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CACHAÇA PARA NEGÓCIO
Os 160 estandes dos produtores na feira da Superagro 

oferecem degustação e perspectivas de boas vendas 
Perto de 200 mil pessoas devem pas-

sar pelo Expominas, em Belo Horizonte,
de amanhã até o dia 4, durante a SuperA-
gro Minas 2006. E, como no ano passado,
a Expocachaça promete chamar a atenção
da maior parte do público, pela diversida-
de da mostra, oportunidade de fechamen-
to de negócios e a programação cultural e
de lazer. Isso, sem falar nos cinco restau-
rantes da Praça de Alimentação, com as-
sentos para mil pessoas, e nas atrações
musicais diárias, após as 18h. 

Em sua 9ªedição, a Expocachaça -
Feira e Festival Internacional da Cachaça –
já se firmou como a vitrine nacional do
agronegócio do produto. Neste ano, ocupa-
rá 160 dos estandes da SuperAgro, onde
estarão expostas velhas marcas conhecidas
do público, como  Havana, Vale Verde, Mi-
nha Deusa, Passa Tempo, Coluninha e
Ypióca, além dos equipamentos, insumos e
serviços que compõem a cadeia produtiva.   

Segundo José Lúcio Mendes, diretor
de Marketing da Expocachaça e da empre-
sa Cachaças do Brasil, promotora do
evento, uma das grandes preocupações é a
de colocar à disposição dos expositores as
condições de que necessitam para aproxi-
mar compradores e vendedores, disponi-
bilizando novos conhecimentos e incenti-
vando a troca de informações. 

ESTÍMULO

Para estimular a realização de bons
negócios e a expansão do mercado, o Se-
brae Minas participa da feira com sua
Roda de Negócios, trazendo ao Expomi-
nas atacadistas e distribuidores de cacha-
ça de todo o Brasil. E para incentivar a
produção de uma bebida de qualidade, fa-
tor de competitividade no mercado, será

Em Minas Gerais, cerca de 9 mil
alambiques geram aproximadamente
450 mil empregos diretos e indiretos,
respondendo pela produção anual de
230 milhões de litros de cachaça de
algo em torno de 50% da produção na-
cional que, somados às cachaças de co-
luna e de alambique, chegam a 1,8 bi-
lhões de litros por ano. Desse total, ape-
nas 1,5% tem como destino o mercado
externo, volume do qual Minas partici-
pa com 500 milhões de litros, produzi-

dos, em sua grande maioria, por peque-
nos produtores.  Há um interesse cres-
cente do mercado pela cachaça de alam-
bique, confirmando a necessidade de in-
vestimentos na padronização e melhoria
da qualidade da bebida. Daí a necessida-
de de controles específicos em todas as
etapas do processo, da seleção e colheita
da cana-de-açúcar ao engarrafamento e
rotulagem do produto, como destacam
entidades representativas do setor.  

Para o diretor de marketing da Ex-

pocachaça, José Lúcio Mendes, o maior
desafio a ser enfrentado ainda é o reco-
nhecimento da qualidade da cachaça de
alambique, que precisa se posicionar
como um produto diferenciado, de alto
valor agregado. 

“Daí a importância do fortalecimen-
to de toda a cadeia produtiva e de ações
concretas por parte dos órgãos públicos
e das entidades de classe, tendo em vis-
ta o reposicionamento da imagem do
destilado”, analisa.
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realizado o Seminário “Avaliação da Con-
formidade da Cachaça”. A iniciativa do
Inmetro visa preparar os produtores para o
programa de certificação da cachaça, cu-
jas normas estão sendo definidas.   

Para o secretário executivo do Sind-
bebidas, Cristiano Lamego, o selo de cer-
tificação do destilado nacional - compro-
vação dos padrões de qualidade da bebida
- vai agregar valor ao produto, sobretudo
no caso das exportações. 

Durante o evento, os visitantes pode-
rão, também, conhecer parte de uma cole-

ção de quase 500 rótulos de bebidas das
décadas de 30 e 40, entre elas vinhos, ca-
chaças, refrigerantes e xaropes. Os rótulos
mostram a arte da litografia industrial e a
importância que os produtores já davam, à
época, à visualização da marca. A coleção
é da artista plástica Lotus Lobo. 

RUMO A CUBA

Uma das novidades deste ano na feira
é a realizaçãp da primeira etapa da seleção
de cachaças de alambique que participa-
rão do 9ºFestival Internacional Del Haba-

no, em março de 2007, em Cuba. Degus-
tadores de bebidas e charutos, jornalistas
especializados, barmens e pelo menos um
sommelier de charutos participam da Expo-
cachaça selecionando as melhores bebidas,
colaborando para que a legítima cachaça de
alambique chegue à mais famosa terra dos
charutos. A segunda etapa acontecerá em
novembro deste ano, em São Paulo.

Outra novidade é a realização do Cur-
so de Degustação e Análise Sensorial da
Cachaça, a ser ministrado pelo master
blender Armando Del Bianco.

HAVANA , A MAIS FAMOSA MARCA MINEIRA

ALAMBIQUES PRODUZEM CACHAÇA ARTESANAL DE QUALIDADE , QUE ESTÁ BUSCANDO MAIS ESPAÇO NO MERCADO EXTERNO

MARCO EVANGELISTA


