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Simone Vieira, da Confraria de Fortaleza: alta temperatura não é problema  
 
Há dois anos o Pão de Açúcar recebeu um pedido inusitado: um grupo de consumidoras, 
amantes do vinho, queria ajuda da rede de supermercados para montar uma confraria. Mais 
inusitado ainda porque o pedido não partiu de uma fria cidade do Sul do País e sim da capital 
do Ceará, onde a temperatura constante gira em torno dos 26 graus. "É preciso saber aliar a 
temperatura do vinho ao clima, e o fato de o Nordeste ser quente não nos impede de degustar 
um bom vinho", afirma a técnica em educação da Prefeitura de Fortaleza, Simone Vieira.   
 
Casada, três filhos, Simone foi uma das clientes que queriam fundar uma confraria só para 
mulheres. "Hoje nos reunimos uma vez por mês com mais de 50 participantes", diz ela, 
lembrando que nas primeiras reuniões esse número não passava de 15.   
 
O vinho de fato caiu no gosto feminino. Há uma confederação, em Caxias do Sul, que reúne 
confrarias espalhadas pelo país. "Calculo em pelo menos 40 confrarias exclusivamente 
femininas, sem contar outros grupos menores que não são federados", diz a presidente da 
Federação Brasileira de Confrarias e Associações Femininas do Vinho e Espumantes, Fátima 
Randon. "Antes, num evento corporativo, serviam-se sucos ou refrigerantes para mulheres e 
uísque para homens. Desde que o vinho passou a integrar esses encontros as mulheres 
começaram a se interessar."   
 
Simone Vieira, da confraria cearense, diz que o fato de o Pão de Açúcar ter colocado 
consultores de vinho em suas lojas também ajudou a difundir o hábito na cidade. Bom para as 
consumidoras, melhor ainda para a rede pois, segundo dados do próprio Pão de Açucar, 
enquanto o consumo de vinhos nobres subiu 15% no Nordeste, na filial cearense as vendas da 
categoria subiram 27% na comparação entre 2005 e 2006.   
 
"O Nordeste consome muita bebida quente, como rum e cachaça. Para as mulheres, o vinho 
tem o princípio da elegância, os espumantes agregam charme. Temos seis atendentes na loja 
de Fortaleza, cinco são mulheres e elas abraçaram a causa", diz Carlos Cabral, consultor da 
rede Pão de Açúcar. Segundo ele, enquanto o homem prefere lojas especializadas e de 
importados para comprar vinho, a mulher opta pelo supermercado. "É uma compra de 
conveniência. Ela vai ao supermercado comprar alimentos, por exemplo, e aproveita um vinho 
em promoção".   
 
A sommelier Anna Rita Zannier, da importadora Expand concorda. Responsável por cursos 
sobre vinho, Anna diz que a mulher opta pelos supermercados por conveniência. "O que não 
quer dizer que comprem só pelo preço." Há alguns anos as mulheres só apareciam nos cursos 
para acompanhar maridos e namorados. "Agora, 70% da freqüência é feminina".   
 
Messina Palmeira Dias, é radialista na Paraíba e há quatro anos organizou uma confraria das 
amigas do vinho. O último encontro promovido pelo grupo juntou 75 mulheres. "Falamos de 
tudo, de política, moda, carros, e dos atores da Globo. Só não falamos ainda de futebol", diz 
ela.   
 
O perfil das amantes do vinho não difere muito de região para região. Tantos as "confreiras" 
do Nordeste quanto a do Sul dizem que seus pares são, normalmente, profissionais liberais, de 
bom nível cultura, das classes A e B. As idades variam entre 30 e 60 anos.   
 
Não há estatísticas sobre o consumo de vinho, champanhe e espumantes pelo público 
feminino. Mas é perceptível que o interesse delas por essas bebidas é cada vez maior. 
Segundo a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), a produção total do país foi de 32,2 
milhões de litros de vinhos finos e base para espumantes em 2006. "Não sabemos dimensionar 
o consumo só das mulheres mas sabemos que elas têm importância crescente nos nossos 
negócios", afirma o presidente do conselho deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin), Danilo Cavagni.   



 
Segundo ele, o Brasil consome entre 270 milhões e 300 milhões de litros de vinho por ano. "O 
que mostra que temos muito espaço para crescer e as mulheres são fundamentais em 
qualquer estratégia. Afinal são elas que decidem o que entra em casa".   
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