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O que é a ANPAQ?

É a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES E INTEGRANTES
DA CADEIA PRODUTIVA E DE VALOR DA CACHAÇA DE
ALAMBIQUE - ANPAQ.

Originou-se, em 16 de dezembro de 2016, da alteração do
estatuto da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de
Qualidade – AMPAQ, esta fundada em 11 de janeiro de 1988,
portanto com 29 anos de existência e sempre trabalhando,
difundindo, promovendo e defendendo a Cachaça.

É entidade pioneira e a mais antiga entidade setorial da cachaça
constituída no Brasil e tornou-se referência para a constituição
das demais entidades setoriais existentes.
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A existência da ANPAQ está marcada por resultados e conquistas
obtidos em prol do setor da Cachaça de Alambique e para o
produto cachaça, a bebida mundial do Brasil.

Continua como uma Associação de Direito Privado, sem fins
lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira, com
sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
exercendo suas atividades em território nacional ou no exterior,
por meio de representantes e/ou representações legais e oficiais.

À ANPAQ poderá filiar-se, em seu quadro social, qualquer
integrante, de natureza Jurídica e/ou Física, da Cadeia Produtiva
e/ou de Valor da Cachaça de Alambique, seja ele nacional ou
internacional.



Por que ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES E
INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA E DE VALOR DA CACHAÇA
DE ALAMBIQUE – ANPAQ?

A representatividade do setor de cachaça estava sendo, até pouco
tempo, conduzida pelas entidades representativas em seus
estados: Associações, Sindicatos e Institutos como o IBRAC; os
SINDBEBIDAS de Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo; a
APRODECANA (RS); a APPCA (SP); a ACAPACQ (SC); a APACERJ (RJ);
a AGOPCAL (GO); e, a até então, a AMPAQ-MG, entre outras.
Todas elas têm em seu quadro social somente um segmento do
setor, os PRODUTORES, ficando os demais elos da cadeia
produtiva e de valor da cachaça sem a necessária
representatividade para atender às demandas setoriais.
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Com base nessa constatação e dentro da preocupação de unir e
fortalecer o setor em busca de uma pauta clara e objetiva de
planos, programas, projetos e ações que possam dinamizar o seu
desenvolvimento, a AMPAQ-MG, em Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 16 de dezembro de 2016, promoveu
mudanças em seu Estatuto Social, ampliando a sua
REPRESENTATIVIDADE e ABRANGÊNCIA, para todo o TERRITÓRIO
NACIONAL e AMPLIANDO, também, o seu QUADRO SOCIAL , de
forma a atender a todos os ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DA
CACHAÇA e não somente aos produtores, tornando-se a
Associação Nacional dos Produtores e Integrantes da Cadeia
Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique - ANPAQ
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Muito mais do que trocar o M (de mineira) pelo o N (de
nacional) de sua sigla, a ANPAQ se antecipa aos anseios
de união e fortalecimento do setor em prol de uma
construção que precisa dos esforços e compromissos de
todos os elos da cadeia produtiva da cachaça.

Vontade e união são os trampolins mais indicados para a
conquista dos objetivos da ANPAQ. E o que é
importante salientar: a nova ANPAQ não veio para
competir e sobrepor, mas para somar com as demais

entidades representativas do setor.



Qual o novo Desenho Institucional da ANPAQ ?

Com a mudança, a ANPAQ já tem em seus quadros os vários
segmentos da cadeia produtiva e de valor da cachaça:
empresas de equipamentos, insumos, serviços, produtores,
engarrafadores, entre outros.

Para ganhar agilidade e representatividade nacional a ANPAQ
criou Diretorias em cada estado produtor para melhor
atender e buscar soluções para as demandas identificadas
em cada estado, afim de que o setor possa crescer de forma
organizada a nível nacional, com um discurso coeso e uma
pauta que atenda às diversas demandas identificadas em
cada estado produtor.



Quais os objetivos da ANPAQ?

a) agir com legitimidade representando política e institucionalmente
a cadeia produtiva da Cachaça de Alambique;

b) estabelecer e divulgar regras relativas a identidade da “Cachaça” e
o padrão mínimo de qualidade da Cachaça de Alambique;

c) trabalhar para que a Cachaça de Alambique seja referencia
nacional e internacional nos quesitos de qualidade;

d) agregar e melhorar as relações entre as pessoas físicas e jurídicas
dedicadas à de cachaça de qualidade;

e) estimular e promover a valorização e permanente controle de
qualidade;
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f) apoiar e estimular pesquisas;

g) colaborar com as autoridades públicas competentes na
regulamentação do processo de produção, comercialização e
divulgação da Cachaça de Alambique;

h) apoiar projetos de lei e decisões administrativas que atendam ao
desenvolvimento do setor;

i) promover e divulgação da “Cachaça de Alambique”, por meio ações
de marketing e participação em eventos;

j) interagir com instituições de cunho científico com vistas à
inovações tecnológicas para a cadeia produtiva e de valor;

l) promover cursos e treinamentos;
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m) identificar e angariar recursos para o desenvolvimento de ações;

n) prestar a seus associados consultoria técnica, jurídica e contábil, assessoria
mercadológica, pesquisas científicas, elaboração de projetos e assessoria geral;

o) apoiar a recuperação e preservação ambiental, da flora, da fauna, dos
recursos hídricos e todas a riquezas naturais;

p) apoiar a diversificação da produção, especialmente bebidas diversas e
derivados da cana-de-açúcar (álcool combustível; vinagre, vinho, açúcar
mascavo; rapadura etc.);

q) avaliar qualitativamente a produção de cachaça, por meio do programa de
garantia de qualidade à aqueles que optarem voluntariamente pela avaliação;

r) criar, estruturar e administrar, direta ou indiretamente, uma Centrais
Regionais de Compras.



É UMA ENTIDADE QUE, POR INTERMÉDIO DOS DIVERSOS ELOS DA
CADEIA PRODUTIVA E DE VALOR DA CACHAÇA E DO PENSAMENTO
DAS DIVERSAS ENTIDADES ESTADUAIS A ELA ASSOCIADAS, IRÁ
TRABALHAR PARA FOMENTAR E DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS
ESTRATÉGICOS E AÇÕES, EM REDE, PARA TER INFLUÊNCIA NO
CAMPO POLÍTICO E NO MERCADO, OBJETIVANDO DINAMIZAR O
DESENVOLVIMENTO DO SETOR E CORRIGIR OS PROBLEMAS DE
UMA ESTRUTURA INDUSTRIAL FRAGMENTADA E ATOMIZADA EM
PEQUENOS PRODUTORES DE CACHAÇA ARTESANAL COM BAIXA
REPRESENTATIVIDADE E ORGANIZAÇÃO.
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