem em barreiras tarifárias e barreiras não-tarifárias, detalhadas a seguir. 
Segundo Carvalho e Silva (2000, p.55), “nas relações comerciais contemporâneas, o livre 
comércio é mais exceção do que regra, tanto nos países menos desenvolvidos como nas 
economias industrializadas” (CARVALHO E SILVA, p.55, 2000). 

1.2.1 Barreiras tarifárias 

 
A tarifa é a principal barreira tarifária e, de acordo com Salvatore (2000), consiste em uma 
taxa ou imposto cobrado sobre a mercadoria comercializada quando esta atravessa a 
fronteira nacional. Existem as tarifas de exportação (cobrada sobre a mercadoria  
 
exportada) e as tarifas de importação (que incide sobre a mercadoria importada), sendo 
estas últimas as mais importantes. 
Segundo Krugman e Obstfeld (1999, p.192), “as tarifas são a forma mais antiga da política 
de comércio e são utilizadas tradicionalmente como uma fonte de renda do governo”. 
As tarifas podem ser ad valorem, específicas ou compostas. As tarifas ad valorem são 
expressas como uma porcentagem fixa do valor da mercadoria comercializada. As tarifas 
específicas são expressas como uma quantia fixa por unidade física da mercadoria 
comercializada. Por fim, as tarifas compostas consistem na combinação das duas tarifas 
anteriores. 
Krugman e Obstfeld (1999, p.192) comentam que: 
 

A importância das tarifas diminuiu nos últimos tempos, porque os governos 
modernos normalmente preferem proteger as indústrias domésticas por meio de 
várias barreiras não-tarifárias, tais como cotas de importação (limitações sobre a 
quantidade importada) e restrições de importação (limitações sobre a quantidade 
exportada – geralmente impostas pelo país exportador a pedido do país 
importador). 
 

 
A tarifa eleva o preço do bem no país importador e diminui o preço deste no país 
exportador. O resultado dessas mudanças, conforme Krugman e Obstfeld (1999), é a perda 
dos consumidores do país que importa e o ganho dos consumidores do país que exporta. 
Além disso, o governo que impõe a tarifa ganha na forma de receita. 
De acordo com Carvalho e Silva (2000, p. 57), “para os países com participação expressiva 
no comércio, o principal objetivo das tarifas é oferecer vantagem ao produtor doméstico 
frente à concorrência estrangeira”. 
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1.2.2 Barreiras não-tarifárias 

 
Historicamente a forma mais importante de barreiras comerciais constituía-se na tarifa. 
Porém, a importância das barreiras não-tarifárias crescia durante o pós-guerra (II Guerra 
Mundial) em virtude da negociação para a redução das tarifas.  
As barreiras não-tarifárias podem ser definidas como qualquer restrição, despesa ou 
política, que não seja uma tarifa, que limite o acesso de produtos importados (OMC, 2005). 
Alguns exemplos de barreiras não-tarifárias são as quotas de importação, as restrições 
voluntárias às exportações, os subsídios às exportações, as barreiras sanitárias e 
fitossanitárias e barreiras técnicas, entre outros, como se apresenta a seguir. 

 

a) Quotas de importação 

Para Salvatore (2000, p.151): “a quota é a barreira comercial não-tarifária mais importante. 
Trata-se de uma restrição quantitativa direta à quantidade de uma commodity que se 
permite que seja importada ou exportada”. 
De acordo com Krugman e Obstfeld (1999, p.205), “a restrição é normalmente executada 
por meio da emissão de licenças a alguns grupos de indivíduos ou empresas”. 
As quotas podem ser usadas para proteger a indústria doméstica, a agricultura doméstica 
e/ou por questões referentes ao balanço de pagamentos de determinado país. 
  
 
É um equívoco pensar que o sistema de quotas de importação é preferível a tarifas, 
supondo que não eleve preços, pois quando são impostas restrições quantitativas, a 
insuficiência de oferta resultante provoca alta de preço do mesmo modo que as tarifas. Isso 
significa que as quotas produzem as mesmas distorções microeconômicas apontadas para 
as tarifas. A grande diferença entre esses dois sistemas é que as quotas não geram receita 
para o governo (CARVALHO e SILVA, 2000). 
 

b) Restrições voluntárias às exportações (RVEs – voluntary export restraints) 

 
As restrições voluntárias às exportações são restrições impostas pelo país importador, que 
induz o país exportador a reduzir suas exportações àquele país, voluntariamente, sob pena 
de sofrer restrições comerciais mais elevadas, se essas exportações ameaçam a produção 
daquele país. 

