


vinho nacional mudou, literalmente, "da água para o vinho".
Até pouco tempo renegado pelos próprios brasileiros por
conta de sua baixa qualidade e do quase inexistente apelo

visual, olfativo e gustativo, ele agora exibe qualidades suficientes
para brigar de igual para igual com muitos rótulos internacionais
de peso. "O vinho brasileiro registrou um aumento de qualidade
espetacular", afirma Guilherme Velloso, consultor e editor da
revista Wine Style. A transformação dos tintos, brancos e espu-
mantes nacionais se deve à profunda reestruturação conduzida por
muitas vinícolas nacionais. Graças a investimentos em tecnologia,
consultorias de enólogos internacionais, importações regulares de
mudas da Europa e profissionalização da produção, hoje o País
produz bebidas de uma qualidade nunca antes vista.

Nos últimos dez anos o vinho brasileiro
conquistou mais de mil medalhas ao redor
do mundo. Muitas marcas têm se destacado,
principalmente as de qualidade premium,
que se caracterizam por utilizar somente
uvas bem maduras, pela vinificação com
temperatura controlada, pelas leveduras
selecionadas e pela maturação em carva-
lho francês, entre outros detalhes que as
diferenciam. "Nessa categoria, a Salton
e a Miolo têm ótimos exemplares. Além
delas, há alguns rótulos da Vinícola Lídio
Carraro, de Bento Gonçalves, e da Vila
Francioni, de Santa Catarina", destaca
Ennio Federico, enófilo e gourmet.

Hoje, o espumante brasileiro é con-
siderado pelos críticos internacionais
um dos quatro melhores do mundo. O
primeiro lugar, é claro, fica com a região
da Champagne, na França. Mas o clima
e o terroir - a natureza da terra e a in-
clinação do terreno - da Serra Gaúcha
são ideais para o desenvolvimento das
uvas brancas, resultando numa fruta
com acidez bastante parecida com a
da famosa região francesa. A Casa Val-
duga, por exemplo, tem a maior cave
de espumantes da América Latina, com
capacidade para 6 milhões de garrafas. E
o vinho tinto, por sua vez, vem ganhando
muita fama dentro e fora do País.

De forma geral, o mercado de vinhos
brasileiros vive dias de expansão. Com-
binadas as várias categorias - finos e
comuns, nacionais e importados -, cerca
de 350 milhões de litros são oferecidos
anualmente no País, proporcionando ao
setor um faturamento de R$ 2,1 bilhões.
Do volume total, calcula-se que 25 mi-
lhões sejam de vinhos finos produzidos
pela indústria brasileira e 40 milhões, de
importados finos. O restante refere-se ao
vinho de mesa popular, do tipo garrafão
ou comum. As previsões do crescimento
são boas para o setor: alcançar os 378
milhões de litros até 2009.

O potencial do mercado brasileiro
também é grande, já que o consumo per
capto no Brasil ainda é baixo - aproxi-
madamente 1,8 litro por pessoa por ano,
contra 40 litros na Argentina e 56 litros
na França. "Falta cultura para o con-
sumo regular de vinhos, especialmente
às refeições. O poder aquisitivo geral do
brasileiro também não ajuda, além de
haver no País uma carga tributária exorbi-
tante, que atinge R$ 53 a cada R$ 100 de
vinho vendido", explica Danilo Cavagni,
presidente do conselho deliberativo do
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e
diretor de relações corporativas da Moet
Hennessy do Brasil.
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De dez anos para cá, a produção de
vinhos finos brasileiros tem crescido
a olhos vistos. Adriano Miolo, diretor
técnico e superintendente da Miolo,
conta que, só no ano passado, o mercado
registrou aumento de 18%
em relação a 2005.0 pro-
blema é que a bebida de
origem brasileira cresceu
só 2%, contra 30% das
importadas. Esse número
está relacionado à questão
cambial, já que a taxa de
importação é zero para
os vinhos do Mercosul.
Como atualmente sobra
vinho no mundo - em
2006 foram produzidos
cerca de 28 bilhões de
litros, para um consumo
de 23,8 bilhões, segundo
a Organização Internacio-
nal da Uva e do Vinho -, Cavagni diz
que a circulação de grandes volumes
a preços extremamente baixos é uma
dura realidade. "Para se ter uma idéia,
o Brasil importa vinhos com valor FOB
(valor de venda do produto a exportar)
de US$ 4,35 por caixa de 12 garrafas de
750 ml/cada. Não há como competir
nessas bases", declara.

