
esse comportamento bizarro vem sendo
abandonado. A figura do "enochato", o
especialista que abusava desse ritual cons-
trangedor, passou a ser tolerada apenas
em degustações e encontros profissionais.
Fora desses ambientes, o vinho passou a
ser considerado uma bebida acessível
como qualquer outra. Tornou-se um pro-
duto mais barato, fácil de encontrar e de
comprar. Ganhou apreciadores em todas
as classes sociais. E caiu definitivamente
no gosto dos brasileiros.

"O vinho se tornou um item comum
no carrinho da classe média. Ninguém
o tira mais de lá", afirma Carlos Cabral,
diretor de vinhos dos supermercados
Pão de Açúcar. Segundo ele, 70% dos
clientes cadastrados na rede varejista
compram vinhos regularmente. Eram
menos de 15% há dois anos. As vendas
crescem 20% ao ano, mais do que qual-
quer outra categoria de produtos. "O vi-
nho está substituindo o refrigerante no
almoço de domingo e a cerveja à beira
da piscina. E se tornou protagonista de
uma das maiores explosões de consumo
em curso no Brasil", diz Cabral.

Nas últimas semanas, as duas princi-
pais entidades que regulam a produção e

o consumo de vinhos no Brasil, a União
Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e o
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin),
divulgaram números que comprovam
essa tese. Entre janeiro e fevereiro de 2007,
foram vendidos 11,7 milhões de litros de
vinho no país - mais que o dobro das ven-
das nos dois primeiros meses de 2006. Os
números acompanham uma tendência
que começou a se formar em 2002. Na-
quele ano, os brasileiros consumiram 49
milhões de litros. Em 2006, foram quase
70 milhões de litros. O consumo de espu-
mantes dobrou no período, chegando a 12
milhões de litros no ano passado. "Esta-
mos vivendo o melhor começo de ano da
história do vinho no Brasil", afirma Danilo
Cavagni, presidente do Ibravin.

O que levou a essa explosão
do consumo de vinhos? De acordo com
os especialistas, o fenômeno começou
a acontecer entre 2002 e 2003, quando
os vinhos importados da América do
Sul, principalmente do Chile e da Ar-
gentina, tomaram conta dos supermer-
cados. Foi uma estratégia planejada por
esses dois países, grandes produtores
mundiais da bebida, que apostaram na

fórmula de exportar grandes volumes
para o Brasil com preços mais baixos.
"Percebemos que o mercado brasileiro
tem potencial e começamos a investir
de forma intensiva no país", afirma
Eduardo Chadwick, um dos maiores
produtores do Chile. "Para nós, o Brasil
é um mercado tão importante quanto a
Europa e os Estados Unidos."

Para sorte dos brasileiros, a qualidade
dos vinhos do Chile e da Argentina, que
era discutível há alguns anos, melhorou.
"Os vinhos do Novo Mundo se tornaram
tão bons quanto os europeus. Com a van-
tagem de, no geral, serem mais baratos",
disse a ÉPOCA o crítico americano Ro-



bert Parker, o mais influente do mundo
(leia a entrevista com ele à pág. 102).

Com essa estratégia, os importados
dominaram o mercado. Há três anos,
53% dos vinhos vendidos no Brasil
eram nacionais. Hoje, de cada dez garra-
fas colocadas à venda, somente três são
brasileiras. Das sete restantes, quatro são
sul-americanas. "Há dois anos, o vinho
mais importado no Brasil era o italiano",
afirma João Paulo Borges de Freitas, pre-
sidente da Villa Francioni, vinícola de
Santa Catarina que está entre as mais
modernas do país. "Os sul-americanos
criaram um novo mercado, forçaram
os produtores brasileiros a fazer vinhos

de melhor qualidade e, sobretudo, pu-
xaram os preços para baixo."

Segundo dados do Wal-Mart, a terceira
maior rede de supermercados do país, o
preço dos vinhos caiu pela metade nos
últimos dois anos. Antes o consumidor
precisava pagar pelo menos R$ 30 para
tomar um vinho de boa qualidade. Abai-
xo desse preço, só encontrava alternativas
ruins — os chamados vinhos de garrafão,
que nem sequer são feitos com uvas apro-
priadas para a produção da bebida, como
são as castas de origem francesa cabernet
sauvignon e merlot. Hoje, há rótulos de
boa qualidade entre RS 12 e R$ 18. No
Pão de Açúcar, segundo Cabral, aproxi-

madamente 85% das vendas são de vi-
nhos que custam até R$ 15 a garrafa.