Segundo Salvatore (2000, p.154), “as restrições voluntárias às exportações tendem a ser 
menos eficazes na limitação das importações do que as quotas de importação, porque as 
nações concordam em restringir as suas exportações somente com muita relutância”. 
 

c) Subsídios às exportações 

 
Os subsídios às exportações consistem em pagamentos diretos ou a concessão fiscal e 
empréstimos subsidiados aos exportadores do país, e/ou empréstimos a juros baixos 
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concedidos a compradores estrangeiros de maneira a estimular as 
exportações da nação. Para medir o montante de subsídios faz-se a diferença entre os juros 
que seriam pagos por um empréstimo comercial e o valor efetivamente pago à taxa 
subsidiada. 
Ainda, de acordo com Krugman e Obstfeld (1999, p.202),  

 
Um subsídio às exportações é um pagamento a uma empresa ou indivíduo que 
embarca um bem para o exterior. Assim, como uma tarifa, o subsídio à 
exportação pode ser específico (uma soma fixa por unidade) ou ad valorem 
(uma proporção do valor exportado). Quando o governo oferece um subsídio à 
exportação, os exportadores irão exportar o bem até o ponto em que o preço 
local exceda o preço estrangeiro pela quantidade do subsídio. 
 

Salvatore (2000, p.157) acrescenta que “muitas vezes aplicam-se impostos alfandegários 
compensatórios sobre importações para contrabalançar os subsídios às exportações 
concedidos pelos governos estrangeiros”. 

 
Continuam sendo permitidos dois tipos de subsídios à exportação, mas vêm 
havendo cada vez mais controvérsias com relação a eles. Em primeiro lugar, os 
governos podem subsidiar suas exportações de produtos agrícolas exceto 
quando tais subsídios façam com que as exportações desses produtos tenham 
“uma participação no comércio mundial além daquilo que é justo”. ...Em 
segundo lugar, um país em desenvolvimento pode subsidiar seus produtos 
manufaturados de exportação, mas tem que reduzir ou eliminar seus subsídios 
quando eles se tornarem “inconsistentes com suas necessidades de 
desenvolvimento competitivo” (KENEN, 1998, p.265-266). 

 
Portanto, os subsídios equivalem a um imposto negativo, e representam uma redução de 
custo para o produtor (CARVALHO E SILVA, 2000, p.65). 
 

d) Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias 

As medidas sanitárias e fitossanitárias que um país impõe às suas importações passaram a 
constituir-se em barreiras, devido ao fato de impedir o acesso de determinados produtos 
aos mercados que as impõem (VIEGAS, 2003). 

  
As medidas sanitárias e fitossanitárias estabelecem padrões de exigência na 
determinação de regras sobre produção, processamento e consumo de produtos 
alimentares. Podem converter-se em proibições para países exportadores dos 
produtos sujeitos a essas medidas, muitas vezes objetivando proteger o setor 
produtivo doméstico (THORSTENSEN, 1999 apud VIEGAS, 2003, p.8). 

  
As barreiras sanitárias e fitossanitárias visam principalmente proteger artigos nacionais de 
origem vegetal e animal, ou até mesmo de outro país com o qual não existam acordos 
comerciais restritivos. 
Em suma, as barreiras comerciais, tanto tarifárias quanto não-tarifárias, atingem as 
exportações do agronegócio brasileiro, e conseqüentemente as exportações da cachaça, por 
isso a importância de serem estudadas em relação a esta bebida. Apresenta-se a seguir o 
método a ser utilizado no trabalho, para depois descrever o setor da cachaça, enfatizando a 
questão da exportação. 
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2 MÉTODO 
 
Este trabalho consiste em um estudo de caso exploratório. Segundo Yin (2001), enquanto 
objetivo de pesquisa, o estudo de caso contribui para a compreensão de fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos. De forma complementar, “o estudo de 
caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real” (YIN, 2001, p.21).  
Para atingir o objetivo geral – apresentar a descrição do panorama da produção da cachaça 
no Brasil – e os objetivos específicos do artigo foram coletados dados secundários junto ao 
PBDAC (Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça) e à SECEX (Secretaria de 
Comércio Exterior) e consultadas outras fontes bibliográficas. Além disso, no dia 24 de 
junho de 2005 foi feita uma visita à F.B. Agroindústria e Turismo – alambique onde é 
produzida a cachaça Dom Braga, sendo realizada uma entrevista com a sócia-diretora da 
empresa, Patrícia Braga. Posteriormente, com o intuito de obter informações mais 
específicas, entrevistou-se novamente a sócia-diretora da empresa por telefone no dia 9 de 
março de 2006.   
Para complementar o trabalho também foi entrevistado o presidente da APRODECANA 
(Associação dos Produtores de Cana de Açúcar e Derivados do Rio Grande do Sul) e 
proprietário da franquia da Cachaçaria Água Doce em Porto Alegre/RS, Sr. Rudi Cláudio 
Kilpp, bem como Sra. Nara Gabardo – proprietária da Cachaçaria do Mercado, loja 
especializada em cachaças sediada no Mercado Público de Porto Alegre/RS. A entrevista 
com o Sr. Rudi foi feita em 24 de junho de 2005 e a visita à Cachaçaria do Mercado foi 
ocorreu em 24 de março de 2006. 
 