Mesmo assim, o País tem con-
seguido evoluir nos vinhos finos e
espumantes, os que mais crescem em
vendas, com aumento da produção
anual em torno de 20%. A melhoria
dessas bebidas tem permitido que os
produtores nacionais cavem espaço
entre os consumidores locais e, prin-
cipalmente, entre os estrangeiros. Até
2012, a vinícola Miolo, por exemplo,
espera ter 50% do seu faturamento
vindos do mercado internacional.

EUA, Alemanha e República Tcheca
As vinhos brasileiros mais com-

prados por clientes estrangeiros são
feitos à base das uvas merlot, cabernet

e tannat, e de algumas variedades
portuguesas produzidas na região da
Campanha, fronteira do Rio Grande
do Sul com o Uruguai, como a touriga
nacional e a afrouxeiro. Os maiores

compradores da atua-
lidade são os Estados
Unidos, a Alemanha e a
República Tcheca. Mas
França, Grã-Bretanha
e Portugal também têm
adquirido muitos vinhos
from Brazil O produto
brasileiro de boa quali-
dade é vendido no exte-
rior por entre US$ 10 e
US$ 15.0 Brasil também
exporta vinhos comuns
para o Japão, os Estados
Unidos e a Rússia. No
ano passado, no to-
tal, exportou US$

3,15 milhões. Embora o volume
ainda seja baixo, o País começa
a avançar nesse quesito. No
primeiro trimestre deste ano,
as exportações cresceram 120%
em relação ao mesmo período
de 2006, e ultrapassaram os
US$ 450 mil.

Para promover o vinho
nacional, foi criada em
2002, no Rio Grande do
Sul, a Wines from Brazil
(WFB), um consórcio de
exportação formado pelas
seis maiores vinícolas
do País, que se uniram
para exportar. Em 2004,
a WFB transformou-se
num projeto setorial na-
cional com apoio da Apex
(Agência de Promoção à
Exportação) e hoje reúne
20 produtoras. Juntas,
elas foram responsáveis
por US$ 1,5 milhão do
total exportado pelo

Brasil em 2006. Andreia Gentilini
Milan, gerente de promoção comer-
cial da WFB, diz que a meta do grupo
para este ano é ultrapassar os US$ 2
milhões em exportações.

Um rótulo que tem vendido bem
fora do País é o Rio Sol, consumido
em países como Bélgica, Grã-Breta-
nha, Alemanha, Portugal e China. A
Vinibrasil, criada em 2003 a partir
da união da importadora brasileira
Expand e da vinícola portuguesa Dão
Sul - Sociedade Vitivinícola, lançou a
marca na safra daquele mesmo ano. A
produção está concentrada no Vale do
Rio São Francisco, a 6o quilômetros
de Petrolina (PE), numa fazenda com
300 hectares de vinhas, cuja produção
anual é de 2 milhões de litros, Marta
Agoas, enóloga da Dão Sul, diz que as

exportações já representam 35%
da produção do Rio Sol,

Entre as principais barreiras
enfrentadas pelo País no exte-
rior, Andreia destaca o fato de o
Brasil ainda não ter a imagem de
produtor de vinhos. Para piorar,
as vinícolas nacionais não têm
os mesmos recursos de suas
concorrentes da Argentina e

do Chile para investir agres-
sivamente em marketing,
e a carga tributária pra-
ticamente leva o setor a
nocaute, tanto assim que
muitos vinhos brasileiros
custam mais barato do
outro lado do mundo
que no Brasil, "Cerca de
50% de uma garrafa de
vinho brasileiro são de
impostos na gôndola",
explica Miolo. O Miolo

