
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça
Título: Reunião Ordinária N. 54

Local:
sala de reuniões no Hotel Nord Luxxor Tambaú - Av. Almirante Tamandaré, 740 -
João Pessoa - PB

Data da
reunião:

11/09/2018 Hora de início: 09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

1.            09:00 - Abertura da Reunião
             *Saudação da Presidente da Câmara
             *Assuntos da Secretaria da Câmara
                                 - Aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária
                                 - Próximas Reuniões
                                 - Membros Infrequentes
2.            09:30 Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9 da
AE: Negociações Internacionais) 
3.            09:50 Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação)
4.            10:00 Revisão do Código Alimentário Argentino; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais)
5.            10:30 Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila; (Tema 2 da AE: PD&I)
6.            10:40 Política Nacional de Resíduos Sólidos: (Tema 2 da AE: PD&I)   
7.            10:50 Apresentação ABIVIDRO - Logística reversa e reciclagem de vidro; (Tema 2 da AE: PD&I)
8.            11:20 Evento Estadão / IBRAC - Cachaça Símbolo Nacional; (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)  
9.            11:30 Apresentação Premier Pack – A Contribuição do Envelhecimento e da Utilização de Embalagens Premium no
Reposicionamento da Cachaça; (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)
10.          12:30 Assuntos Gerais
11.          13:00 Encerramento
12.          13:30 Almoço oferecido pela empresa Premier Pack (Estaleiro Restaurante - Rua dos Camarões, 95 - Ponta do
Seixas - João Pessoa - PB)
                           

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ALEXSANDRA MACHADO CERQUEIRA SINDBEBIDAS/CE PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 LUIS HENRIQUE SECCHI MUNHOZ ABRABE PR
5 MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO CAVALCANTI APAR PR
6 EVANDRO LUIS WEBER APRODECANA PR
7 Mucio Fernandes CNA PR
8 MARGARETH CESAR REZENDE PEREIRA LIMA FEPLANA PR
9 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
10 CARLOS EDUARDO CABRAL DE LIMA IBRAC PR
11 ROBERTO TADEU DEGLI ESPOSTI SINDIBEBIDAS/SP PR
12 ANA PAULA BERNARDES ABIVIDRO PR
13 SEBASTIAN PACHECO IDELT PR
14 LEANDRO B MELO SILVEIRA ACAPACQ PR
15 JOSE LUCAS M OLIVEIRA APACS PR
16 GILBERTO FREYRE NETO APAR PR
17 MARIA BARRETO ROCHA ASPEMATE PR
18 CLAUDIA GERMANA A L FREIRE Cachaça Werneck PR
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PR - presente / CO - convidado

 

19 AURELIO LEAL FREIRE JUNIOR CM PR
20 CLAUDIA GERMANA A L FREIRE CM PR
21 MURILO VILELA COELHO ENGENHO PR
22 LUCIANA FERNANDES ENGMAQ PR
23 DANIEL LIZOT LA PR
24 RICHARD ALVES PBIO PR
25 CECILIA HELENA Pref. Alegrete PR
26 MARCELO A FALCAO Pref. Alegrete PR
27 ADÃO CELLIA Pref. Alegrete PR
28 ROBERTO TADEUS PREFEITO PR
29 RAFAEL LEMOS VA PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da Reunião - *Saudação da Presidente da Câmara: às nove horas e dez minutos do dia 11 de setembro

de 2018, na sala de reunião Ipê do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB, foi aberta pela Presidente

da Câmara, Sra. Alexsandra Machado, a Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia

Produtiva da Cachaça, que cumprimentou a todos. A reunião acontece na semana em que se celebra o Dia Nacional da

Cachaça,  contando com o apoio do Sr.  Mucio Fernandes,  representante da CNA. *Assuntos da Secretaria da

Câmara: Aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária: a minuta dos registros da última reunião foi aprovada, sem

ressalvas. Próximas Reuniões - referendo: a última reunião de 2018 foi confirmada para 12/12/2018, na Sede do GS1

Brasil em Brasília/DF, com reunião do IBRAC no dia anterior no mesmo local. Após a reunião seguirá a costumeira

confraternização com degustação de cachaça. Para 2019 decidiu-se manter 4 reuniões ordinárias, sendo a 4ª e última na

cidade de Maceió. O calendário definitivo para 2019 será aprovado na reunião de dezembro. Membros Infrequentes:

ficou deliberado formalizar, via oficio, o INMETRO, MDIC e SDA, sobre suas ausências.

Deliberações: envio de comunicado aos membros faltantes.