 
A seguir, são apresentados os dados da pesquisa que foram analisados de forma 
interpretativa, e os principais resultados encontrados. 

3 O SETOR DE CACHAÇA 

Nesta seção são apresentadas informações sobre as características da cachaça, sua 
produção, consumo, exportações, seguido do estudo de caso da cachaça Dom Braga. 

3.1 Características da cachaça 

A cachaça é uma bebida que está integrada à cultura brasileira, e representa um ícone do 
país no exterior, sendo utilizada no preparo da caipirinha – bebida típica do Brasil. 
A cachaça é classificada como uma aguardente (do latim, aqua ardens - água inflamável). 
Tal denominação é comum a todas as bebidas em cujos processos de fabricação estejam 
incluídas uma etapa de fermentação alcoólica e uma etapa de destilação, apresentando um 
teor alcoólico na faixa de 38 a 54% em volume. Conforme a matéria-prima, as aguardentes 
levam diferentes nomes: uísque (de cevada), conhaque (de uva), tequila (de agave), saquê 
(de arroz), cachaça (de cana-de-açúcar). 
A cana-de-açúcar, matéria-prima da cachaça, foi trazida pelos portugueses e introduzida 
inicialmente como planta ornamental, sendo posteriormente, em função da sua doçura, 
utilizada como garapa e depois como açúcar e aguardente. Hoje, além da indústria da 
bebida (produção de cachaça, vodka e rum) a cana é utilizada na indústria química, 
farmacêutica, de cosméticos, de combustíveis e várias outras, agregando grande número de 
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produtos, com importante diferencial: são biodegradáveis e não 
ofensivos ao meio ambiente. 
O Decreto-Lei nº 4.072 de 03/01/02 estabelece que: “cachaça é a denominação típica e 
exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 
48% em volume, a 20°C e com características sensoriais peculiares” (BRASIL, 2002). 
  A fabricação da cachaça segue algumas etapas básicas, que são descritas a seguir: 

1. A matéria-prima básica da cachaça, a cana-de-açúcar, é cortada nos canaviais e 
transportada para o local onde vai ser processada; 

2. A cana é, então, moída e o caldo resultante é filtrado para eliminar partículas 
estranhas e o bagacilho; 

3. Este caldo, também chamado de mosto, é levado para tanques (dornas de 
fermentação), onde ocorre o processo de fermentação com a transformação dos 
açúcares em álcool e demais componentes secundários. Esse processo costuma 
variar de 8 a 24 horas. O líquido fermentado é chamado de vinho; 

4. Após a separação do fermento, o vinho é enviado para o equipamento de destilação 
(coluna ou alambique) onde, por aquecimento, separam-se os produtos voláteis que, 
após condensados, formarão a cachaça; 

5. Por fim, ocorre o processo de engarrafamento.  
 

Existem três tipos diferentes de cachaça: a transparente, a amarela e a envelhecida. A 
cachaça transparente ou branca é normalmente envasada logo após a sua destilação. A cor 
nas cachaças amarelas – não envelhecidas – é conseguida através da adição de extratos de 
madeira ou calda de caramelo, que são misturados na cachaça branca, tornando o seu sabor 
somente um pouco mais adocicado do que a cachaça normal. Para a cachaça envelhecida a  
 
