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Beba com responsabilidade
Se beber não dirija

Como Associação de Classe que representa o setor de bebidas alcoólicas,
o IBRAC apoia e promove o combate ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Acesse o site Portal Sem Excesso da Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE e 
encontre dicas e conheça ações sobre consumo responsável de bebida alcoólica.

http://www.semexcesso.com.br

http://www.semexcesso.com.br










Regulatório e 
Técnico

Consumo Responsável
e combate às práticas
desleais de comércio

Tributário Proteção e Promoção

O Instituto Brasileiro da Cachaça - IBRAC
• Fundado em Março de 2006;

• Possui 66 associados diretos (Entidades de Classe e 
Empresas;

• Representa mais de 80% do volume produzido e 
comercializado formalmente no Brasil;

• Principais entidades representativas do setor e 
Cooperativas: ABBA (SP), ABRABE (SP), ACAPACQ 
(SC), AGOPCAL (GO), APACERJ (RJ), APAR (PE), 
APACAP(RJ), APPCA (SP), APRODECANA (RS), 
COOCEN (MG), COPACESP (SP), SINDBEBIDAS 
(MG), SINDIBEBIDAS (ES), SINDICATO DE BEBIDAS 
DO CEARÁ (CE).



EMPRESAS 
(MICRO, 

PEQUENAS, 
MÉDIAS E 
GRANDES) ENTIDADES 

NACIONAIS, 
ESTADUAIS E 
REGIONAIS

ASSOCIADOS 
HONORÁRIOS

ASSOCIADOS 
INSTITUCIONAIS 

O Instituto Brasileiro da Cachaça - IBRAC



Presença 
do 

Instituto



+ 1000
produtores

registrados
no

Ministério
da

Agricultura

2a
bebida 

alcoólica
mais consumida 

no Brasil

+600.000
Empregos 
(diretos e  
indiretos)

1,2
bilhões 
de litros

capacidade 
instalada de 

produção

4.000
marcas

Uma das 
quatro 

bedidas destiladas
mais consumidas

 mundialmente

72%
do mercado de 

destilados 
no

Brasil

Exportada 
+50
países 

Fontes: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | 
Euromonitor | Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC)



Principais Mercados de Destino

24.86%

23.30%

8.35%
7.35%

7.33%

4.74%

3.78%
3.69%

2.62%
2.55% 11.43%

PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO EM VOLUME – 2018
Total: 8.415.052 Litros

PARAGUAI
ALEMANHA
ESTADOS UNIDOS
FRANCA
PORTUGUAL
PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)
ITÁLIA
BOLÍVIA
ESPANHA
BÉLGICA
OUTROS PAÍSES

Fonte: Comex Stat | Ministério da Economia  – NCM 2208.40.00
Elaboração: Instituto Brasileiro da Cachaça - IBRAC

19.80%

16.26%

12.77%8.59%
6.96%

6.77%

3.88%

3.49%

3.13%

2.52% 15.83%

PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO EM VALOR – 2018
Total: US$ 15.612.053,00

ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
PARAGUAI
PORTUGAL
ITÁLIA
FRANÇA
URUGUAI
ESPANHA
PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)
REINO UNIDO
OUTROS PAÍSES

Fonte: Comex Stat | Ministério da Economia  – NCM 2208.40.00
Elaboração: Instituto Brasileiro da Cachaça - IBRAC



Cachaça: Uma denominação exclusiva do Brasil 

Cachaça protegida

Oportunidades / Problemas de acesso a mercado
© Instituto Brasileiro da Cachaça

Negociações em conclusão2018 /2018
Reconhecimento 

Mútuo Cachaça-Pisco

2011/2013
Reconhecimento 
da Cachaça na 

Colômbia

2001/2013
Reconhecimento 
Mútuo Cachaça / 

Bourbon e Tenessee
Whisky

2009/2016
Reconhecimento 
Mútuo Cachaça / 

Tequila

Investimento IBRAC 
+R$ 300.000,00



Comparativo: Censo Agropecuário e MAPA

Fontes: IBGE / MAPA | Elaboração: IBRAC
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Censo Agropecuário do IBGE de 2017 (11.023 produtores) Registrados MAPA - Anuário da Cachaça  (1.382 estabelecimentos)



