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O mercado de produtos de luxo que se instaurou nos países árabes é a nova aposta das 
vinícolas brasileiras para aumentar a receita e o reconhecimento internacional. A estratégia é 
pegar carona no circuito das tradicionais grifes de vinhos e conquistar os elaboradores das 
cartas dos melhores hotéis de luxo, uma vez que é proibido vender bebidas alcoólicas no 
comércio por causa da religião local.  
 
A cidade escolhida para iniciar a tarefa é Dubai, referência mundial em produtos de luxo e 
administradora do maior porto da região, que além de oferecer boa logística conta com uma 
zona franca de impostos.  
 
Ainda durante a realização do Flavours From Brazil (Sabores do Brasil) promovido em Dubai 
pela Agência Brasileira de Promoção e Exportação (Apex-Brasil), algumas vinícolas se reuniram 
com grandes importadores dos países árabes para ampliar e até mesmo abrir novos mercados. 
Carlos Eduardo Nogueira, diretor de relações internacionais da vinícola Miolo, disse que 
exporta para os árabes desde 2002. "É um mercado para posicionamento da marca e não para 
venda de grandes volumes. Nosso objetivo é promover o vinho brasileiro aqui", explica.  
 
Nogueira acrescenta que, ainda assim, os embarques da empresa para a região cresceram em 
2008, com o volume saltando de 120 caixas para 500 caixas. "Dubai é um pólo de negócios na 
região e oferece baixa carga tributárias. Além disso, temos pessoas de todos os países do 
mundo que passam pelos hotéis. É uma região estratégica", destaca.  
 
Patrícia Carraro, da Vinícola Boutique Lídio Carraro, espera avançar por este promissor 
mercado da região. Segundo disse, a empresa tem como prioridade o mercado internacional. 
"Buscamos demanda a partir dos formadores de opinião. Para fortalecer o Brasil como 
fornecedor de vinhos premium, temos que trabalhar ao lado de marcas consagradas", avalia 
Patrícia Carraro. 
 
Depois de produzir uvas por cinco gerações para atender as vinícolas gaúchas, a tradicional 
família Carraro decidiu fomentar a própria produção de vinhos e desde 1998 se dedica à 
elaboração da bebida. Atualmente a empresa envasa cerca de 150 mil garrafas ao ano.  
 
Certificação  
 
De olho no potencial do mercado de sucos, a Cooperativa Vinícola Aurora levou para Dubai o 
suco de uva com certificação Halal, que atesta que o produto é lícito para consumo dos 
muçulmanos. Alimentos ou bebidas Halal são permitidos por Allah, Deus no Alcorão. "São 
produtos feitos de acordo com a religião árabe. Sabemos que o suco de uva tem um grande 
potencial por aqui e trouxemos um com selo da sociedade brasileira de cardiologia", destacou. 
No Brasil, a empresa é líder deste segmento do mercado vitivinícola com 42% de participação, 
produzindo 7 milhões de litros de suco de uva por ano.  
 
Em 2008, foram vendidos 43,4 milhões de litros de suco de uva no País, ante os 37,5 milhões 
de litros comercializados em 2007. Esse crescimento de quase 16% foi impulsionado em parte 
pela versão natural e integral do suco - sem adição de água ou açúcar, que registrou 
crescimento de 33%.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 abr. 2009, Finanças & Mercados, p. B9. 