legislação brasileira estabelece o tempo mínimo de um ano no barril com tamanho máximo 
de 700 litros para a cachaça ser considerada envelhecida. Usam-se várias madeiras 
brasileiras (bálsamo ou imburana, amendoim, cedro, freijó, jequitibá, dentre outras) ou o 
carvalho americano ou europeu, para a confecção do barril de envelhecimento. Cada 
madeira oferece permeabilidade e aroma diferentes à cachaça. No envelhecimento em 
barris, a cachaça perde álcool e enriquece com produtos secundários aromáticos 
provenientes da reação entre a madeira, o oxigênio e os componentes secundários 
produzidos na fermentação da bebida.  
Além da distinção entre os tipos de cachaças já apresentados, existem diferenças entre as 
cachaças industrializadas (produzidas em colunas), e as artesanais (produzidas em 
alambique). A diferença entre ambas está no processo de produção. Artesanalmente, a 
produção é de batelada: enche-se o equipamento, destila-se e depois o esvazia 
completamente. No processo de coluna há um volume maior de produção, com fluxo 
constante, a todo momento entra por um lado o mosto fermentado e do outro sai a cachaça 
já destilada, acelerando a produção da bebida. 
Uma vantagem da cachaça artesanal em relação a industrial é o aroma e buquê enquanto a 
vantagem da cachaça industrial em relação a artesanal é a maior facilidade na padronização 
do produto, requisito básico para uma bebida que começa a ser exportada e aparece cada 
vez mais na mídia nacional e internacional. 
Outra diferenciação que pode ser evidenciada, segundo Braga (2005), está relacionada ao 
público-alvo. A cachaça industrial, produzida em grandes empresas, que comercializam a 
bebida em embalagens e preços populares, é voltada para as classes C e D. Já a cachaça de 
alambique destina-se principalmente ao público consumidor pertencente às classes A e B, 
que adquire cachaças artesanais, especialmente as de embalagens sofisticadas, com o 
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objetivo de consumir, decorar bares domésticos ou presentear, e está 
disposto a pagar um preço mais elevado. 
Gabardo (2006) também afirma que o público pertencente às classes A e B busca as 
cachaças artesanais (de alambique), pois reconhece como sendo um produto de qualidade e 
de maior valor agregado. Gabardo possui uma loja especializada em cachaça que existe há 
quatro anos no Mercado Público de Porto Alegre. A proprietária já possuía uma loja de 
bebidas no Mercado e queria expandir a oferta de cachaça, por isso decidiu abrir uma nova 
loja – a Cachaçaria do Mercado – especializada no produto que, segundo ela, está em 
“alta”, sendo cada vez mais valorizado, tornando interessante o investimento neste 
mercado.  O maior número de cachaças disponíveis na loja é do estado de Minas Gerais, 
mas a participação das cachaças do estado do Rio Grande do Sul vem aumentando, sendo 
que a loja oferece em torno de 300 marcas de cachaça. Também estão disponíveis cachaças 
da Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará e Espírito Santo. Menos de 10% das 
cachaças são do tipo industrializada, proveniente basicamente do estado de São Paulo. 
Também são oferecidos os acessórios necessários para o preparo de caipirinha, tais como 
copos, pilão e também kits prontos para presentear. 
O publico da loja é bastante variado contando com clientes do Rio Grande do Sul, de 
outros estados e também do exterior. A proprietária afirma que os clientes que vem de 
outros estados, quando compram na loja, querem experimentar as cachaças gaúchas. 
Segundo ela, a demanda pela cachaça do Rio Grane do Sul está aumentando. Têm surgido 
novas cachaças, algumas têm ganhado medalhas em concursos e está sendo feito, também, 
um movimento para criação de um selo de qualidade junto ao SEBRAE. Segundo Gabardo 
(2006), os clientes “querem uma cachaça boa”. Sendo assim, a loja, adquire as cachaças  
 
 
diretamente dos alambiques, garantindo, deste modo, sua procedência, evitando 
intermediários no processo. 
A seguir, faz-se uma descrição da produção e do consumo da cachaça no Brasil, para, 
posteriormente, apresentar dados relativos à exportação do produto e à barreiras impostas 
por países importadores. 

3.2 Produção e consumo de cachaça 

No ano de 2002, segundo o PBDAC (Programa Brasileiro de Desenvolvimento da 
Cachaça), foram produzidos 1,3 bilhões de litros de cachaça. Este número vem se 
mantendo estável nos últimos anos. Desse total, 500 milhões de litros (aproximadamente 
38,5%) são resultantes da produção em alambiques, na qual Minas Gerais detém a 
liderança, seguido da Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
Os demais 800 milhões de litros da produção nacional ficam sob responsabilidade da 
indústria, concentrada em São Paulo, Pernambuco e Ceará. Estima-se que existam mais de 
5 mil marcas de cachaça e 30 mil produtores em todo país – a maioria produzindo 
pequenos volumes comercializados localmente – gerando uma receita próxima de US$ 500 
milhões. Acredita-se que mais de 90% dos alambiques não possuam registro legal, embora 
já absorvam mais de 1,5 milhões de trabalhadores em todo o processo produtivo.  
A cachaça é o destilado mais consumido no País e ocupa o segundo lugar entre as bebidas 
alcoólicas, como mostra o Quadro 1. Como se pode observar, o consumo da cachaça teve 
um leve aumento, ficando atrás somente da cerveja que teve um consumo 
significativamente mais elevado. Tal fato mostra que existe um amplo mercado a ser 
conquistado pela cachaça que pode ser considerada um produto substituto da cerveja. O 
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consumo brasileiro lhe garante o terceiro lugar entre os destilados do 
mundo inteiro, ficando atrás apenas da vodka e do sochu (bebida oriental destilada a partir 
do mosto fermentado do arroz) (Braga, 2005). 
 

