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A coluna da semana passada começou a abordar a mesa redonda organizada recentemente 
pela Expovinis, a mais importante Feira internacional do setor na América Latina, para debater 
o mercado de vinhos no Brasil. O propósito da reunião, aberta ao público essencialmente 
profissionais do meio, como produtores nacionais, importadores e sommeliers, entre outros -, 
era discutir a situação do mercado hoje e propostas para ampliar o consumo do nobre 
fermentado no país.  
 
Para tanto, foram convidados expressivos representantes de áreas que de alguma forma 
influenciam o setor de vinhos no Brasil: Carlos Paviani, diretor executivo do IBRAVIN, Instituto 
Brasileiro do Vinho, representando a industria vinícola nacional; Adolar Hermann, dono da 
Decanter Importadora e membro atuante e benquisto no setor de importados, além de 
(pequeno) produtor de vinhos em Santa Catarina; Carlos Cabral, consultor de vinhos do grupo 
Pão de Açúcar, profundo conhecedor da área de vinhos em supermercados; Belarmino Iglesias 
Filho, administrador geral responsável pela cadeia Rubaiyat, rede de restaurantes que melhor 
trabalha vinhos no país; Ricardo Castilho, jornalista, diretor editorial da revista Prazeres da 
Mesa; além da presença importante de dois experts em impostos e taxas, tema relevante 
quando se aborda o (exorbitante) preço do vinho no Brasil.  
 
Para abordar o assunto estiveram Fabio Ozi, advogado tributarista e Juiz do Tribunal de 
Impostos e Taxas de São Paulo, e Rodrigo Frota Silveira, auditor fiscal da Secretaria da 
Fazenda, também Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e um dos redatores das 
Portarias que normatizam a Substituição Tributária no Estado 
 
A partir de alguns pontos retirados do estudo sobre o mercado brasileiro, desenvolvido pela 
Market Analysis a pedido do Ibravin e apresentado por seu diretor executivo, Carlos Paviani - 
aqui comentado na última coluna, Carlos Cabral expôs o papel dos supermercados. Nada mais 
adequado para iniciar os trabalhos, tendo em vista que este canal de distribuição tem grande 
participação na venda do produto -o Pão de Açúcar, segundo Cabral, vendeu ao redor de 16 
milhões de garrafas em 2008 e teve números bastante animadores no primeiro quadrimestre 
deste ano.  
 
Ratificando, inclusive, conclusões do estudo, os supermercados, além de reposicionar a bebida 
como um produto mais visível e importante na vida do público e em seu cotidiano, contribuem 
para a "reversão de certas crenças desmotivadoras do consumo, tais como a associação de 
qualidade com alto custo, do elitismo associado a certos tipos de vinhos, e dos estereótipos 
sobre quem está preparado e deve consumir qual tipo de vinho".  
 
Ao se acrescentar outro entrave, que é o desconhecimento e falta de informação do 
consumidor, a participação de Carlos Cabral no sucesso alcançado pelo Pão de Açúcar na seção 
de vinhos ganha ainda mais importância. Ele foi e continua sendo responsável pela formação 
dos atendentes, os chamados "cabralzinhos", que auxiliam os clientes da rede na hora da 
compra.  
 
Numa outra escala, igualmente importante como incentivador do consumo de vinho, estão os 
restaurantes. É um segmento que evoluiu significativamente de dez ou quinze anos para cá. A 
rigor, isso ocorreu em função do aumento no nível de conhecimento dos clientes, que 
passaram a exigir mais nessa área, deixando de escolher o local apenas pela comida. Hoje é 
fundamental a casa ter uma boa seleção de rótulos, adotar uma política coerente de preços e 
providenciar condições adequadas de armazenamento das garrafas.  
 
Ninguém sabe melhor sobre o assunto que Belarmino Iglesias Filho. Ele já tinha dado provas 
de engenhosidade, quando, ao lado de uma carta bem elaborada, oferecia gratuitamente uma 
garrafa de vinho, que seus clientes podiam consumi-la no local ou levá-la para casa. A bem da 
verdade, como ele próprio confessou durante sua fala, o sucesso foi grande (demais), a 
"brincadeira" extrapolou os limites, obrigando-o a cancelar a promoção. Os efeitos foram 
sentidos de imediato, representando uma queda de 30% na freqüência de seus restaurantes. 