Para atender à demanda pelo vinho,
os supermercados tiveram de aumen-
tar o espaço dedicado aos vinhos. O
Wal-Mart, por exemplo, planeja com-
prar 30% a mais de vinho em relação
ao volume adquirido no ano passado.
Também surgiu um novo tipo de loja:
as importadoras de vinho. Seu número
era insignificante no começo da década.
Hoje, há mais de 200 espalhadas pelo
país. "O que ocorre é uma substituição
gradual dos vinhos de garrafão pelos vi-
nhos finos", afirma Ângelo Salton Neto,
presidente da vinícola Salton, uma !*•



das maiores do país. "Isso fez com que
o consumidor passasse a procurar lojas
especializadas para comprar."

Devido a essa onda de crescimento,
segundo uma estimativa do Ibravin, o
consumo de vinho no Brasil, que é de 1,8
litro per capita por ano, deverá aumen-
tar para 9 litros per capita em 15 anos. É
um número ainda distante do patamar
europeu e sul-americano. Países como
França, Itália e Portugal consomem mais
de 50 litros per capita por ano. No Chile,
o consumo é de 20 litros per capita. Na
Argentina, chega a 30. Será próximo do
nível dos Estados Unidos, um país que,
assim como o Brasil, não possui tradi-
ção vinícola. "O Brasil será um dos dez
mercados mais importantes do mundo",
afirma o empresário Otávio Piva de Al-
buquerque, dono da importadora Ex-
pand, a maior do país. Há dois anos, ele
começou a produzir vinho no Nordeste,
no Vale do Rio São Francisco. "O consu-
mo cresce no país inteiro."

O aumento do consumo tem tido efei-
tos indiretos. Os principais são o aumen-
to do número de livros, cursos, eventos
e grupos que se reúnem para aprender
sobre a bebida e degustá-la — as confra-
rias. "Existe uma sensação generalizada

de que o vinho está bombando", afirma
Fábio Godinho, diretor-geral da edito-
ra francesa Larousse no Brasil. Para ele,
essa sensação se manifesta em números.
Foram lançados dezenas de revistas e
livros destinados ao vinho nos últimos
tempos. Há dois anos, a Larousse lan-
çou uma enciclopédia sobre vinhos em
português. Vendeu 100 mil exemplares.
"Esse número superou todas as nossas
expectativas. Ainda mais se conside-
rarmos que o preço era de R$ 120", diz
Godinho. "Ao contrário do que aconte-
ce com os livros comuns, que vendem
mais no lançamento e depois perdem o
fôlego, livros sobre vinho vendem mais
a cada mês", afirma.

"O vinho tem o poder de unir assuntos
de que todo mundo gosta, como história,
geografia, natureza e viagens", afirma o
engenheiro Ciro Lilla, dono de uma das
maiores fábricas de máquinas de torre-
fação de café do país. Ele mudou de vida
por causa do vinho. Lilla diz que come-
çou a se interessar pela bebida durante
uma visita a uma livraria nos anos 80.
"Comprei uma Larousse sobre vinhos,
comecei a ler no sábado à tarde e termi-
nei de madrugada", afirma. De lá para cá,
ele se tornou um aficionado pelo assunto.

9 litros per capita
é quanto o brasileiro vai tomar de vinho
por ano até 2022. Hoje, a média é de 2 litros
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diretor do Pão de Açúcar, treina uma
vendedora. Para atender à demanda, ele
aumentou o número de atendentes de vinho
de nove para 121 nos últimos três anos

A ponto de comprar uma importadora
de vinhos, a Mistral, no início da década
de 90. Lula passou a dividir seu tempo
administrando a fábrica e a importado-
ra. "Passei a trabalhar mais, inclusive nos
fins de semana. Perdi cabelo, mas ganhei
um sorriso no rosto", afirma. De tanto se
dedicar ao vinho, Lilla acabou desper-
tando o interesse do filho mais velho,
Otávio. Após se formar em Engenharia
de Produção, ele escolheu trabalhar na
Mistral em vez de seguir carreira na área.
"Meus ex-colegas trabalham no mercado
financeiro. Aposto que estou mais feliz
profissionalmente do que todos eles", diz
Otávio. Hoje, ele é o braço direito do pai
no comando da Mistral. "O vinho terá
um lugar importante em muitas gerações
da minha família", afirma Lilla.