 
Quadro 1 – Evolução do consumo de bebidas no Brasil no período 1995-2000 (em bilhões 

de litros) 
 

Ano / Produto Cerveja Cachaça Uísque
1995 7.379 1.049 29
1996 7.591 1.092 27
1997 7.983 1.048 30
1998 8.222 1.010 27
1999 8.304 1.300 28
2000 8.600 1.375 29  

Fonte: Adaptado de PBDAC. Disponível em: <http://www.pbdac.com.br> . 
Acesso em 26 de julho de 2005. 

 
A cachaça está em processo de valorização, conquistando mercado nas grandes cidades do 
Brasil e atraindo o interesse crescente de consumidores no exterior. O sucesso da 
caipirinha tem contribuído para o ingresso da cachaça no mercado externo e para a 
conquista de um público cada vez maior (PBDAC, 2005).  
 
 
A preocupação e o interesse no crescimento das exportações deste produto levou os 
ministros Luiz Fernando Furlan (do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e 
Roberto Rodrigues (da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), a assinar, em 24 de junho 
de 2005, o Regulamento de Avaliação da Conformidade da Cachaça (RAC), elaborado 
pelo Inmetro, e o Padrão de Identidade e Qualidade da Cachaça (PIC), elaborado pelo 
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MDIC, 2006). 
O Quadro 2, apresentado a seguir, mostra o percentual que cada bebida destilada detêm do 
mercado brasileiro. 

 
 

Quadro 2 – Participação das bebidas destiladas no mercado brasileiro 
 

Bebidas Destiladas Percentual do mercado brasileiro
Aguardente 83,05
Conhaque 5,52
Vermute 3,96
Uísque 2,26
Vodca 1,86
Rum 1,45
Aperitivo 0,89
Bitter 0,57
Licores 0,4
Gim 0,04  
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Fonte: Adaptado de PBDAC. Disponível em: <http://www.pbdac.com.br> . 
Acesso em 26 de julho de 2005. 

 

Pode-se observar que a participação da aguardente no mercado de destilados do Brasil é 
significativa (83,05%), o que indica o grande consumo do produto e o fortalecimento do 
setor. 

3.3 Exportação de Cachaça 

De acordo com o Ministério da Agricultura (MAPA, 2005), as exportações de cachaça e 
aguardente de cana-de-açúcar somaram 11 milhões de dólares em 2004, 22,22% a mais 
que em 2003, número que representa apenas 1% da produção brasileira, já que o restante é 
destinado ao consumo interno (CORREIO DO POVO, 2005). 
As exportações da cachaça brasileira expandem-se a cada ano, como pode ser observado na 
Figura 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Evolução das exportações de cachaça brasileira no período 1995 – 
2003. 

 
 

 
 
Fonte: PBDAC. Disponível em: <http://www.pbdac.com.br> . Acesso em 26 de julho de 

2005. 
 
 
As exportações de cachaça, hoje em torno de 15 milhões de litros, têm crescimento médio 
de 10% ao ano (ABRABE, 2006). 
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A seguir, o Quadro 3 apresenta os principais países importadores da 
bebida brasileira. A meta é fazer o volume de exportações chegar aos 38 milhões de litros 
até 2010 e aumentar a exportação para outros países. Isso propicia e contribui para a 
divulgação dos aspectos culturais, econômicos e históricos do Brasil no exterior (PBDAC, 
2005). 
 

 
Quadro 3 – Principais países importadores da cachaça brasileira 

 

Países Importadores Parcela Importada (%)
Paraguai 28,19
Alemanha 23,31
Itália 6,09
Uruguai 5,94
Portugal 5,68
Bolívia 4,28
Estados Unidos 4,13
Chile 3,69
Reino Unido 3,13
Outros 15,56  

Fonte: Adaptado de PBDAC. Disponível em: <http://www.pbdac.com.br> . 
Acesso em 26 de julho de 2005. 

