
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça
Título: Reunião Ordinária N. 56
Local: MAPA, Ed Sede, Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250
Data da reunião: 24/04/2019 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 dos registros da 55ª Reunião Ordinária
                                 - Calendário de reuniões para 2019 - Referendo
                                 - Membros Infrequentes
                                  - Novo membro
2.         O papel do Consagro e das Câmaras Setoriais e Temáticas na nova gestão do Mapa -
             CGAC/Mapa
3.         Proposta de Reunião Intrassetorial para discutir temas estratégicos para o setor -
             Presidência da Câmara
4.         Blueprint da Cachaça - IBRAC
5.         Revisão da Agenda Estratégica da Cachaça - IBRAC
6.         Anuário da Cachaça (Tema 1 da AE: Estatísticas) - IBRAC
7.         Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila (Tema 2 da AE: PD&I) - IBRAC
8.         Temas tributários (Tema 8 da AE: Legislação) - IBRAC
9.         Proteção da Cachaça / Negociações internacionais e acordos bilaterais para o
             reconhecimento da Cachaça (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais) - IBRAC
10.       Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado (Tema 8 da AE: Legislação) -
             IBRAC
11.       Projetos de Lei que restringem a propaganda de bebidas alcoólicas (Tema 8
            da AE: Legislação) - IBRAC
12.       PL 237/2015 (Autoriza o comércio e o consumo de bebida alcoólica - com teor de álcool
            não superior a dez graus - em estádios e arenas desportivas no estado do Ceará) (Tema
            8 da AE: Legislação) - IBRAC
13.       Salão Internacional de Bebidas de Pernambuco - APAR (Tema 5 da AE: Marketing e
             Promoção)
14.       Ações de Promoção da Cachaça na India e na China – Prof. Jairo Martins / IBRAC
             (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção)
15.       Assuntos Gerais
16.       Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ALEXSANDRA MACHADO CERQUEIRA SINDBEBIDAS/CE PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 JAIRO MARTINS PR
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO ABBA PR
5 ANTONIO ABRÃO BASTOS AGOPCAL PR
6 JOSE OTAVIO DE CARVALHO LOPES ANPAQ PR
7 ARNALDO ANDRADE RIBEIRO ANPAQ PR
8 ALBERTO CARLOS BICCA ApexBRASIL PR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 1 de 8



 
PR - presente / CO - convidado

 

