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Como os produtores gaúchos de vinho estão tentando transformar a região de Bento Gonçalves 
numa espécie de Bordeaux brasileira  
 
Em dezembro do ano passado, 60 enólogos, de 15 países, reuniram-se na cidade francesa de 
Bordeaux. Em pauta, a eleição da diretoria da União Internacional dos Enólogos (UIE), criada em 
1963 em Paris. Os mais de 20 000 profissionais filiados à UIE apontam os melhores vinhos do 
mundo em concursos promovidos pela Organização Internacional do Vinho (OIV), também com 
sede em Paris. Eleito o presidente, o italiano Giuseppe Martelli, abriram-se as inscrições para a 
primeira vice-presidência. Silêncio na sala. Vendo que ninguém se manifestava, o gaúcho Antônio 
Czarnobay, presidente da Associação Brasileira de Enologia, candidatou-se. Italianos e franceses, 
em maioria, olharam-se surpresos. Nunca, em 40 anos, um profissional de fora da Europa havia 
se tornado diretor da UIE. Mas Czarnobay foi eleito. "Estamos colocando o Brasil no cenário 
mundial do vinho", diz o enólogo de 50 anos, funcionário há quase 30 da vinícola Aurora, a maior 
do país.  
 
A surpresa provocada por Czarnobay tem sido causada também por vinhos finos da serra Gaúcha, 
origem de 90% da produção do país. Na última década, o vinho brasileiro saiu do estágio do 
garrafão para o da disputa de concursos -- e a conquista de prêmios comprova que o produto 
evoluiu.  
 
Para dar um salto de qualidade, as vinícolas estão investindo em várias frentes. Foram em busca 
de variedades de uvas, de novas regiões para o plantio e de tecnologias modernas de vinificação. 
Afinal, o que faz um bom vinho é o que os franceses chamam de terroir, uma mescla de bom 
clima, bom solo, manejo correto da videira, tecnologia e o trabalho do enólogo na vinícola. As 
cantinas, em que os vinhos são armazenados e degustados, também estão sendo incrementadas, 
e ferramentas de marketing foram acionadas para elevar o status das marcas entre os 
consumidores. Por trás das mudanças estão netos e bisnetos dos imigrantes italianos que 
plantaram as primeiras videiras. A nova geração exibe diplomas de enologia na parede das 
cantinas e dissemina as idéias inovadoras.  
 
Entre as conquistas dessa geração está o selo de procedência para o vale dos Vinhedos, uma 
porção exuberante dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. 
"Rompemos um círculo vicioso", diz Antônio Salton, diretor da Salton, a segunda maior fabricante 
nacional, com sede em Bento Gonçalves. A ruptura começou com a abertura da economia 
brasileira no início da década de 90, quando uma enxurrada de vinhos importados entrou no país. 
Se nos anos 80 os importados não ocupavam 10% do mercado, hoje atendem a metade de uma 
demanda estimada em 800 milhões de reais por ano (veja quadro na pág. 56). "Perdemos 
espaço, mas agregamos valor", diz Adriano Miolo, de 34 anos, diretor da vinícola que leva o nome 
de sua família.  
 
Miolo, enólogo formado em Mendoza, na Argentina, é um dos jovens que, depois de estudar fora 
nos anos 90, resolveram ir à luta para sobreviver. Com a crise das grandes vinícolas, como a 
Aurora, as pequenas cavaram espaço para seus produtos. Além da Miolo, despontaram marcas 
como Valduga, Don Laurindo, Dal Pizzol, Marson e Pizzato. O movimento de resistência das 
pequenas acabou alcançando as vinícolas maiores. "Não fosse a competição, o vinho brasileiro 
ainda estaria no patamar de 20 anos atrás", diz José Luiz Borges, presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers.  
 
Um dos casos representativos é o da Miolo. Tradicionais produtores de uva no vale dos Vinhedos, 
os Miolo criaram sua vinícola em 1990, mas apenas quatro anos depois seus vinhos chegaram ao 
mercado. O faturamento da empresa, de 1,1 milhão de reais em 1997, subiu para 42 milhões no 
ano passado.  



"Focamos em quatro pontos: os vinhedos, a cantina, o grupo técnico e a comercialização", diz 
Miolo, que juntamente com seus quatro irmãos mais jovens comanda o negócio.  
 
A promoção sistemática da marca é uma das chaves da Miolo. A empresa investe 5% do 
faturamento em marketing. Uma das iniciativas deste ano é uma parceria com a Nestlé para que 
150 restaurantes selecionados ofereçam vinho Miolo em taça, acompanhado de água mineral da 
empresa suíça. Miolo também procura associar seu nome às badalações. Na última São Paulo 
Fashion Week forneceu espumante para o estilista Reinaldo Lourenço, a quem planeja 
acompanhar também em eventos da moda no exterior.  
 
As primeiras mudas viníferas, do tipo cabernet e merlot, foram plantadas no vale dos Vinhedos 
nos anos 30, por Luiz Valduga, neto do imigrante italiano que havia introduzido a uva na região 
no final do século 19. Durante décadas os Valduga se limitaram a vender a produção para as 
grandes vinícolas. Só em 1979 fizeram a primeira pipa de vinho, para consumo familiar. "Meu 
sonho era ter o meu vinho", diz o patriarca Valduga, de 78 anos. "Não imaginava que isso 
pudesse ser um grande negócio." A Casa Valduga deslanchou em 1996, quando o comando 
passou para seu filho João Valduga, formado em enologia e ex-pesquisador da Embrapa. 
Atualmente, ela é uma das cantinas familiares com maior número de vinhos premiados. Produz 
perto de 1 milhão de litros por ano, que os Valduga se recusam a vender em supermercados. 
"Não quero ser mais um no mercado", diz João. Cerca de 40% do seu vinho segue para 
restaurantes, hotéis e casas especializadas de São Paulo.  
 