 
 
 
 

Pode-se observar a partir do Quadro 3, que os principais países compradores da cachaça 
são o Paraguai (28,19%), a Alemanha (23,31%), a Itália (6,09%), o Uruguai (5,94%) e 
Portugal (5,68%). 
Os países importadores impõem tarifas e restrições para a compra de bebidas alcoólicas, 
logo para a cachaça. No Quadro 4 estão alguns exemplos, onde a Índia impõe tarifas ad 
valorem, sendo que alguns produtos, dentre eles a cachaça com taxa de 260%, sofrem 
picos tarifários (definidos como as tarifas situadas quatro desvios-padrão acima da tarifa 
média daquele país), caracterizados por tarifas acima de 88%. A respeito da Indonésia, este 
é o 31º país de destino dos produtos brasileiros, sendo que sobre as bebidas alcoólicas 
incidem tarifas ad valorem elevadas. Os picos tarifários para esse país foram considerados 
como sendo as tarifas acima de 79,9%, sendo a tarifa de importação de cachaça (170%) um 
exemplo disso. Não são aplicadas tarifas específicas ou mistas.  A economia de Cingapura 
é bastante liberal nos aspectos relativos ao comércio internacional. No entanto, as bebidas 
alcoólicas e alguns outros produtos são taxados com tarifas de importação específicas, 
como apresentado no Quadro 4. Na Nigéria, dentre os produtos que possuem maiores 
tarifas de importação estão as bebidas alcoólicas. 
  

Quadro 4 – Exemplos de tarifas para exportação 
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Fonte: SECEX (2005). Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex>. 
 
Em relação a outros países, as barreiras variam. O emprego de tarifas específicas por parte 
do Japão, por exemplo, cresceu significativamente com o processo de tarifação negociado 
na Rodada Uruguai, atingindo 6% do total de itens tarifários. Esse tipo de tarifa incide 
majoritariamente sobre produtos agropecuários, alimentos, bebidas alcoólicas – onde está 
incluída a cachaça -, petróleo e derivados e minerais não-ferrosos. O imposto sobre bebidas 
alcoólicas discriminava as bebidas estrangeiras ao taxar com uma alíquota inferior ao 
sochu, bebida produzida domesticamente (SECEX, 2005). 
Para entrar no Chile, as bebidas alcoólicas sofrem barreiras não-tarifárias – restrições 
quantitativas – e necessitam de certificação para ter a sua importação autorizada. De forma 
semelhante age a Colômbia, exigindo que os importadores de bebidas alcoólicas devam 
apresentar um certificado do fabricante garantindo a conformidade da bebida com as leis 
do país de origem e da Colômbia.  
 
 
 
Os Estados Unidos implantaram, em junho de 2002, a Lei do Bioterrorismo, que afeta a 
importação de bebidas alcoólicas por parte deste país. Pode haver detenção administrativa 
e até destruição do conteúdo daquilo que eles julgarem produtos suspeitos ou ilegais. 
Em relação à União Européia (UE), esta aplica a Tarifa Externa Comum (TEC), que em 
geral é em base ad valorem. Sobre as bebidas alcoólicas, dentre elas a cachaça, incidem a 
TEC e tarifas específicas e ainda alguns direitos adicionais podem ser aplicados a produtos 
cujos preços de entrada no mercado comunitário sejam inferiores aos preços estabelecidos 
pela UE. A respeito de vinhos e demais bebidas alcoólicas, foi estabelecido um 
regulamento (Regulamento da Comunidade Econômica no 881/98) com o intuito de 
proteger “expressões tradicionais” associadas à produção de bebidas alcoólicas. Na maioria 
das vezes, essas expressões são utilizadas para identificar os atributos e características de 
determinadas bebidas, geralmente utilizando-se, para isso, denominações geográficas. O 
regulamento confere proteção de marca registrada a essas expressões, embora os termos 
possam ser genéricos, o que poderá dificultar a exportação de determinadas bebidas para a 
UE (SECEX, 2005). 
 
3.4 Cachaça Dom Braga 

 