9 EVANDRO LUIS WEBER APRODECANA PR
10 Mucio Fernandes CNA PR
11 ANTONIO BALDINOTTI COPACESP PR
12 ANTONIO OLIVALDO RODRIGUES COPACESP PR
13 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
14 CARLOS EDUARDO CABRAL DE LIMA IBRAC PR
15 ANA PAULA BERNARDES ABIVIDRO PR
16 LEANDRO BATISTA DE MELO SILVEIRA ACAPACQ PR
17 PAULO MACHADO CCCF PR
18 MANOEL AGOSTINHO LIMA NOVO Cúpula da Cachaça PR
19 HUGO BRUNO CORREA MOLINARI EMBRAPA PR
20 HELDER MOREIRA BORGES SDA/MAPA PR
21 CRISTIANO LAMEGO SINDBEBIDAS/MG CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da Reunião - *Saudação da Presidente da Câmara: Às dez horas e quinze
minutos do dia 24 de abril de 2019, na sala nº 250, do edifício sede do Mapa, foi aberta, pela
senhora Alexsandra Machado, presidente da Câmara, que saudou a todos, a quinquagésima
sexta reunião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça. Na sequência
ela passou a palavra ao senhor Francisco Facundo, secretário da reunião, que se disse
satisfeito em rever velhos conhecidos já que foi secretário desta Câmara no passado. Antes de
passar aos assuntos da secretaria Francisco Facundo cedeu a palavra ao secretário da
Câmara, senhor Marconi Albuquerque, que cumprimentou a todos e agradeceu as mensagens
recebidas quando de sua despedida, em decorrência da aposentadoria, em dezembro do ano
passado. Pediu desculpas pela coincidência das agendas das reuniões das câmaras de
cachaça e de vinhos, mas justificou dizendo que a câmara de vinhos precisou mudar a sua
reunião para esta data para combinar com outro evento importante para a cadeia, que também
ocorreria no dia de hoje. Comentou rapidamente sobre a reunião da qual participou na
Secretaria Executiva do Mapa, quando representantes da Anpacq compareceram para
reivindicar mais espaço na Câmara e maior participação nas decisões do Mapa em relação ao
setor. O Secretário da reunião, Francisco Facundo, deu início aos assuntos da secretaria da
câmara começando pela * Aprovação dos registros da 55ª Reunião Ordinária: ao submeter a
minuta do documento ao plenário, o senhor Carlos Lima, do IBRAC, pediu que fossem
incluídos os nomes de Margareth Lima e Jairo Martins na relação dos que participaram, em
dezembro de 2018, da reunião com o, na época, futuro Secretário de Produtividade, Emprego
e Produtividade do Ministério da Economia. Em face desse pedido de correção, a assinatura
dos registros ficou para a próxima reunião da Câmara. * Calendário de reuniões para 2019 –
Refendo: o plenário decidiu pelas seguintes datas e locais: 10/07/2019 - em Brasília/DF;
11/09/2019 - em Maceió/AL; e 04/12/2019 - novamente na Sede da GS1 Brasil. * Membros
Infrequentes: foi submetido ao plenário a situação das seguintes entidades: Inmetro, INPI, e
Confraria da Cachaça do Brasil, 3 faltas. A Presidente da Câmara sugeriu, e foi aprovado, que
a secretaria envie comunicado às entidades faltantes solicitando que se posicione sobre o
interesse de continuar no colegiado. * Novos Membros: IMA – Instituto Mineiro de
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Agropecuária e ABRTB - Associação Brasileira dos Responsáveis Técnicos de Destilarias,
Alambique e Engarrafadoras de Bebidas. O presidente desta última compareceu e fez a
apresentação da Associação. Ambas as entidades foram recebidas na condição de
convidados permanentes.
 
Deliberações:
 
a) alteração da data da próxima reunião para a data de 10 de julho e do local da reunião do dia
11
    de setembro para Maceió/AL
Ação: fazer o registro no sistema de gerenciamento de câmaras setoriais e enviar novo
calendário aos
           membros.
 
b) envio de mensagens às entidades faltantes solicitando posicionamento sobre o interesse
em seguir 
     na Câmara.
Ação: enviar e-mail às entidades faltantes e registro das respectivas respostas.
 
c) inclusão da ABRTB e do IMA no quadro de integrantes da Câmara, na condição de
convidado 
    permanente.
Ação: cadastrar as entidades no sistema de gerenciamento de câmaras setoriais.
Responsável: Secretaria da Câmara.
 
2. O papel do Consagro e das Câmaras Setoriais e Temáticas na nova gestão do Mapa –
Helinton Rocha/CGAC/Mapa - iniciou se apresentando, falando de seu histórico no Mapa onde
atuou em diversas áreas. Disse que num primeiro momento se questionou muito a quantidade
de câmaras, mas que a Ministra foi convencida da importância de mantê-las, sobretudo as
mais atuantes. Comentou sobre o Decreto presidencial que extingue diversos conselhos do
Poder Executivo, mas disse entender que as câmaras não deverão ser atingidas, segundo o
que releva estudos estão sendo feitos na coordenação-geral. Ressaltou o importante papel
das câmaras em contribuir na formulação das políticas públicas. Apresentou a nova estrutura
da Secretaria de Política Agrícola, onde a coordenação-geral de câmaras setoriais e temáticas
integra o departamento de estudos e prospecção. Destacou os eixos estruturantes sobre os
quais as câmaras deverão atuar em suas agendas temáticas, são eles: Abastecimento:
Crédito, Comercialização e Gestão de Risco; Defesa Agropecuária; Estrutura da Cadeia e
Fomento; Pesquisa e Inovação; Promoção Comercial; Assuntos Fundiários e Impactos das
Políticas Externas ao Mapa (tributação, infraestrutura e logística, ambiental, trabalhista).
Ressaltou a expectativa do ministério de contar com as câmaras para a elaboração de
agendas temáticas, uma melhor qualificação das demandas e um nível de organização novo.
Também espera dos colegiados contribuição para a elaboração do PPA, a formulação da
política agrícola e a atualização do planejamento estratégico do Mapa, que deverá ocorrer no
segundo semestre. Disse que a Ministra Tereza Cristina deverá fazer uma conferência com os
presidentes de câmaras no dia 28 de maio e solicitou que a presidente bloquei essa data em
sua agenda. Finalizou agradecendo a atenção e respondeu às perguntas formuladas pelos
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membros, juntamente com o servidor do Departamento de Estudos e Prospecção da SPA,
Eduardo Marcusso. A Presidente Câmara aproveitou o momento para, considerando
sugestões feitas pela secretaria da câmara, propôs para as próximas reuniões a elaboração de
uma pauta mais propositiva e menos informativa. A ideia é tentar enviar antecipadamente para
os membros, por e-mail, tudo aquilo que for informação, deixando para a ordem do dia os
assuntos que exijam discussão e deliberação do colegiado. Carlos Lima ponderou que se deve
ser criterioso na decisão do que enviar por e-mail, dado que alguns informes que o IBRAC traz
para a Câmara versam sobre temas sensíveis. O representante da Embrapa solicitou espaço
na pauta da próxima reunião para uma apresentação de vinte minutos.
 