Everclear

Tennessee Whiskey

Bourbon

Comiteco

Bacanora

Tequila

Tusca

Sotol

Raicilla Tafiá

Charanda Rum

Habanero Guaro

Puntas Aguardiente

Tiquira

Singani

Pisco

Legui

Caña

Cachaça

Espinillar

Grogue

Rum Rum

Rum

Rum

Whisky

Whisky

Feni

Shochu

Soju

Cana Arak

Lie Brandy

Poire

Gim Genever

Whisky

Jerez

Armagnac

Bagaceira

Medronheira

Ratzeputz

Orujo

Kirsch

Mark

Cognac

Absinto

Grappa

Acquavit

Patxarán

Obstler

Korn

Ouzo

Raki

Arak

Steinhäger

Metaxa

Marillenschnaps

Slivovitz

Tiuca

Trester

Maotai

Vodka

Lincura

Travaritza

Rakya Baijiu

Horilka

Allasch

Eau de Vie

Calvados

Mezcal

Destilados
no Mundo Destilado de Cana-de-Açúcar

Adaptado do Prof. Jairo Martins



Regionalismos

Produzida de norte a sul, de leste a oeste e a 
diversidade da nação Brasileira é refletida na 
variedade de sabores e aromas que a Cachaça de 
cada região do Brasil proporciona aos 
consumidores.



Madeira também é história e cultura

É a única bebida no mundo que é 
armazenada e envelhecida em mais 
de 30 tipos de madeiras, resultando 
em sabores e aromas distintos e 
únicos.



Lacração de barris utilizados no processo de envelhecimento de 
Cachaça.

Tentativa de Controle



Lacração de barris utilizados no processo de envelhecimento de 
Cachaça.

Tentativa de Controle



20192001 2005 2012 2016

Publicação da 
Portaria 128/2012 
(Proposta de IN de 

Controle de 
Envelhecimento)

Resolução 
CAMEX, 105/2016 
(Regulamento de 

Uso da IG 
Cachaça)

Publicação da 
Decreto 

4.062/2001 (IG 
Cachaça)

Publicação da 
Portaria 90/2016 

(Proposta de IN de 
Controle de 

Envelhecimento)

Publicação da IN 
13/2005 (PIQ Cachaça e 

Aguardente)

Marcos na Regulamentação da Cachaça



açúcar açúcar
açúcar

“Denominação típica e 
exclusiva da aguardente de 
cana produzida no Brasil, com 
graduação alcoólica de 38% 
vol a 48% vol , obtida pela 
destilação do mosto 
fermentado do caldo de cana-
de-açúcar (...)"

Cachaça

Açúcar até 6g/l Açúcar de 6 a 30g/l
(Cachaça Adoçada)

Armazenadas em madeira
(Não há restrições quanto a
capacidade do recipiente)

Envelhecidas
(Recipiente de madeira com

capacidade máxima de 700 litros)

Envelhecida
(Mínimo de 50% 

envelhecida por um período 
não inferior a um ano)

Premium
(100% envelhecida
por um período não
inferior a um ano)

Extra-Premium
(100% envelhecida
por um período não
inferior a três ano)



Segurança para o 
setor ao inibir 

práticas desleais 

Maior e melhor 
interação entre os 

produtores e o 
MAPA  

Maior segurança  
e garantia ao 
consumidor 

Mais 
transparência 

e maior 
volume de 

informações 

Otimização de 
recursos do MAPA e 

da indústria 

Melhoria da gestão 
dos processos e 

dos controles 

Redução de riscos de 
barreiras às 

exportações de 
Cachaça 

Importância do Controle do Envelhecimento na Cachaça - 
Autocontrole



01 Na visão do IBRAC, no caso de padrões, o autocontrole deve estar relacionado apenas a 
padrões e/ou alegações previstos em regulamentos técnicos do MAPA.