Ação: elaboração e envio de e-mails aos membros que ultrapassaram ou estão próximos de ultrapassar o número de

faltas permitido pelo Regimento Interno das Câmaras.

Responsável: Secretaria da Câmara.

 

2. Negociações internacionais e acordos bilaterais para o reconhecimento da Cachaça - IBRAC (Tema 9 da AE:

Negociações Internacionais) - A Presidente da Câmara informou que foi aprovado em 05/09/2018, pelo Senado

Federal o Decreto Legislativo nº 69 com texto final que aprova o Acordo Bilateral Brasil x México, de reconhecimento

mútuo da Cachaça e da Tequila como Indicações Geográficas. Disse, ainda, que agora o texto segue para a Casa Civil e

depois para promulgação pela Presidência da República. O Sr. Carlos Lima, do IBRAC, informou que as alterações no

estatuto do Instituto, para que seja depositário junto ao INPI, seguem suspensas em função de outras demandas surgidas.

Porém, disse que há intenção de retomar o assunto assim que possível. Aproveitou também para a atualizar sobre as

tratativas  envolvendo  o  acordo  Bilateral  Mercosul/União  Europeia:  Indicações Geográficas :  no  que  tange  ao

reconhecimento mútuo das IGs, após dois anos de trabalho, apresentação das listas de indicações por ambos os lados,

quanto à IG Cachaça não existem muitas divergências, pelo que se espera um reconhecimento pelo lado europeu sem

problemas. Desgravação de Posições Tarifárias:  O Sr. Carlos Lima apresentou detalhes das negociações referente as

desgravações tarifárias. Em breve haverá nova rodada de negociações em Montevidéu-Uruguai, mas sem grandes

possibilidades de avanços antes do período eleitoral.

 

Deliberação: Não houve.
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3. Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado - IBRAC; (Tema 8 da AE: Legislação) - O Sr. Carlos Lima

informou que quanto aos PLs 1.187/2007 e 4.547/2008, em 28/07/2017 foi apresentado parecer do relator, Deputado

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 1187/2007

e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; pela incompatibilidade

e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 4547/2008, apensado; pela não implicação da matéria em

aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e

orçamentária do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Agrário; e no

mérito pela aprovação do PL 1187/2007 e do Substitutivo da CAPADR; e, ainda, pela rejeição do Substitutivo da

CDEICS. Ressaltou que em 2017 o parecer foi retirado e este ano a relatoria foi devolvida pelo antigo responsável,

Deputado Paulo Abi-Ackel, visto que ele não mais integra a Comissão onde o PL se encontra. A proposta agora é que o

antigo relator, Deputado Mendonça Filho (DEM-PE), volte à relatoria para concluir o PL ainda nesta legislatura.

Seguem também na Câmara Federal os PLs nºs 5.428/09, 1269/15, 4.861/16, 4.949/16, 7097/17, que não tiveram

movimentação, desde a última reunião, assim como o PL nº. 360/14 no Senado. O Projeto de Decreto Legislativo

69/2018, que aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos para o

reconhecimento mútuo da Cachaça e da Tequila como indicações geográficas e produtos distintivos do Brasil e do

México, respectivamente, foi aprovado no Senado e seguiu para sanção presidencial.

 

Deliberação: Não houve.

 

4. Revisão do Código Alimentário Argentino; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais) - com exceção das

bebidas fermentadas; (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais) - O Sr. Carlos Lima falou sobre a norma do

Mercosul GMC 77/94 - que versa sobre Definições Relativas As Bebidas Alcoólicas - foi publicada num período que

faltava conhecimento e valorização da Cachaça no Brasil, e esse conceito foi internalizado pela norma argentina.

Segundo ressaltou, o Brasil, ao longo do tempo e pelo trabalho do setor produtivo, adaptou seu entendimento do que é a

Cachaça, sem que o Mercosul tivesse sido atualizado seguindo esse entendimento, condição que perdurou por algum

tempo e prejudicou o trabalho da valorização da bebida. O trabalho pretendido era excluir a definição de Cachaça da

77/94 o que foi alcançado no último ano. A norma foi finalmente alterada e foram excluídas da norma as definições de

Cachaça e aguardente de cana. Alteração da norma foi feita pela Resolução 046/2017 que revoga os pontos 1 e 2 do item

XVIII do anexo Resolução GMC N°77/94. Isso deixou livres os países do bloco para definir o que é a Cachaça em seus

âmbitos. A Argentina já está em vias de conclusão da revisão de seu Código Alimentar, com nova definição da bebida,

mas sem que a definição usada aqui seja usada completamente. Essa nova definição, afirmou, não representa prejuízo

para a  Cachaça.  Finalizando,  foi  proposto e  aceito o envio de oficio à  Secretaria  de Relações Internacionais  do

Agronegócio - SRI para que busque junto ao governo argentino a inclusão em seu ordenamento jurídico da definição

brasileira de Cachaça.

