




No ano passado, a produção
mundial estabeleceu o recorde de
26 bilhões de litros, a partir de vi-
nhas com cerca de 8 milhões de
hectares de extensão. A área plan-
tada com uvas vinícolas cresceu
nos últimos tempos cerca de 250
mil hectares. O volume produzido
atualmente é suficiente para de-
dicar a cada habitante do plane-
ta quatro litros por ano - ou uma
taça a cada semana.

O Brasil não está alheio ao fe-
nômeno de elevação na produção
e no consumo dos vinhos. Muito
ao contrário: o país é um dos prin-
cipais motores a impulsioná-lo.
Desde a década de 1990, quando
foram derrubadas as barreiras de
importação de produtos, o merca-
do nacional cresce com consistên-
cia e velocidade. Já são mais de
300% de incremento nas compras
desde a abertura nos últimos 17
anos. A combinação de dólar bai-
xo, ampliação no leque de rótu-
los importados e veloz crescimen-
to na cultura vinícola dos brasilei-
ros faz com que o Brasil seja um
mercado emergente - e, portanto,
cobiçado pelos grandes produto-
res. Hoje, praticamente todas as
mais sofisticadas ofertas à dispo-
sição nas grandes capitais do pla-
neta podem ser encontradas, mui-
tas vezes a preços convidativos,
em cidades como São Paulo, Rio
de Janeiro e Brasília. O país ain-
da está longe de figurar no ranking
dos maiores consumidores do pla-
neta (veja quadro na página 47):
cada brasileiro bebe em média 1,8
litro por ano.

Quando, no entanto, se con-
sideram apenas as regiões Sul e
Sudeste, essa marca quase dobra,
chegando a 3 litros por habitan-



te. Além disso, o que impressiona a produtores e es-
pecialistas é a qualidade do consumidor brasileiro.
Além de ser exigente, ele é cada vez mais bem infor-
mado. Cursos de todos os níveis para a formação dos
fãs do vinho têm se multiplicado, do mesmo modo
que a imprensa abre novos espaços para a bebida.

"O consumidor brasileiro é formidável", exalta o
enólogo Elídio Lopes, dono da importadora Terroir,
com sede em São Paulo. "Ele tem buscado cada vez
mais informação e, na mesma medida, sabe exigir
qualidade". Para atender a essa demanda, Lopes pro-
cura importar rótulos que tenham como diferencial a
pequena produção e a qualidade elevada. O custo,
por vezes, é maior, mas também o benefício. "Tento
ser uma butique de vinhos, trabalhando com aque-
les que pertencem a um circuito mais reduzido", ex-



plica ele. Estratégias diferenciadas
também têm os dois outros gran-
des importadores brasileiros, Ciro
Lilla, da Mistral, e Octávio Piva de
Albuquerque, da Expand (leia arti-
gos assinados por eles nas páginas
60 e 62). "Um dos meus critérios
para a importação é o de que o
vinho tem de me agradar. Só tra-
go o que gosto", enfatiza Lilla. O
pioneiro Piva de Albuquerque vê
com entusiasmo o crescimento e o
aprimoramento do mercado brasi-
leiro. "Quando resolvi entrar nes-
se negócio, num movimento que
ninguém realizara antes, me disse-
ram que eu estava louco", lembra
o titular da Expand. "Hoje, posso
dizer que minha loucura ajudou
a formar um dos mercados mais
promissores do mundo".

De fato, o mercado brasileiro
oferece, nos dias atuais, o melhor
da produção mundial de vinhos
finos. Diretamente pelas impor-
tadoras ou nas mesas dos gran-
des restaurantes, encontra-se do
melhor grand cru francês ao mais
perfeito italiano daToscana. Arte-
sanais espanhóis e modernos por-
tugueses estão igualmente à mão.
Do Novo Mundo, os caiifornia-
nos dos Estados Unidos, neoze-
landeses, sul-africanos e austra-
lianos estão disseminados nas lo-
jas especializadas ou nas prate-
leiras dos supermercados. Garra-
fas das melhores marcas e de óti-
mas safras podem ser compradas
por quantias que variam de R$ 60
a R$ 600, não sendo mais neces-
sário chegar à casa do milhar para





provar um vinho excelente. Eles,
é claro, estão por aí, contudo, até
chegar lá, centenas de ofertas são
colocadas à disposição do con-
sumidor.

É no rol dos vinhos, a um só
tempo, bons e, digamos, baratos
que podem ser classificados os ar-
gentinos e chilenos que chegam
cada vez com mais força ao Bra-
sil. Rivais históricos em viticultu-
ra, os maiores produtores daque-
les dois países souberam nos úl-
timos 20 anos modernizar seus
métodos e aproximar seus pro-
dutos dos padrões mundialmen-
te aceitos: vinhos não oxidados,
com taninos leves, frutados e de
coloração suave. A partir, em al-
guns casos, de investimentos pe-
sados de produtores com larga
tradição na Europa - a Casa Ro-
tchild, por exemplo, firmou pre-
sença no Chile já na década de
1990 -, eles têm conseguido re-
conhecimento internacional. É o
caso do chileno Aurélio Montes,
titular da Vina Montes. Eleito por
mais de uma vez como o enólogo
do ano da região sul-americana,
ele produz o elegante tinto Mon-
tes Alpha, considerado o melhor
Bordeaux do Hemisfério Sul. Na
prestigiosa Wine Spectator (WS),
o rótulo recebeu classificação de
92 pontos e forte recomendação
de compra, com preço na faixa
de US$ 300. Na Argentina, a Casa
Norton vem recebendo destaque
mundial por outra característica:
a de conseguir produzir vinhos de
qualidade por preços inferiores a
US$ 20, como o Chateau Saint
Jean. A WS incluiu a Norton en-
tre as 20 melhores vinícolas do
planeta na produção de tintos de
baixo custo.
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Os grandes produtores inter-

nacionais, não é de hoje, já co-
nhecem as qualidades da viticul-
tura da América do Sul. A famosa
Casa Moèt Chandon, atualmente
integrante do grupo Louis Vuitton,
de produtos de alto luxo, montou
em Mendoza, na Argentina, a bo-
dega Terrazas de Los Andes, espe-
cializada na produção de vinhos
a partir de uvas varietais planta-
das em altitude. Ainda há espa-
ço, porém, para os tradicionais
produtores de vinhos, aqueles
que mantêm o melhor da tradi-
ção familiar no cultivo da uva. É
o exemplo pronto e acabado das
famílias Catena (leia entrevista de
Nicolás Catena na página 54) e

Zuccardi. À frente da bodega que
leva o nome da família, também
de Mendoza, José Alberto Zuc-
cardi (Zito) produz, entre outros,
os tintos batizados com a letra Q,
de quality. O chefe do clã, é cla-
ro, tem seus segredos para a ex-
tração do melhor vinho. "O sol
forte de Mendoza tende a quei-
mar as uvas", conta Zito Zuccar-
di. "Por isso, em nossas parrei-
ras, tratamos de proteger os fru-
tos com suas próprias folhas, de
modo a deixá-los crescer à som-
bra, sob proteção". Dessa saudá-
vel competição, leal e ao mesmo
tempo acirrada, sobressai uma
certeza: quem vence, sempre, é
o consumidor.
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