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As vinícolas brasileiras estão direcionando o foco para a produção de sucos de uva e de 
concentrados em decorrência da diminuição das vendas de vinhos de mesa. Em 2002, a 
produção total de sucos de uva foi de 19 milhões de litros. Se for concretizada a previsão do 
setor, de encerrar 2008 com alta de 30% em relação ao ano passado, o volume poderá chegar 
a 48 milhões de litros. Os sucos naturais e os integrais avançaram de 2,8 milhões de litros em 
2002 para 13,7 milhões no ano passado, 58% acima de 2006 (8,6 milhões). Já nos adoçados, 
os volumes entre os anos de 2002 e 2005 evoluíram, com pico de 6,7 milhões de litros em 
2005, e a partir de então iniciaram trajetória de queda, para 4,5 milhões de litros em 2007.  
 
A taxa de rentabilidade é praticamente igual (mesmo com isenção de IPI para os sucos), mas 
há uma diferença de grandeza: enquanto as vendas de sucos cresceram a um ritmo médio 
anual de 15,9%, foram 37,5 milhões de litros ano passado, os vinhos vendidos em garrafões 
registraram retração média de 8% nos últimos três anos, foram 226 milhões de litros em 2007 
(ver gráficos).  
 
O investimento na produção de sucos está associado ao apelo de ser uma bebida natural, sem 
álcool, já incorporada aos hábitos alimentares por indicações médicas, que passou de moda à 
tendência no Brasil e, principalmente, na Europa. "O Brasil começou a beber mais sucos e deu 
preferência ao de uva", disse o diretor de marketing da Cooperativa Vinícola Aurora, Alem 
Guerra, elencando, ainda, o ingresso de mais consumidores devido a melhora do poder 
aquisitivo da população. Líder de mercado, a Aurora, de Bento Gonçalves (RS), produziu 5 
milhões de litros de sucos de uva em 2006 e 6 milhões no ano passado.  
 
Líder também na elaboração de vinhos de mesa, o executivo da Aurora afirmou que o declínio 
decorre da concorrência de outros derivados de vinho, como as sangrias. "Em 2006 houve uma 
quebra de safra que contribuiu para a redução de oferta no mercado", disse. No ano passado, 
a cooperativa produziu 9,6 milhões de litros de vinhos de mesa, ante 11 milhões do ano 
imediatamente anterior.  
 
Estradas  
 
Outro fator apontado pelos fabricantes para a redução do consumo foi a Medida Provisória 415, 
que proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, verdadeiros shoppings a céu aberto 
para a grande massa de adeptos de vinhos comuns. "Mais recentemente, têm sido as novas 
exigências tributárias no estado de São Paulo (que têm afetado a venda), que determinam o 
pagamento antecipado de impostos antes que as mercadorias cheguem ao seu destino", 
informou o diretor-executivo da Associação Gaúcha dos Viticultores (Agavi), Darci Dani. A 
entidade reúne um grupo expressivo de fabricantes de vinhos de mesa. "Janeiro deste ano foi 
20% menor que janeiro do ano passado", comparou.  
 
Conforme Dani, o Brasil fabricou 271 milhões de litros de vinhos de mesa em 2005, depois 
recuou para 246 milhões em 2006 e para 226 milhões no ano passado. Queda acumulada de 
16,1%. "Deveria sair logo uma campanha de valorização do vinho brasileiro. O Ibravin (o 
Instituto Brasileiro do Vinho) tem R$ 1,5 milhão para marketing. Se comparado com o ano 
passado, é 100% de aumento, mas ainda assim é pouco. Teria que ser dez vezes mais. Onde 
buscar a diferença? Não sei. Nas empresas, quem sabe, mas é necessário união da turma", 
afirmou Dani.  
 
O executivo não dispõe de levantamento que indique o montante de recursos investidos na 
produção de sucos de uva, tampouco o número de vinícolas que estão entrando no segmento. 
Mas dá uma pista interessante: exportações. Do total de 37,5 milhões de litro produzidos em 
2007, 6,5 milhões de litros foram comercializados no exterior, volume que corresponde a 82% 
do total de vinhos e seus derivados negociados lá fora. A participação média dos sucos de uva 
nas exportações é de 90% no período entre 2002 e 2007.  
 
Orgânicos  



 
"Os produtos orgânicos estão em alta, aqui e no mundo", disse o responsável pela Região Sul 
da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Vanderlei Pramio. "No ano passado fizemos 138 mil litros, e 
a meta para 2008 é 170 mil. Em quatro anos, porém, temos a intenção de atingir 1 milhão de 
litros", previu o executivo.  
 
O Rio Grande do Sul é o responsável por aproximadamente 95% da produção total de sucos de 
uva no País  
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