Aplicação geral do autocontrole

02 Deve ser compulsório para o produtor de Aguardente e Cachaça que queira fazer uso 
das denominações Envelhecida, Premium e Extra-Premium.

Auto-Controle no processo de envelhecimento

04 Deve ser baseado em uma ferramenta de TI (software) de fácil interação e que “se 
comunique” com os diversos sistemas de gerenciamento já utilizados pelas indústrias.

Ferramenta de TI

03 Deve ser feito de tal modo que permita a adesão de empresas de todos os portes.

Aplicabilidade

05 Deve levar em consideração os processos e controles internos das empresas.

Controles Internos

Considerações IBRAC - Autocontrole

06 Deve prever a realização de um ice

Inventário e Período de Transição



Produto para envelhecimento

Análise dos produtos que 
serão submetidos ao 

processo de envelhecimento

Input no sistema das 
informações sobre os  
produtos que serão 

envelhecidos, barris a serem 
utilizados e resultado de 

análises

Início do processo de 
envelhecimento

Tratamento de intercorrências 
durante o processo

Fim do processo de 
envelhecimento

Início do processo de 
desembarrilhamento

Input no sistema das 
informações sobre os  

produtos desembarrllhados, 
incluindo resultado de 

análises.

Formação dos blends /
destinação dos produtos, 

composição dos lotes  

Análise dos blends/
produtos finais

Input no sistema das 
informações sobre os  

produtos produtos finais, 
incluindo resultado de 

análises.

Outputs do sistema, 
incluindo emissão de 

Certificados de 
Envelhecimento

Fim do processo

Informe no Sistema 
sobre o início do 

processo de 
desembarrilhamento. 

Análise dos produtos 
desembarrilhados

Modelo Básico de Processo de Autocontrole de Envelhecimento

1
2

3
4

5
6

7
8

9

151311
1210 14

Início

Realização de 
Inventário inicial sobre 

barris e produtos a 
serem postos em 
envelhecimento.

FIM
Realização do 

inventário final com 

total de barris 
desembarilhados e 

lotes finais.



Valorização da Cachaça

Proteção e Promoção da Cachaça

Revisão da Carga Tributária

Combate a Clandestinidade e a Informalidade





INSTITUTO BRASILEIRO DA CACHAÇA - IBRAC
 www.ibrac.net  |  ibrac@ibrac.net | www.tastebrasil.com |

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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Certificação de Auto Gestão
SABOROSO    SAUDÁVEL   SEGURO   SUSTENTÁVEL 

Suco de Uva Puro 



Instituto Totum – Acreditações 



Monitoramento Arena 
Pernambuco

Instituto Totum – Programas Autocontrole



Certificação de Auto Gestão
SABOROSO    SAUDÁVEL   SEGURO   SUSTENTÁVEL 



➢ Indústrias e Vinícolas associadas - 12 empresas

➢ Capacidade produção anual - 45 milhões litros

➢ Previsão comercialização (2019) - 36,3 milhões litros

➢ Faturamento previsão 2019 - R$ 250 milhões

➢ Empregos diretos envolvidos - 580  funcionários

➢ Produtores envolvidos - 900 produtores

➢ Processam 60 mil ton de uva de 2.300 hectares de vinhedos













Requisitos para Obtenção do Selo

✓ Não adição de água

✓ Não adição de açúcar

✓ Não adição de aditivos conservadores e antioxidantes

Para a produção do suco qualificado como puro não é permitido o uso de qualquer outro 

ingrediente que não seja a matéria prima origem.

Não haverá restrições ao uso de enzimas pectolíticas ou pectinases, que apresentam a 

capacidade de hidrolisar as pectinas da uva. 

Somente os produtos que atenderem a esses requisitos serão considerados “PUROS”. 



Estrutura de Governança Atual

Grupo técnico com 5 membros indicados pela Diretoria da Associação:
✓ Aprova documentos e regras do Selo;
✓ Delibera sobre os processos das empresas. 

✓ Coordena todas as partes envolvidas; 
✓ Realiza coletas dos produtos;
✓ Soluciona dúvidas das empresas e laboratórios; 
✓ Codifica os processos para análise cega pela 

Comissão;
✓ Envia relatórios periódicos de performance do 

Selo para a Associação.  