O crescimento do número
de cursos sobre vinho é outro indicador
do aumento do interesse da sociedade
pela bebida. De acordo com dados da As-
sociação Brasileira de Sommeliers (ABS),
uma das mais importantes entidades de
divulgação do vinho no Brasil, a procura
por cursos cresce 30% ao ano desde 2003.
"O vinho virou uma mania", afirma o
pediatra Arthur Azevedo, presidente da
ABS. Segundo ele, a entidade forma mais
de 600 pessoas por ano, entre profissionais
e simpatizantes da bebida. "Basta começar
a estudar o assunto para descobrir que o
vinho é um hobby apaixonante."

O número de cursos superiores tam-
bém cresceu. Há dois anos, só havia
uma cadeira acadêmica para o vinho
no Brasil, no Senac de Bento Gonçalves,
Rio Grande do Sul. Hoje, há cursos de
graduação e pós-graduação na Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), no Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica (Cefet), na Universida-
de de Caxias do Sul, no Rio Grande do
Sul, e no próprio Senac. De acordo com
essas instituições, a procura por cursos
triplicou nos últimos dois anos.

Na maioria dos casos, a procura pe-
los cursos é feita pelo sommelier, um



novo profissional que surgiu a partir do
vinho. É ele quem indica e serve a bebida
nos restaurantes. "Ter um sommelier dei-
xou de ser prerrogativa apenas dos restau-
rantes caros", afirma Azevedo. "Ele tem se
tornado uma figura popular. Muitas vezes,
mais conhecido que o chef ou o maítre."

Pelos cálculos de Azevedo, são forma-
dos cerca de mil sommeliers por ano no
Brasil. Nos restaurantes mais sofistica-
dos, é comum haver dois. É o caso do
Varanda Grill, de São Paulo. A carta de
vinhos do Varanda é considerada uma
das melhores do país. "Vendemos 3 mil
garrafas por mês. Um único profissional
não dá conta desse movimento", afirma
Sylvio Lazzarini, dono do Varanda. Ele

afirma que, à noite, o vinho está presen-
te em 90% das mesas do restaurante.

O sommelier se tornou uma figura
tão importante na cena gastronômica
que muitos deles se tornaram empreen-
dedores. Como Juscelino Pereira, dono
do restaurante Piselli, em São Paulo. Ex-
agricultor em Minas Gerais, ele migrou
para a capital paulista no início da déca-
da de 90. Começou lavando pratos, foi
garçom e chegou a maítre do restaurante
Fasano. Foi quando surgiu a oportuni-
dade de trabalhar como sommelier. Pe-
reira começou a estudar, venceu diversos
concursos nacionais e se tornou um dos
profissionais mais respeitados do país.
Há quatro anos, largou a segurança do

emprego para abrir o Piselli. "O vinho
mudou a minha vida", diz Pereira. "Ele
me abriu horizontes e permitiu que eu
chegasse aonde estou hoje."

Do lado dos consumidores, o tama-
nho da onda do vinho no Brasil pode
ser dimensionado pela internet. No
Orkut, o site de relacionamentos mais
freqüentado do país, há mais de mil
comunidades sobre vinho. No Yahoo!
Groups, o site de grupos de discussão do
Yahoo!, há 580 confrarias on-line. São
pessoas que combinam pela internet
onde e quando vão se encontrar para
degustar vinhos.

Há também aqueles que
preferem organizar o encontro de ma-
neira mais formal, com direito a reco-
lher uma mesada dos participantes e
comprar vinho direto das importadoras.
É o que faz a relações-públicas paulista
Mônica Andrade. Ela diz que seu inte-
resse pela bebida era nulo há dois anos.
Após o segundo casamento, o vinho co-
meçou a fazer parte de sua vida. "Gostei
tanto que fiz um curso básico e formei
uma confraria feminina", diz Mônica.
O grupo se reúne todos os meses em
algum restaurante em São Paulo. Cada
uma das nove participantes paga RS 100
por mês. Além disso, Mônica se reúne
com os amigos para organizar jantares
em volta do vinho. Recentemente, ela
comprou uma adega climatizada com
capacidade para 90 garrafas. É um tipo
de eletrodoméstico que armazena o vi-
nho em condições ideais de umidade e
temperatura - e cujas vendas crescem
quase 20% ao ano, segundo o fabricante
Maison dês Caves. "A adega já está lota-
da", afirma Mônica. Ela diz gastar cerca
de R$ l .000 por mês com vinhos. "É um
investimento. Vinhos são inesquecíveis,
porque estão ligados a algumas das me-
lhores lembranças que podemos ter na
vida. Cultivar isso não tem preço." +
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