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indagavam muitos clien-
tes. Por isso, a empresa
foi atrás da Ecocert, cer-
tifícadora que fornece o
selo de garantia de que o
produto e o modo de fa-
bricação seguem o siste-
ma orgânico. A certifica-
ção saiu em 2005, ano
marcado pela expansão
da linha, com o lança-
mento do suco de uva in-
tegral. A família conti-
nuou a crescer no ano se-
guinte com o vinho branco de mesa,
elaborado com variedades america-
nas. Mas a grande novidade foi o lan-
çamento do primeiro espumante li-
vre de agroquímicos do Brasil feito a
partir da uva Lorena, variedade de-
senvolvida pela Embrapa. "Há mais
de 600 vinícolas no Estado que pro-
duzem vinhos, por isso a linha de or-
gânicos se tornou um diferencial",
diz Oscar Ló, presidente da Garibaldi

Neste ano, a vinícola prevê rece-
ber 200 mil quilos de uvas orgânicas
e a expectativa é chegar a um milhão
de quilos em cinco anos. No entanto,
a empresa não persuade seus coo-
perados a converter o plantio
para orgânico. "O interesse tem
que partir do agricultor, não
adianta forçai: Senão, na primeira
dificuldade, ele aplica um produto
químico e compromete o trabalho
de todos", explica Ló. Um incenti-
vo à produção é o preço. A remu-
neração pela uva orgânica é 50%
maior que a da convencional.

Hoje, a vinícola tem 18 cooperados
que aderiram à tendência e alguns se
preparando para começar. São neces-
sários 18 meses para a conversão do
método tradicional para o orgânico,
isso quando se trata de mercado in-
terno. Antônio Riva e a esposa, Tere-
sinha, se engajaram ao sistema por

filosofia de vida. "Em primeiro
lugar, a gente pensou na ques-
tão da saúde. Em segundo, na
rentabilidade, que é bem

maior", explica o agricultor.
Mas um susto quase pôs tudo a
ruir. Na safra 2005/2006, uma
doença fez o casal perder qua-
se toda a produção. "Minha
esposa e minha filha que-
riam que eu parasse, mas

eu insisti", conta. A persistência va-
leu a pena. No ano seguinte, mais
adaptado ao manejo, o produtor teve
uma superprodução: 73 toneladas em
três hectares, sendo que o normal
nesta área seriam 50 toneladas.

A maioria dos vinhos da linha or-
gânica Da Casa são feitos com as
uvas americanas Bordo e Isabel. Á
escolha da cooperativa por essas va-
riedades se deve ao fato de serem
mais resistentes que as européias e
também por uma tendência no Brasil
de se consumir vinhos mais jovens.
Por levar metade do conservante
que um vinho tradicional, os orgâni-
cos têm de ser consumidos no máxi-
mo em três anos. Mas engana-se
quem acha que isso é sinal de uma
bebida de menor qualidade. "Orgâni-
co tem pouco conservante, inevita-
velmente o cuidado tem que ser re-
dobrado", diz Gabriel Carissimi, enó-
logo da vinícola. Este zelo começa na
lavoura. Não se usa uma gota de
agroquímico. O controle das doenças
do parreiral é feito com a aplicação
de uma calda de cinza e água ou ain-
da uma solução à base de cobre e cal,
conhecida como calda bordalesa.
Para Miguel Carraro, gerente comer-
cial da Garibaldi, o projeto volta às
origens da viticultura, resgatando o
modo de produção usado pelos pri-
meiros imigrantes. Ao todo a linha
Da Casa tem cinco produtos, mas
no caso do vinho Malbec, quem pro-
duz é uma vinícola parceira,
a argentina Zuccardi. Embo-
ra os orgânicos representem
apenas 4% do faturamento
da empresa, que no ano
passado foi de R$ 30,6
milhões, eles se torna-
ram o cartão de visita
da cooperativa e a
ponte para abrir novos
mercados. •
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