 

Deliberações: envio de oficio à SRI.

Ação1: redação da minuta do ofício.

Responsável: Carlos Lima - IBRAC.

Ação2: formatação, coleta de assinatura da presidente e envio à SRI

Responsável: Secretaria da Câmara.

 

5. Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila (EP); (Tema 2 da AE: PD&I) - O Sr. Carlos Lima informou que

foi realizada reunião, nos dias 8 e 9 de maio, em Brasília/DF com os laboratórios participantes do EP, que apresentaram

suas metodologias. Foi demonstrado pelo Ministério que, considerando o valor do limite máximo do CE de 210, o limite

de Desvio Padrão Relativo (DPR) do LANAGRO (GO), no momento, é de 20,2% pela equação de Horwitz. Constatou-

se grande disparidade entre laboratórios. Esse DPR já vem sendo descontado dos resultados. Sobre o EP, como não há

referências anteriores, o Mapa o considerou satisfatório e está concluindo a ata para que possam ser iniciados os

encaminhamentos. Ficou prevista, por consenso, a realização de novos ensaios de proficiência com Cachaça envelhecida

e branca, e com participação de mais laboratórios. Ao final da exposição, foi proposto e aprovado o envio de ofício da

Câmara ao setor responsável do Mapa, a fim de viabilizar os ensaios.

 

Deliberação: envio de Oficio da Câmara à CGVB/SDA/Mapa.

Ação1: redação da minuta do ofício.
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Responsável: Carlos Lima - IBRAC.

Ação2: formatação, coleta de assinatura da presidente e envio à CGVB/SDA/MAPA

Responsável: Secretaria da Câmara.

 

6. Política Nacional de Resíduos Sólidos: (Tema 2 da AE: PD&I) - O Sr. Carlos Lima  falou sobre o tema, já

mencionado em reunião anterior da Câmara, referente à essa política (instituída pela Lei nº 12.305/10) e à logística

reversa. Disse que o IBRAC participou de reunião no MMA que sinaliza para a adesão das empresas a uma Coalisão

Empresarial Multisetorial que foi formada para tratar do assunto com 23 entidades de vários setores, porém disse que o

IBRAC se afastou por discordâncias quanto à estratégia de governança. Observou que, recentemente, o Ministério

Público do Mato do Grosso do Sul cobrou o IBRAC e várias outras entidades e seus associados, sobre a aplicação da

PNRS, com risco de punição. A partir de então, o Instituto voltou a atentar para a questão da PNRS. Lembrou que no

estado de São Paulo a licença ambiental (ou sua renovação) já depende do devido cumprimento da PNRS, apesar dessa

previsão legal já abarcar em seu cerne, automaticamente, todas as empresas em todos os estados do Brasil e não apenas

em São Paulo. Ele falou sobre a reunião com algumas empresas/ “provedores” de soluções como: Projeto “Glass is

Good” da Diageo, Eu Reciclo, e BV Rio. Também informou que o IBRAC vem buscando alternativas ao Acordo

Multisetorial e também alternativas junto ao Ministério Público do estado do Mato Grosso do Sul para atender a Política

Nacional de Resíduos. Para o estado de São Paulo, sugeriu a adesão do IBRAC ao modelo da FIESP, aprovado pela

CETESB. Finalizou dizendo que, para análise de quaisquer opções, há a necessidade de se saber o volume de resíduos

gerados pelas empresas.

 

Deliberações: Não houve.

 

7. Apresentação Abividro - Logística reversa e reciclagem de vidro; (Tema 2 da AE: PD&I) – A Sra. Ana Paula,

representante da Abividro, fez apresentação da qual constaram informações sobre: processo de fabricação do vidro; uso

de cacos como fonte de energia; redução de emissão de gases na produção de produtos; o contexto nacional da cadeia da

logística reversa;  política de resíduos/vidro no Brasil; relação direta entre coleta seletiva de material e reciclagem de

vidro; responsabilidade de destinação e gestão; embalagens de vidro em circulação; mapa do consumo; ampliação de

operação de logística do vidro; modelo para logística reversa (LR) do vidro;  Comitê de Logística Reversa do Vidro

(CLRV) e a Abividro; proposta de governança do comitê; propostas de programas - macro soluções (caco perto das

fábricas, polos de acumulação, pesquisa de inovação para reuso); modelo de custeio; visão geral; desafios à execução da

LR, entre outros dados correlatos. A Presidente da Câmara  comentou e debateu o tema juntamente com outros

membros do colegiado. Ao final, a representante da Abividro respondeu aos questionamentos feitos pela plenária.