O QUINTA CASTAS
PORTUGUESAS, DA MIOLO:
EM PARIS CUSTA MAIS
BARATO
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Quinta do Seival Castas Portuguesas,
por exemplo, é vendido na Lavinia,
loja de vinhos de Paris, a 12,50 euros
(R$ 35)- Já em São Paulo, sai entre
R$ 55 e R$ 65.

Apesar das oportunidades exter-
nas, as vinícolas brasileiras concor-
dam que há um vasto mercado local
para se trabalhar. O problema é que a
importação de vinhos vem crescendo
consideravelmente, Hoje, 70% dos
vinhos finos consumidos no País são
importados e apenas 30% são nacionais.
Esses números refletem a mudança de
alíquotas de importação, responsável
pelo crescimento do consumo de vi-
nho importado nos últimos dez anos,
Por conta disso, o brasileiro encontra
hoje gôndolas recheadas de vinhos dos
quatro cantos do mundo, inclusive de
produtores relativamente recém-che-
gados ao mercado internacional como
África do Sul e Nova Zelândia.

Preconceito contra o vinho nacional
Para ganhar o paladar nacional,

entretanto, é preciso combater duas
barreiras: derrubar o preconceito que
muitas pessoas têm da bebida nacional
e brigar com os vinhos argentinos e
chilenos, que desembarcam no mer-
cado brasileiro a preços baixíssimos,
No primeiro caso, Ângelo Salton Neto,
presidente da vinícola Salton, diz que

o cenário é animador. "O
espumante brasileiro foi
eleito o segundo melhor do
mundo, e agora o processo
começa a acontecer com o
vinho tinto nacional", diz
Salton Neto, referindo-se
ao fato de que na eleição
dos effervescents du monde
(espumantes do mundo) a
Salton ganhou o Diplome de
Médaille d'Argent (medalha
de prata) por seu Salton Pro-
secco Brut 2005 - ou seja,
nesse ano seu espumante
só perdeu para o produzido
na Champagne. E em abril
deste ano o espumante
Extra Brut 2002 da Casa
Valduga recebeu a medalha
de bronze do Challenge
International du Vin 2007,
ura dos mais respeitados
concursos do mundo, O
evento, realizado na cidade
francesa de Bourg-Sur-Gi-
ronde, reuniu mais de 5 mil
amostras de vinhos para
degustação, provenientes
de 30 países. "Esta premiação é espe-
cial, pois comprova que a qualidade
dos espumantes brasileiros continua
em evolução, conquistando inclusive
a admiração e o respeito dos maiores
experts nesse assunto", afirma Juarez
Valduga, diretor da vinícola.

Mas em relação à entrada de cai-
xas e mais caixas de vinhos de países
vizinhos, Salton Neto traz à tona uma
questão preocupante: "a venda dos
vinhos chilenos e argentinos de baixa
qualidade está aumentando", Hoje, há
garrafas importadas desses mercados
a R$ 5. A dificuldade é demover o
consumidor local da idéia de que todo
produto importado é bom e que todo
nacional é mim. Por isso, João Val-
duga, proprietário da Casa Valduga,

afirma que seus maiores concorrentes
são os vinhos importados de baixa
qualidade e de procedência duvidosa.
"Eles acabam por iludir e extorquir o
consumidor", reclama.

