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O sistema de 3 níveis para vendas de álcool nos Estados Unidos 

O sistema refere-se aos três níveis envolvidos na cadeia de distribuição para as bebidas 
alcoólicas: 
 
Fabricante – Grossista – Retalhista 
 
Obviamente, sistemas de cadeias de fornecimento semelhantes são utilizados em vários países 
para vários tipos de produtos vendidos em lojas de retalho. Nesse sentido, não existe nada de 
particularmente único sobre este sistema. 
 
O que torna o sistema de três níveis para o álcool nos Estados Unidos um pouco diferente é o 
facto de empresas individuais só poderem ter propriedade dentro de um dos níveis. Por 
exemplo, uma adega vinícola como membro do nível de fabricante, não é permitido que tenha 
propriedade numa empresa grossista para vinho. 
 
Nos últimos anos, o sistema de 3 níveis tem perdido força. Por exemplo, muitos estados 
permitem agora que vinicultores dentro ou fora do estado possam vender diretamente a 
consumidores sem o envolvimento de grossistas ou retalhistas. No entanto, isso apenas se 
aplica a produtores de vinho localizados dentro dos Estados Unidos, não no exterior. 
 
Qualquer produtor de vinho no mundo já faz parte do sistema de três níveis como 
“fabricante” de vinhos. Portante, qualquer produtor de vinho pode vender diretamente a 
grossistas nos Estados Unidos sob o sistema de 3 níveis. 
 
Naturalmente, produtores localizados fora dos Estados Unidos necessitam de contratar os 
serviços de um importador licenciado pelo departamento de Alcohol and Tobacco Tax and 
Trade Bureau (TTB) – que faz parte do departamento do Tesouro dos Estados Unidos da 
América. 
 
Os deveres principais de um titular de uma licença TTB 
 

1. Obter aprovação de rótulo para bebidas alcoólicas pelo TTB para venda nos Estados 
Unidos. 

2. Importação de bebidas alcoólicas para os Estados Unidos. 
 
A importação é tratada por um despachante aduaneiro. Irá tratar de facilitar a aprovação de 
importação. 
 
Apenas empresas localizadas nos Estados Unidos podem obter uma autorização de importação. 
A obtenção de uma licença de importação é gratuita. 
 
O TTB também regula vários aspetos de publicidade para bebidas alcoólicas nos Estados 
Unidos. 
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Importadores localizados nos Estados Unidos podem agir em nome dos produtores de vinho no 
exterior como membros do nível fabricante para comercializar e vender os vinhos a grossistas 
nos Estados Unidos. 
 
No entanto, produtores de vinho localizados fora dos Estados Unidos podem decidir por apenas 
contratar o importador federal para as tarefas exigidas pelo regulamento do TTB e vender os 
seus vinhos diretamente para grossistas sediados nos Estados Unidos. 
 
Sistema de 3 níveis ao nível dos Estados 
 
Uma vez que o vinho tenha sido importado para os Estados Unidos, as regras do sistema de três 
níveis aplicam-se em cada estado dos EUA. 
 
Ao nível do estado, o titular da licença de grossista “importa” o vinho para cada estado 
individualmente através da compra a um membro do nível fabricante localizado nos Estados 
Unidos ou no exterior. 
 
Assim que o rótulo para bebidas alcoólicas receba aprovação pelo TTB, o rótulo também terá 
que ser aprovado por entidades para o álcool em alguns estados. Se for este o caso, a entidade 
também irá, geralmente, aprovar os rótulos já aprovados pelo TTB. 
 
Em alguns estados como o Texas, produtores de vinho localizados fora do estado necessitam de 
obter uma licença que lhes permita vender os seus produtos aos grossistas no estado. Se tal 
licença for necessária, qualquer produtor de vinho dentro ou fora dos Estados Unidos pode 
obtê-la. 
 
É importante compreender as regras e regulamentos para vendas de álcool em cada estado, e 
não nos Estados Unidos como um todo. As regras podem variar muito de estado para estado. 
 
A indústria do álcool como um todo é altamente regulamentada nos Estados Unidos. Contudo, 
tenham em mente que muitas das regras podem não se referir à venda de vinho e podem não 
ser relevantes para os produtores de vinho no exterior. 
 
Considerando todos os elementos, o sistema de 3 níveis no que diz respeito à venda de vinhos 
em muitos estados é simples. Permite que produtores de vinho dentro e fora dos Estados 
Unidos comercializar os seus produtos diretamente para os consumidores finais e retalhistas nos 
Estados Unidos. O vinho deve de ser importado para os Estados Unidos por um importador 
licenciado pelo TTB. Deverá de ser vendido para retalhistas via um grossista licenciado pelo 
estado e para consumidores (online) via um retalhista licenciado pelo estado. 
 
Para mais informações sobre o sistema de 3 níveis por favor entre em contacto connosco 
através do email info@qbpmail.com. 
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