Apesar das histórias de sucesso, o consumo anual per capita de vinho no Brasil ainda é 
baixíssimo: 1,8 litro. "Trabalhamos no sentido de fazer crescer a média", afirma Jaime Milan, 
diretor da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale). Os 
italianos bebem, anualmente, 60 litros per capita, e os franceses, perto disso. Mas os brasileiros 
têm um exemplo a seguir: o do Napa Valley, na Califórnia. "Há menos de três décadas, o 
consumo per capita americano era igual ao nosso", diz Milan. Hoje é de 16 litros per capita por 
ano.  
 
"Os americanos também não acreditavam na qualidade do seu vinho", diz Czarnobay. Para mudar 
a percepção dos consumidores, entre outras inovações, os produtores californianos criaram os 
varietais, vinhos que destacam nos rótulos a uva utilizada, como pinot noir ou cabernet 
sauvignon. É uma estratégia mercadológica de quem não tem tradição para vender o nome da 
região, como fazem os europeus. "Os americanos compensaram as dificuldades investindo em 
marketing e tecnologia", diz Milan. Os brasileiros adotaram o sistema de varietais, mas, com a 
conquista do selo para o vale dos Vinhedos, poderão aproveitar também o modelo europeu. Os 
especialistas afirmam que o maior trunfo nacional são os espumantes. O clima úmido e o solo 
argiloso e ácido da serra Gaúcha prejudicam os vinhos tintos, mas servem bem para brancos e 
espumantes. Em fevereiro, no mais recente concurso internacional de vinhos de Paris, o Vinalies 
2003, seis espumantes gaúchos levaram medalha de prata.  
 
Os tintos podem evoluir em novas frentes agrícolas, mais apropriadas ao cultivo das uvas usadas 
para sua elaboração. A região da Campanha, na fronteira com o Uruguai, é a de maior potencial. 
Ali chove pouco, o solo é arenoso e os terrenos são menos acidentados, permitindo a mecanização 
da lavoura e grandes extensões de vinhe dos, fatores benéficos para os tintos. A Campanha já 
havia sido descoberta há duas décadas pela então Seagram, atual Pernod Ricard, dona das 
marcas Almadén e Forestier. Há cinco anos, a Aurora está plantando uvas no Uruguai e tornou-se 
a maior exportadora de vinhos daquele país. "Precisamos avançar muito em qualidade", afirma 
Carlos Zanotto, diretor operacional da Aurora. "As novas fronteiras são fundamentais para isso." 
Recentemente, uma dúzia de vinícolas começou a plantar uvas na Campanha. "As novas 
fronteiras nos darão escala com qualidade e ficaremos mais competitivos diante dos importados", 
diz Miolo. Há outra vantagem em comparação com a serra: o preço da terra. Em Bento Gonçalves 
restam poucas áreas e, enquanto o hectare na fronteira custa no máximo 2 000 reais, na serra 
vale 18 000 reais e muito mais se for no vale dos Vinhedos.  



 
A Salton também tem terras na Campanha, onde está colhendo sua primeira safra neste ano. 
Uma das mais antigas vinícolas da serra, fundada em 1910, há apenas cinco anos a Salton voltou-
se para os vinhos finos. Até uma década atrás, 80% do faturamento da empresa vinha do popular 
conhaque Presidente. Ângelo Salton, de 50 anos, presidente da empresa, visitou a Associação 
Brasileira de Sommeliers, em São Paulo, pela primeira vez no final de 1999. Entrou na sala em 
que especialistas degustavam seis vinhos, um deles da sua empresa. "Pensei que íamos tirar o 
primeiro lugar", diz Salton. "Ficamos em quinto e aquilo foi um balde de água gelada." Naquele 
dia, ele traçou uma meta: colocar seu vinho nos 15 principais restaurantes de São Paulo. Diz que 
foi dez vezes ao Fasano, um dos restaurantes mais caros da cidade, até convencer o sommelier 
da casa a incluir um vinho Salton na carta. Hoje está também em restaurantes como o La 
Tambouille e o Figueira Rubaiyat. Depois de agregar o vinho fino ao portfólio, o faturamento da 
Salton cresceu de 66 milhões de reais em 1998 para 107 milhões no ano passado.  
 
Decidida a apostar também no enoturismo, a Salton está investindo 20 milhões de reais na 
construção de uma grande cantina em Tuiuti, distrito de Bento Gonçalves. Será quase um parque 
temático, com o que há de mais moderno em tecnologia de vinhos e reprodução de casas dos 
antigos imigrantes italianos. "A rota do vinho é um pólo turístico fantástico", diz Salton. É mais 
um caminho promissor para as vinícolas gaúchas explorarem.  
 

MEIA TAÇA 

Quase a metade do mercado brasileiro de vinhos finos, estimado em 60 milhões de litros por ano, 
é ocupado por produtos importados (participação por origem do fabricante em % do total*) 
Brasil 50,9 
Itália  12,8 
Chile  12,2 
Argentina  7,5 
Portugal  6,4 
Outros  5,5 
França  4,7 
*De janeiro a outubro de 2002. Fontes: Uvibra e Decex 

 *De janeiro a outubro de 2002. Fontes: Uvibra e Decex  

Fonte: Exame - 26/3/03 

 