Para lidar com essa situação desfa-
vorável, Flávio Martins, coordenador da
área de relacionamento da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), de
São Paulo, e do curso de marketing da
bebida da instituição, diz que o mercado
deve trabalhar fortemente a oferta do
produto nacional no ponto-de-venda e
também aproveitar para conscientizar o
consumidor brasileiro. "Está na hora de
reocupar nossa posição, principalmente
porque o Brasil é o país do mundo com
o maior número de vinhos importados
nas gôndolas", diz.
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A tendência é de que o vinho brasi-
leiro se consolide como um produto de
alta qualidade nos próximos dez anos.
E, de fato, de uns tempos para cá Salton
Neto anda rindo à toa. Ele admite que sua
empresa tem vivido anos consecutivos
de boa safra. Com crescimento satisfa-
tório, a vinícola gaúcha, de capital 100%
nacional e administrada pela terceira
geração da família, colhe os frutos de um
investimento agressivo na qualificação

das uvas, no treinamento dos 600 for-
necedores, na condução de parreiraís e
na mão-de-obra especializada.

Ao custo de R$ 33 milhões, uma nova
sede foi construída, integrando um com-
plexo industrial, comercial e de turismo
com mais de 30 mil . Localizada em
Tuiury, a 12 quilômetros do centro de Bento
Gonçalves, é nela que a empresa recebe 20
milhões de quilos de uvas e armazena 18
milhões de litros de vinho em 260 tanques
de aço inox e 1,2 mil barricas de carvalho.
A Salton iniciou, nesta safra, o uso de um
Programa de Rastreabilidade da Uva e do
Vinho, que envolve toda a cadeia produtiva.
Por meio de softwares, a vinícola agora
consegue rastrear toda a história dos seus
produtos, desde que uma semente de uva

é colocada na terra até o engar-
rafamento final do vinho por ela
gerado. Além de ajudar a vinícola
a controlar melhor seu negócio, a
rastreabilídade serve para colocar
as exportações em conformidade
com as normas de vários países
compradores.

No ano passado a Salton fa-
turou R$ 135 milhões. Neste ano,
planeja crescer pelo menos 15%.
Se de um lado ela é conhecida
por seu vinho popular Chalise,
encontrado em qualquer super-
mercado a R$ 5, a vinícola sabe
que a melhor oportunidade para
trabalhar sua marca e também
aumentar sua rentabilidade está
no vinho fino, que hoje representa 10% de
seu faturamento. Não é de hoje que a Sal-
ton vem focando seu trabalho em vinhos e
espumantes finos, como o Talento, o Volpi
e, mais recentemente, o Desejo.

Num curto espaço de tempo, a
Miolo também cresceu e se consolidou
no mercado brasileiro de vinhos finos.
Embora a família trabalhe na viticultura
desde 1897, só partiu para a produção
própria de vinhos em 1990.0 primeiro
vinho da marca Miolo foi um merlot feito
com uvas do Vale dos Vinhedos, onde
fica a sede da empresa. Em 16 anos,

passou a produzir 6 milhões de litros,
volume suficiente para que ela passasse
a figurar entre as maiores produtoras
de vinhos finos do País.

Nos últimos anos a Miolo investiu R$
90 milhões na renovação dos vinhedos,
por meio da importação de mudas, da
adoção de tecnologias internacionais,
e de instalações e equipamentos de
última geração, e nas áreas comercial
e de marketing. Nesse meio tempo, co-
meçou a produzir vinhos no Vale do São
Francisco, no sertão da Bahia (Fazenda
Ouro Verde), e na região da Campanha
do Rio Grande do Sul (Estância Fortaleza
do Seival). Para lançar seus vinhos super
premium, a vinícola tem contado com a
consultoria do francês Michel Rolland,
um dos mais prestigiados enólogos da
atualidade. Com isso, seu faturamento
chegou a R$ 6o milhões. Com cinco
operações diferentes no Brasil, a meta
de Miolo é dobrar o faturamento e a
produção até 2012.
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Text Box
Fonte: Update, ano 23, n. 440, p. 58-62, jul. 2007.