Deliberação: inclusão de apresentação da Embrapa na pauta da próxima reunião.
Ação: contatar os representantes da Embrapa e incluir o tema na ordem do dia da reunião de
10.07.19
Responsável: Secretaria da Câmara.
 
3. Proposta de reunião intrasetorial para discutir temas estratégicos para o setor – A
Presidente da Câmara comentou sobre o convite que foi enviado a todos os representantes do
setor produtivo da cachaça para uma reunião intrasetorial, para tratar basicamente de dois
temas: o Decreto nº 9.761/2019, que versa sobre a política nacional sobre drogas e o
atendimento ao pedido da Anpacq de que o IBRAC apresente a proposta que fez ao Mapa de
revisão da IN nº 13. A reunião ficou agendada para o dia 10 de julho, mesmo dia da próxima
reunião da Câmara, a partir das 14 horas, na sede da GS1 Brasil, em Brasília – DF.
 
Deliberação: realização de reunião intrasetorial dia 10 de julho, a partir das 14 horas, na sede
da
                      GS1 Brasil, em Brasília - DF.
Ação: agendar a reunião e enviar convite a todos os representantes do setor privado
(produção, indústria e
           distribuição).
Responsável: Secretaria da Câmara
 
4. Blueprint da Cachaça - Carlos Lima/IBRAC – O diretor do Instituto iniciou lembrando a
campanha feita no ano passado, em parceria com o jornal o Estadão, sob o tema “Cachaça
símbolo nacional” e que culminou com o prêmio, na categoria XXX, recebido pelo Instituto.
Com isso, obteve-se uma visibilidade de mais de 32 milhões de pessoas que receberam
informações positivas sobre a cachaça. Disse que o Blueprint começou a ser discutido pelo
IBRAC no ano passado e que o trabalho deverá ser encomendado à USP ou a FGV Agro,
cujas propostas estão sendo analisadas. Os principais objetivos do Blueprint são: a)
direcionamento das ações coletivas relevantes; b) definição das prioridades e da alocação dos
recursos; c) definição das metas e visão de futuro para 2030; d) detalhamento dos 4 temas
mais relevantes para a cadeia produtiva; e) consolidação de uma agenda estratégica; f)
definição das estruturas internas do IBRAC. As entregas esperadas são: a) documento
provocativo intermediário (Blueprint parcial) com a avaliação do macro ambiente do setor e b)
relatório final. Finalizando, Carlos Lima informou que o IBRAC está recebendo propostas das
consultorias USP/CORS e FGV Agro para realização do trabalho. Comentou sobre a
organização de um fundo voluntário, entre as empresas do setor, para levantar recursos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 4 de 8



necessários. Destacou que o trabalho será amplamente participativo, com a realização de
oficinas, etc. Ressaltou que o Blueprint será algo mais abrangente do que a agenda e o plano
estratégico. A Presidente da Câmara convidou o senhor Carlos Muller, coordenador-geral,
para participar do Blueprint que, de pronto, aceitou o convite. 
 