✓ Realiza análises nos produtos coletados. 



Premissas Validadas pela Associação em Regulamento e Norma



Controles Existentes

✓ Programa de Auto Controle financiado pela Associação

✓ Gerenciamento feito pelo Instituto Totum (terceira parte independente)

✓ Coletas anuais dos produtos feita no mercado de forma independente e sem aviso prévio

✓ Verificação da existência do Registro de Produção emitido pelo MAPA para cada produto 

certificado

✓ Produtos certificados engarrafados ou a granel

✓ Uso obrigatório do Selo nas Embalagens e/ou Notas Fiscais (granel)

✓ Empresas certificadas devem apresentar laudos anuais próprios de cada produto certificado 

que demonstre a conformidade com 100% das especificações requeridas pelas IN 14, 49 e 

51 do MAPA e pelo Decreto MAPA 8.198 de 2014

✓ Regulamento prevê decisões e eventuais punições de forma cega pela Comissão de 

Certificação



Controles Existentes



Controles Existentes



Controles Existentes

Vinícola



FIM 



Selo do Suco de Uva Puro – Certificação Inicial

Empresa Associação / Comissão Instituto Totum Laboratório

01- Decide pela adesão ao Selo e informa 
Instituto Totum, indicando  quais produtos 
irá certificar e quais unidades de produção

02- Recebe termo de adesão da empresa, 
esclarece dúvidas e envia termos e 
regulamento do Selo

03- Assina regulamento do Selo de forma 
eletrônica, informa pontos de venda dos 
produtos candidatos ao Selo e fornece 
informações básicas da unidade de 
produção

04- Analisa documentos das unidades de 
produção e realiza procedimento de coleta dos 
produtos candidatos ao Selo

05- Envia produtos coletados no mercado ao 
Laboratório

06- Recebe os produtos, 
codifica-os para análise cega 
pelo analista, e analisa 
conforme Norma do Selo

09- Analisa os resultados de 
forma cega e decide pela 
deliberação final 

08- Codifica os resultados do laboratório e 
encaminha para deliberação 

07- Emite laudo do produto 
e envia para Instituto Totum

Se aprovado: 
11 a)- Recebe o Selo para utilização nos 
produtos e/ou notas fiscais (conforme 
regras do Regulamento)

Se reprovado: 
11 b)- Toma as ações corretivas necessárias 
e reinicia o processo 

12- Se aprovado, divulga 
empresa e marcas certificadas 
no site público

Se aprovado: 
10 a)- Libera certificação à empresa, envia 
Manual de Aplicação do Selo e informa 
Associação para divulgação no site

Se reprovado: 
10 b)- Encerra o processo junto à empresa, sem 
divulgação dos resultados por ser um processo 
voluntário (existe possibilidade de apelação ou 
contra-prova)



Selo do Suco de Uva  Puro – Manutenção da Certificação

Empresa Associação / Comissão Instituto Totum Laboratório

01- Elabora plano periódico de coletas, 
englobando 100% dos produtos certificados 

02- Coleta produtos no mercado e envia ao 
Laboratório 

03- Recebe os produtos, 
codifica-os para análise cega 
pelo analista, e analisa 
conforme Norma do Selo

04- Emite laudo do produto 
e envia para Instituto Totum

06- Analisa os resultados de 
forma cega e decide pela 
manutenção ou não da 
certificação

05- Codifica os resultados do laboratório e 
encaminha para deliberação 

Se manutenção reprovada: 
08- Toma as ações corretivas necessárias e 
informa ao Instituto Totum, para nova 
coleta do produto

Se manutenção aprovada: 
07 a)- Informação é arquivada e empresa tem 

certificação renovada.

Se manutenção reprovada: 
07 b)- Comunica empresa sobre a não 
conformidade, cancela o Selo por 30 dias, e 
aguarda empresa informar sobre ações 
corretivas

09- Coleta o produto com lote de data superior 
à data da ação corretiva pela empresa, e repete 
todo o ciclo a partir do item 03 desta tabela. 