PAÍS DESCRIÇÃO TARIFA 

ÍNDIA cachaça e caninha 260% 

INDONÉSIA cachaça e caninha 170% 

CINGAPURA bebidas alcoólicas 

1 a 30 dólares de cingapura 
(SGD) por litro de álcool 

presente na composição da 
bebida 

NIGÉRIA bebidas alcoólicas 86% a 118% 
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A F.B. Agroindústria e Turismo, produtora da cachaça Dom Braga, foi 
criada no ano de 2002, pelo empresário e engenheiro agrônomo Anastácio Braga como 
opção para tornar rentável seu sítio de 40 hectares, localizado na cidade de Dois Irmãos, 
distante 50 km da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa tem capacidade 
para produzir 400 mil litros por ano de cachaça, entretanto, a produção da safra passada foi 
de apenas 80 mil litros. Braga (2005), sócia-proprietária e gerente da empresa, destaca que 
a empresa tem capacidade instalada para produzir 400 mil litros por ano, ou seja, até esse 
limite. No entanto, pela sua participação no mercado ainda reduzida, optou por produzir 80 
mil litros, mas visa aumentar essa quantidade. 
A empresa está trabalhando junto à sua área de marketing para a ampliação da abrangência 
de seus produtos. A cachaça Dom Braga é produzida em equipamentos modernos, 
mantendo suas características artesanais, com fermento natural sem aditivos químicos e 
destilada em alambiques de cobre. 
Segundo Braga (2005), a colheita da cana é manual, sem queima da palha, para preservar a 
cera que envolve os colmos e que, quando destruída, deixa a cana exposta à deterioração 
mais rápida. O resultado são três tipos de cachaças: Prata (correspondendo ao tipo 
transparente conforme classificação apresentada no item 3.1), Madeira (correspondendo ao 
tipo amarelo) e Premium (correspondendo ao tipo envelhecido).  
Além de visar a obtenção de uma cachaça de boa qualidade, a Dom Braga também se 
preocupa com a preservação dos recursos naturais da região. A água utilizada nos 
processos é reaproveitada, e o bagaço da cana é utilizado na geração de energia para a 
destilação. 
Para obter um elevado padrão de qualidade, a cachaça Dom Braga é feita com o “coração” 
da destilação, a parte nobre da cachaça. A “cabeça” e a “cauda” contêm alguns compostos 
indesejáveis, que causam ressaca, por exemplo, e por esse motivo são descartadas do 
processo. Sua produção tem a consultoria de um técnico vindo de Minas Gerais, berço das 
grandes cachaças brasileiras, que juntamente com os diretores, define o momento de 
colocar o produto à venda. 
Como forma de divulgação da cachaça, a empresa participa de feiras e eventos do setor, 
além de treinamentos e degustações em bares, restaurantes, coquetéis, jantares, shows e  
 
festas. Uma das estratégias futuras da empresa é visar não apenas a produção de cachaça, 
mas também o agroturismo com visitação ao alambique conhecendo todas as etapas do 
processo, desde a produção, fermentação, engarrafamento e controle de qualidade 
(laboratório). A degustação faz parte do roteiro e um projeto futuro da empresa é a 
construção de uma pousada. Essas estratégias fazem parte de um estudo que foi realizado 
para planejar as atividades que seriam desenvolvidas na propriedade, sendo feito 
benchmarking de alambiques mineiros.  
Em relação ao mercado internacional, a empresa ainda não exporta regularmente. No ano 
de 2004, foram feitas remessas pontuais ao exterior diretamente para dois clientes, um da 
Alemanha e outro da Holanda. As vendas foram para filiais da empresa brasileira WEG 
Motores, que possui filiais em diversas partes do mundo, sendo cada remessa continha 120 
garrafas de 700 ml. O negócio foi realizado pelo Exporta Fácil dos Correios. O objetivo 
das empresas com a importação da cachaça gaúcha foi oferecer a degustação de um 
produto tipicamente brasileiro nas feiras nas quais estavam participando. Em 2005, 
também foi exportada uma remessa semelhante às anteriores para Portugal (BRAGA, 
2005). 
Entretanto, a Dom Braga busca exportar um volume maior e de forma mais constante. Para 
isso, está trabalhando com cinco traders que estão prospectando mercados no mundo 
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inteiro. Além disso, a empresa tem participado de feiras internacionais 
regularmente, como por exemplo, a Feira Internacional de Comércio de Alimentos e 
Bebidas – Anuga, Colônia/Alemanha, e a Feira Internacional de Produtos Alimentares – 
Sial, Paris/França. No Brasil, a empresa participa da Expointer - Esteio/RS e da Brasil 
Cachaça – São Paulo/SP. 
A principal dificuldade apontada relacionada à exportação consiste na concorrência com a 
cachaça industrializada. Isso porque, na maioria das vezes, esta é vendida a granel e a um 
preço inferior, sendo em média US$ 0,80 por litro, devido aos custos de produção 
inferiores e a não contabilização dos custos de engarrafamento e rotulagem. A Dom Braga, 
por sua vez, tem um custo de produção mais elevado, além do engarrafamento e rotulagem, 
resultando em um preço de exportação de US$3,50 por litro. O consumidor estrangeiro 
normalmente consome a cachaça para elaborar a caipirinha, não fazendo a diferenciação 
entre as cachaças industriais e de alambique, considerando em grande parte o preço na 
decisão de compra (BRAGA, 2005). 
Quanto a ações conjuntas entre os diversos setores da sociedade, para viabilizar a 
exportação da cachaça gaúcha, ainda não existem projetos contínuos, apenas ações 
pontuais. 
Por exemplo, a parceria feita entre seis empresas gaúchas (dentre elas a Dom Braga) e o 
SEBRAE/RS para participar na próxima feira em Anuga, Alemanha (BRAGA, 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da elaboração deste trabalho, podem-se fazer algumas considerações a respeito da 
produção e exportação da cachaça brasileira. Nesse sentido, observa-se que as barreiras 
comerciais são restritivas às exportações de bebidas alcoólicas e, portanto, à cachaça. 
A cachaça ainda possui grande mercado a ser conquistado no âmbito nacional e 
internacional. Isto pode ser um estímulo e um fator de motivação para as empresas 
entrantes no ramo, como F. B. Agroindústria e Turismo. O Mercosul possui potencial a ser 
desenvolvido devido à proximidade e também ao acordo de livre comércio vigente entre  
 