Deliberações: Não houve.
 
5. Revisão da Agenda Estratégica da Cachaça - IBRAC - Carlos Lima comentou sobre as
reuniões que a presidência da Câmara e o IBRAC mantiveram com o secretário executivo do
Mapa, Marcos Montes e com o diretor do DEP/SPA, Luis Rangel. Em ambas ressaltou a
preocupação com o nível de informalidade presente no setor. Com o diretor Rangel comentou
sobre a disposição da Câmara em revisar a agenda estratégica e definir um novo plano de
trabalho.
 
Deliberações: Não houve.
 
6. Anuário da Cachaça; (Tema 1 da AE: Estatísticas) – IBRAC - Carlos Lima fez um
nivelamento sobre o tema, destacando a importância do setor contar com os dados
consolidados que serão fornecidos pelo Mapa no Anuário da Cachaça. Disse da intenção do
Instituto em realizar um grande evento para o lançamento do Anuário no dia 28 de maio, na
sede da CNA. Comentou rapidamente sobre a programação que deverá contar com
apresentações do Mapa, do IBRAC, da Euromonitor e do Conselho Regulador da Tequila.
Para o encerramento, será convidada Ministra Tereza Cristina e oferecido um coquetel com
degustação de cachaça. Carlos Muller disse que a ideia é institucionaliar a ação de publicação
do anuário para que o documento seja disponibilizado regularmente, independente de quem
esteja a frente da gestão. A Presidente da Câmara aproveitou para estimular a participação de
todos.
 
Deliberações: Não houve.
 
7.  Ensaio de Proficiência em Carbamato de Etila (Tema 2 da AE: PD&I) - IBRAC – Carlos
Lima fez um relato da situação, lembrando que tinha ficado pendente uma ata do workshop
realizado ano passado, com o apoio do Instituto, contendo os encaminhamentos dos dois dias
de reunião. Depois de muito se tentar obteve-se a informação de que o documento não existe.
Diante disso, o IBRAC, em comum acordo com a CGVB, decidiu contratar uma empresa para
fazer a desgravação do áudio do workshop e transcrição dos encaminhamentos 
 
 
Deliberações: Não houve.
 
8. Temas Tributários (Tema 8 da AE: Legislação) - IBRAC – Carlos Lima comentou que há
conversas no governo no sentido da alteração do Simples Nacional e o Instituto estará
monitorando. Dois temas tratados no Comitê Tributário e Deliberativo do IBRAC: 1) o provável
fim da Lei Kandir, que vai onerar a as exportações e deverá implicar no fim da Substituição
Tributária. O IBRAC vai dialogar com as entidades do setor para se posicionar; 2) possibilidade
do fim do selo de IPI, que está sendo estudado pela Receita Federal do Brasil e os seus
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impactos para o setor da cachaça. O Conselho Deliberativo do Instituto entendeu que poderá
apoiar desde que a medida venha atrelada com alguma medida de controle. Mucio Fernandes
complementou explicando como funciona o K-200.
 
Deliberações: Não houve.
 
9. Proteção da Cachaça/Negociações internacionais e acordos bilaterais para o
reconhecimento da Cachaça (Tema 9 da AE: Negociações Internacionais) – Carlos Lima
atualizou sobre as negociações no âmbito do Acordo Mercosul/União Europeia.
 
Deliberações: Não houve.
 
10. Projetos de Lei da Cachaça na Câmara e no Senado (Tema 8 da AE: Legislação) – IBRAC
– Carlos Lima fez uma atualização sobre as matérias legislativas que tramitam ou foram
arquivados no Congresso Nacional. Comentou-as individualmente e disse que o IBRAC
continuará monitorando e agindo quando necessário.
 
Deliberações: Não houve.
 