 

Deliberações: Não houve.

 

8. Evento Estadão / IBRAC - Cachaça Símbolo Nacional; (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção) – O Sr. Carlos

Lima falou sobre evento conjunto Estadão e IBRAC, patrocinado pela Diageo que acontecerá dia 20/09/18 no Holiday

In, no Anhembi, em São Paulo. Segundo informou, o evento será divido em 2 grandes temas: painel 1 - Tributação e

informalidade no setor da Cachaça e painel 2 - Promoção e proteção da Cachaça no Brasil e no mundo, além da

publicação de conteúdos direcionados, antes e pós evento, e leitura do manifesto da Cachaça. Entre as entidades e

órgãos convidados destacam-se CNA, CNI e MDIC. O evento reunirá empresas de diversas atividades correlatas ao

segmento de bebidas, desde produtores de vinho e de cachaça a empresas de outros setores, tais como fornecedores de

embalagens,  maquinário,  rolhas  e  tampas  técnicas,  insumos  e  rótulos,  entre  outros.  A  feira  é  direcionada  aos

proprietários de bares e restaurantes, sommeliers, maîtres e barman, gerentes de alimentos e bebidas de redes de

hotelaria, atacadistas, distribuidores, supermercados, adegas, lojas de conveniência, importadoras e quaisquer outros

estabelecimentos que se interessem em comercializar esse tipo de produto. Durante os três dias de evento, além das

rodadas de negócios, os empresários poderão reciclar conhecimentos através de painéis e palestras. Finalizou destacando

que os presidenciáveis foram convidados e, caso compareçam, será uma grande oportunidade para que o setor apresente

suas propostas e reivindicações ao próximo presidente. Simultaneamente e posteriormente o Estadão publicará matérias

sobre a cachaça como parte do grande plano de promoção.

 

Deliberações: Não houve.
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9. Apresentação Premier Pack - A Contribuição do Envelhecimento e da Utilização de Embalagens                       

Premium no Reposicionamento da Cachaça; (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção) – O Sr. Marcelo Falcão,

representante da Premier Pack, fez apresentação sobre sua entidade e portfólio. A Premier Pack é especializada na venda

e fabricação de embalagens personalizadas de vidros para perfumaria, alimentos e bebidas. Seu serviço traz valor

agregado e diferenciação, e maior interesse de novos consumidores, aos produtos dos diversos seguimentos, como por

exemplo a cachaça Companheira 12 anos, e Reserva 51. “Embalagens devem se tornar diferencial competitivo para o

setor de Cachaça no brasil”. O Sr. Sebastian Pacheco, representante da ISC, o seguiu e também fez apresentação sobre

barricas de carvalho. Sua entidade atua fornecendo as barricas de carvalho francês e americano para o mercado de

vinhos e destilados. A ISC é uma empresa de origem americana e com um século de experiência na fabricação de

produtos com variedades para opções técnicas e econômicas, como as marcas World Cooperage, TW Boswell e Evoak.

As barricas são utilizadas para dar aroma e sabor a cachaças, uísques, vinhos, e cervejas especiais. Da sua apresentação

constaram informações como disposição do cliente em pagar mais por destilado que usa barricas novas; imagem potente

da barrica na qualidade percebida; fatores buscados por cliente que compra cachaça envelhecida; efeitos químicos da

barrica nova nos destilados; tostas de barrica. O Sr. Daniel Lizot, da Labrenta, fez apresentação sobre a atuação e o

portfólio  de  rolhas  e  fechamentos  produzidos  por  sua  empresa,  dela  constaram informações  sobre  a  inovação

tecnológica envolvida, formas, validation process, network,  possibilidade de designe  de rolhas exclusivas, tipo e

matérias utilizados para que a rolha venha a compor com o visual e valor do produto final, entre outros dados.

 

Deliberações: Não houve.

 

10. Assuntos Gerais: devido ao avançado da hora, e não solicitação de nenhum dos presentes, não foram tratados

assuntos adicionais.

 

11. Encerramento: Vencida a pauta, a Presidente da Câmara destacou a importância da colaboração dos elos da

cadeia produtiva da cachaça. Agradeceu o apoio da CNA, na pessoa do Sr. Mucio Fernandes, também agradeceu a

presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às treze horas e cinquenta

minutos.  As  apresentações  feitas  nesta  reunião  serão  disponibilizadas,  quando  autorizadas  pelos  respectivos

responsáveis, no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião
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