seus países para o livre trânsito de mercadorias, sobre as quais não devem ser impostas 
tarifas de importação, não existindo, portanto, barreiras comerciais. No entanto, Braga 
(2005) ressalta que o público que mais aprecia a cachaça brasileira é o europeu, mesmo 
havendo exportações para países latino-americanos (tais como Uruguai, Chile) como já 
apresentado anteriormente. 
Com relação à F. B. Agroindústria e Turismo observou-se que esta se preocupa com a 
qualidade do produto, sendo este um aspecto de diferenciação da empresa, ao contrário de 
outras que adotam a estratégia de preços baixos para a obtenção de vantagem competitiva. 
Então, este pode ser considerado um ponto forte da empresa que busca a inserção no 
mercado internacional. Entretanto, a diferença entre a cachaça artesanal e a industrializada 
ainda precisa ser mais trabalhada e divulgada nos países compradores do produto para que 
essa diferenciação seja valorizada, fazendo com que os consumidores se disponham a 
pagar um preço mais elevado pela cachaça de alambique, cuja qualidade é superior. 
Portanto, o Brasil possui um grande potencial a ser explorado no setor da cachaça, podendo 
este ser um importante produto componente da pauta de exportações, contribuindo para o 
aumento do número de empregos, principalmente no caso das cachaças artesanais, e para o 
crescimento econômico brasileiro. 



XLIV CONGRESSO DA SOBER 
 “Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento” 

 
 

 
Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006 

Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 

16

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BEBIDAS (ABRABE). Disponível em: 
<http://www.abrabe.org.br>. Acesso em 22 de março de 2006. 

AZEVEDO, Paulo Furquim de. Comercialização de produtos agroindustriais. In: 
BATALHA, Mário Otávio (org.).  Gestão agroindustrial Vol. I. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
BRAGA, Patrícia. O processo de produção da cachaça na empresa Dom Braga. Dois 
Irmãos. Entrevistas concedidas aos autores em 24 de junho de 2005, 8 de agosto de 2005 e 
14 de março de 2006.  
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 4.072 de 3 de janeiro de 2002. Estabelece sobre a cachaça 
brasileira. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. 
 
CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto Leite da. Economia 
Internacional. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
CORREIO DO POVO. Brasil exporta apenas 1% de cachaça e aguardente. 18 de Julho, 
Porto Alegre, 2005. 
 
GABARDO, Nara. Comercialização de cachaça. Porto Alegre. Entrevista concedida aos 
autores em 24 de março de 2006. 
 
KENEN, Peter Bain. Economia Internacional: Teoria e Política. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998. 
 
KILPP, Rudi Cláudio. A cachaça gaúcha. Porto Alegre. Entrevista concedida aos autores 
em 24 de junho de 2005. 
 
KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: Teoria e Política. 
São Paulo: Makron Books, 1999. 
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). 
Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 23 de junho de 2005. 
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
(MDIC). Disponível em: <http://www.mdic.gov.br>. Acesso em: 24 de março de 2006. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). Disponível em: 
<http://www.wto.org>. Acesso em: 23 de junho de 2005. 
 
PROGRAMA BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA CACHAÇA (PBDAC). 
Disponível em: <http://www.pbdac.com.br>. Acesso em 26 de julho de 2005. 
 
SALVATORE, Dominick. Economia Internacional. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A., 2000. 
 



XLIV CONGRESSO DA SOBER 
 “Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento” 

 
 

 
Fortaleza, 23 a 27 de Julho de 2006 

Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 

17

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR (SECEX). Barreiras 
externas às exportações brasileiras 1999. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex>. Acesso em 27 de julho de 2005.  
 
VIEGAS, Isabel Fernandes Pinto. Impactos das barreiras comerciais dos Estados 
Unidos e da União Européia sobre a pauta de exportações agrícolas brasileiras. 
2003.68 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luis 
de Queiroz”, Piracicaba, 2003. 
 
YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 
 
ZUURBIER, Peter. Cadeias de suprimento nos mercados internacionais. In: 
ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava (org.). Economia e gestão dos negócios 
agroalimentares. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