Belarmino Filho inovou mais uma vez ao colocar um valor fixo - e baixo - em reais sobre o 
preço de custo dos vinhos, fazendo com que suas casas vendessem mais garrafas do que 
qualquer outro restaurante da cidade. E criou escola.  
 
Apesar do bom desempenho dos vinhos em seus estabelecimentos, Belarmino, tendo como 
parâmetro as filiais em Madri e Buenos Aires, reclama que poderia alcançar números bem 
superiores não fosse o preço aqui aplicado pelas importadoras. Ainda que algumas 
efetivamente trabalhem com margens maiores, que chegam a oito ou mesmo dez vezes (!!) o 
valor que pagam ao produtor lá fora, cabe observar que a carga tributária no Brasil é elevada. 
Conforme observou Fabio Ozi, que a paixão por vinho fez com que ele aproveitasse seus fartos 
conhecimentos em tributação para abrir uma importadora (a Gran Vin, que ele desistiu do 
negócio há dois anos - "prefiro beber do que administrar problemas todo dia"), uma garrafa 
comprada por $10 sai do porto aqui por $23 a $25 (espumante ainda mais). Ao aplicar um 
fator cinco sobre o preço base na porta da vinícola, que importadores conscienciosos utilizam, 
metade já foi desembolsado. Sobre a diferença incide ainda 25% de ICMS mais 9,63% de PIS 
e COFINS. O restante deve cobrir comissões e custos fixos operacionais. Quem lucra 10% ou 
15% pode se dar por feliz.  
 
Belarmino Filho tem uma seleção de rótulos boa e bastante acessível em seus restaurantes na 
Espanha e Argentina, não apenas porque tem a possibilidade de comprar direto sem 
intermediários. Nesses países, o imposto sobre vinhos é muito mais baixo que no Brasil pelo 
fato de ser considerado como alimento, incidindo, assim, o mesmo tributo. Na expectativa de 
ter o mesmo tratamento, produtores gaúchos conseguiram, em torno de dois anos atrás, que 
os deputados do Estado aprovassem lei nesse sentido. Diante das pressões e com receio de 
reações negativas, o Governador vetou.  
 
Ainda assim, gaúchos e catarinenses levam vantagem sobre os consumidores de vinho do 
resto do país. Para incentivar a indústria vitivinícola local, que tem grande peso nas duas 
regiões, o ICMS efetivo é de 12%, contra 25% nos demais Estados, chegando mesmo a 30% 
no Acre. 
 
Apresentado como inimigo, evidentemente em tom de brincadeira, no início da mesa redonda 
por ser dos redatores das portarias que normatizam a Substituição Tributária em São Paulo - 
que encareceu ainda mais o vinho vendido no Estado -, Rodrigo Frota Silveira tirou de letra, 
defendendo, ponderadamente, o recolhimento de impostos na medida que retornam na forma 
de proveitos à população. Sem entrar no mérito de que esse retorno é baixo (se bem que 
talvez em São Paulo seja mais alto que em outros locais), a questão principal levantada pela 
mesa é o vinho ser equiparado às outras bebidas alcoólicas em termos de imposto. Não se leva 
em consideração, dessa forma, os benefícios do vinho à saúde, bem como o fato de, ao 
contrário das outras bebidas, não ser um agente estimulador do alcoolismo. Basta, para isso, 
atentar para a política adotada na Espanha e os reflexos positivos dessas medidas.  
 
Um ponto inquestionavelmente construtivo da implantação da S.T. em São Paulo, lembrado 
por Frota Silveira, está relacionado ao controle da sonegação. Se até esse momento, o clima 
estava ameno na mesa, o tema sonegação foi o estopim para a temperatura aumentar. E 
começou com a exposição de Adolar Hermann, que abordou a questão do contrabando de 
vinhos importados, que chega pelas fronteiras do Paraguai, Argentina e Uruguai, prejudicando 
quem trabalha seriamente neste setor. Antes restrito aos Estados do Sul que fazem divisa com 
nossos vizinhos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a falta de fiscalização e a 
conivência nas nossas fronteiras já existem evidências que esse comércio ilegal alcançou São 
Paulo, Rio de Janeiro e vai se lastrando. Dados apontam que o Paraguai importa mais vinho, 
em especial argentino e chileno, do que o Brasil - "paraguaios não bebem água" foi o 
comentário. Adolar mencionou que mesmo tendo colocado à disposição dos órgãos 
competentes nomes e identificações dos atravessadores, nada foi feito. "É impossível fiscalizar 
toda nossa extensa fronteira", é a alegação. Ora, vão plantar batatas! 
 