11. Projetos de Lei que restringem a propaganda de bebidas alcóolicas (Tema 8 da AE:
Legislação) – IBRAC – Carlos Lima lembrou a Lei nº 9.294/1996 (lei da propaganda) que
define o que é bebida alcóolica. Informou que começam a tramitar no Senado uma serie de
projetos que alteram a lei de propaganda. Alguns alterando a gradação de álcool na definição
de bebida alcóolica e outros restringindo a propaganda. Ressaltou que o mais preocupante é o
PL 83/2015 originário da Câmara dos Deputados e que chegou ao Senado com erro de
conceito, resultando em prejuízo somente para o seguimento da cachaça. O diretor do Instituto
comentou cada uma das proposições legislativas, informando a ação do IBRAC em cada caso.
A representante da Abrabe comentou sobre o que a Associação vem fazendo com para um
consumo responsável da cachaça. 
 
Deliberações: Não houve.
 
12. PL 237/2015 (Autoriza o comércio e o consumo de bebida alcóolica – com teor de álcool
não superior a dez graus – em estádios e arenas desportivas no estado do Ceará) (Tema 8 da
AE: Legislação) – IBRAC - Carlo Lima fez um nivelamento do tema. O PL é considerado pelo
IBRAC como discriminatório impactando o segmento da cachaça e dos demais destilados.
Ressaltou que o Instituto defende um tratamento isonômico para as bebidas alcóolicas. A
Presidente da Câmara informou que o estado de São Paulo também está discutindo essa
questão de liberação de bebidas alcóolicas nos estádios. Na sequência, exortou as confrarias
e cúpulas da cachaça a colocarem em sua agenda o consumo responsável da cachaça.
Manoel Agostinho, da Cúpula da Cachaça, convidou a Presidente da Câmara para escrever
uma matéria sobre o consumo responsável para ser inserida na revista da Cúpula que será
lançada na Expocachaça 2019.
 
Deliberações: Não houve.
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 6 de 8



13. Salão Internacional de Bebidas de Pernambuco (Tema 5 da AE: Marketing e Promoção) -
APAR – Assunto prejudicado tendo em vista que a pessoa que iria fazer a sua apresentação
não pode comparecer. 
 
14. Ações de promoção da Cachaça na Índia e na China (Tema 5 da AE: Marketing e
Promoção) – Prof. Jairo Martins/IBRAC – O professor comentou sobre mais um trabalho
voluntário em favor da promoção da cachaça pelo mundo. Dessa feita, comentou sobre a sua
viagem a Índia e a China, iniciada dia 12 de março de 2019, onde teve a oportunidade divulgar
o produto para um público formador de opinião. Ressaltou o apoio dos embaixadores
brasileiros nos eventos e o interesse dos participantes na história da cachaça e a sua inserção
na cultura brasileira. Finalizou dizendo que recebeu outros dois convites para trabalho
semelhante na Rússia e na Áustria, que poderá ocorre no mês de setembro deste ano. Carlos
Lima agradeceu a todas as empresas e instituições que colaboraram com essa ação do
professor Jairo Martins.
 
15. Assuntos Gerais: 
 
- Evandro Weber, representante da Aprodecana, propôs e foi aprovado, solicitar à Secretaria
de Política Agrícola do Mapa que estude a possibilidade de incluir o setor da cachaça em
programa de financiamento de maquinário agrícola.

- Carlos Lima comentou sobre a revisão da lei de cultivares em curso no Mapa e os impactos
que poderão ocorrer em relação ao setor da cachaça. O Secretário da Reunião, Francisco
Facundo, sugeriu que a secretaria da câmara verifique se o assunto está sendo tratado na
Câmara Setorial de Açúcar e Álcool e coloque o pessoal da coordenação de cultivares em
contato com o IBRAC.
 
Deliberação: envio de ofício à Secretaria de Política Agrícola solicitando inclusão do setor
cachaça em programa de financiamento para compra de maquinário.
Ação 1: elaboração da minuta de ofício.
Responsável: IBRAC 
Ação 2: formatação, encaminhamento e acompanhamento do documento.
Responsável: Secretaria da Câmara.
 
16. Encerramento: Vencida a pauta, a Presidente da Câmara destacou a importância da
colaboração dos elos da cadeia produtiva da Cachaça. Agradeceu a presença dos membros e
convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às treze horas e quinze
minutos. As apresentações feitas nesta reunião serão disponibilizadas, quando e se seus
atores autorizarem, no site da Câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-
tematicas.
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Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião
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