Pelo jeito, quem não tem nada a ver com o problema está tentando uma solução para acabar 
com o contrabando: os produtores nacionais. Com a justificativa de facilitar a identificação dos 
produtos, assegurar sua legitimidade e ainda permitir o controle de volumes comercializados 



pelas empresas, está sendo levada adiante a adoção do "selo fiscal para vinhos". A proposta 
foi discutida na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados, órgão 
consultivo ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aprovado por 
maioria de votos. Cabe ao Ministério apreciar e decidir levá-la ao Congresso para votação.  
 
Antes de mais nada cabe ressaltar que a citada Câmara Setorial é presidida por Hermes 
Zaneti, presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul e se compõe 
fundamentalmente de associações ligadas à industria vitinícola brasileira, entre elas Associação 
Brasileira de Fornecedores de Insumos, Equipamentos e Serviços para a Indústria 
Vitivinicultura; Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude; Associação 
Gaúcha de Vinicultores; Associação Nacional dos Engarrafadores de Vinho; Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais; Instituto Brasileiro de Frutas; Instituto Brasileiro do 
Vinho; Sindicato da Indústria do Vinho do Rio Grande do Sul; Sindicato da Indústria de Vinho 
do Estado de Santa Catarina; Sindicato da Indústria do Vinho de Jundiaí; União Brasileira de 
Vitivinicultura; Associação de Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do 
Vale do São Francisco.  
 
Além dessas, a Abrabe e a ABBA, que representam interesses do setor de importados, as 
únicas que votaram contra a adoção do Selo. No total, seis entidades foram amplamente 
favoráveis ao selo, cinco também a favor, com condicionantes, e seis se abstiveram. A 
propósito, Carlos Cabral ficou surpreso ao tomar conhecimento que a Associação dos 
Supermercados não tinha assento na Câmara. Perdeu por ter faltado a algumas reuniões, 
esclareceu Paviani. 
 
Não tenho acesso a quem se absteve, nem aos que apoiaram com condicionantes, mas, pela 
própria composição da Câmara, fica claro para mim que ela é tendenciosa e não representativa 
do segmento de vinhos finos no país, seja o setor de importados como os de nacionais. O mais 
importante é que, imagino, a questão não foi discutida a fundo com as bases que compõem 
cada órgão. Vigora a idéia "se aparentemente ela á favorável aos interesses dos associados 
vamos em frente".  
 
No fundo, a adoção do Selo Fiscal não tem por finalidade moralizar o setor e acabar com o 
contrabando. A medida já havia sido implantada com vodka e uísque e não deu resultado, 
apenas abrindo caminho aos falsificadores. Na verdade é mais uma maneira de dificultar as 
importações, sem que isso se configure como aumento de imposto. O que, a rigor, se conclui é 
que, se o intuito é proteger o vinho nacional, a proposta é inócua. Por certo os bons 
produtores, aqueles que produzem com esmero em quantidades limitadas, vão deixar de 
exportar para o Brasil se foram obrigados a engolir mais uma burocracia, das tantas que 
existem para quem expede para cá. Já o fazem, diga-se de passagem, pelo orgulho de ter seu 
produto espalhado e conhecido por um número diversificado de apreciadores, ou mesmo pela 
relação pessoal com o importador - sua produção está vendida e não depende das pequenas 
quantidades que absorvemos. Quem vai aceitar pacificamente a nova imposição são as 
vinícolas de porte, que trabalham com grandes volumes e preços baixos. Estes são os grandes 
concorrentes do vinho brasileiro.  
 
Após quase duas horas e meia de debates - a sala tinha que ser preparada para uma 
degustação integrante do programa oficial da Expovinis - entre as várias perguntas enviadas 
aos participantes da Mesa, vale destacar uma: "muito bem, qual é o primeiro passo para 
promover o consumo de vinhos no Brasil"? A resposta pode parecer batida: é preciso acabar 
com as picuinhas e se unir. Vale para briguinha de nacionais contra importados, produtor 
nacional contra seus colegas e disputas entre importadoras, O inimigo é a cerveja, adversário 
de respeito. É descomplicada, tem muita verba para promoção e lobby forte. Mas não tem 
charme, não incita convivência, não traz benefícios à saúde. E estufa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 maio 2009, Eu & Investimentos, p.D8. 


