
Serracatarinenseentranomapadasregiõesprodutoras
Já são 80 produtores de uvas e 32 vinícolas; em 4 anos, produção local saltou de 15 mil para 600mil garrafas

Capitãesdaindústriaagorafazemvinho
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ENOTURISMO–Daniela, daVilla Francioni:mil visitasporsemana

FIMDALINHA–FuncionáriodaVillaFrancioni coloca rótuloemgarrafasdevinho rosé

PREPARAÇÃO–Empregado trabalhanapodadasparreirasdavinícolaVilla Francioni, que foi inauguradaemdezembrode2005na regiãoserranadeSantaCatarina

Donos de grandes empresas do Sul compram terras para plantar uvas e produzir vinho, como umnovo empreendimento

CAROREPOUSO–Barricasdecarvalho francês, quecustamemmédia€ 1mil
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Em 1999, ao se afastar do co-
mandodaempresaque fundou,
a indústria cerâmica Cecrisa, o
empresárioDilordeFreitas co-
meçou a procurar uma nova
ocupação. Perto de completar
70anos,elenãopretendiaaban-
donar por completo a atividade
empresarial, porém, queria po-
der passar mais tempo com os
filhos, netos e a esposa. A pro-
priedade rural que o empreen-
dedor havia recém-adquirido
na cidade de São Joaquim (SC)
foi o local escolhido para conci-
liaresses interesses.Aideia ini-
cialeracultivarmaçãsnasmon-
tanhas da fria região.
Mas uma possibilidade mui-

to mais charmosa acabou mu-
dando os planos de Dilor. Pes-
quisandoparao futuronegócio,
descobriu que as característi-
casdaserracatarinense–altitu-
de de 1.260metros, baixas tem-
peraturaseabundânciadesol –
tambémeramfavoráveisàpro-
dução de uvas europeias. Pen-
sou: por que não construir uma
vinícola só sua? Afinal, além da
famíliaedosnegócios,oprojeto
faria o empresário catarinense
se aproximar de mais uma pai-
xão: o vinho.

Em dezembro de 2005, a
Villa Francioni foi inaugurada
pelas mãos de seus quatro fi-
lhos. A segunda geração deci-
diu assumir o novo empreendi-
mento, após a morte do pai, de
enfarte, pouco mais de um ano
antes de a primeira garrafa de
vinhodamarca seraberta. “Foi
uma responsabilidade, mas
tambémumahonramuitogran-
de levar o sonho do meu pai
adiante”, dizDanielaBorges de
Freitas,presidentedoconselho
de administração da vinícola,
cujos rótulos têmsidobemava-
liados nomercado nacional.
Outros empresários e execu-

tivos bem-sucedidos estão le-
vandoadianteoprojetodecons-
truir suas vinícolas. Emmuitos
casos, a empreitada está supe-
randoaexpectativadoscriado-
res, passando de hobby a negó-
cio sério. O empresário Wan-
dérWeege, da família fundado-
radaMalwee,umadasmaiores
malharias do País, resolveu in-
vestir no cultivo de videiras,
também na serra catarinense,
em 2002. Os primeiros vinhos,
comproduçãoeengarrafamen-
to terceirizados, foram aomer-
cado no ano passado.
Segundo Weege, a Vinícola

Pericó surgiu como um desafio
pessoal – “produzir vinhos de
qualidade em terras catarinen-
ses” –, mas ganhou proporções
inesperadas. “Vamosampliar a
plantação do vinhedo para 15
hectares, com outros tipos de
uva, e investir ainda mais em
qualidade.”

A expectativa é que a safra
colhidaem2008produza80mil
garrafas até o fim deste ano. O
empresário também tem pla-
nos de construir, em breve,
uma estrutura própria para os
vinhos emSão Joaquim.
Para especialistas, o investi-

mento de novos empreendedo-
res está abrindo um novo capí-
tulo na história da vinicultura
brasileira.“Ointeressedegran-
desempresárioséexcelentepa-
ra o vinho nacional”, diz Hugo
Baungartner, professordocur-
so Formação de Sommelier do
Senac. Com dinheiro de sobra,
eles têm investido pesado na
compradeboasuvas,emtecno-
logia de ponta e na contratação

deenólogoseagrônomos.“Ore-
sultado são vinhos de qualida-
de, apesar de ainda caros.”
Entre compra de terras,mu-

das, equipamentos e consulto-
riatécnica,oinvestimentomíni-
mo na construção de uma viní-
cola é de R$ 3 milhões, estima
Baungartner. Daniela de Frei-
tas,daVillaFrancioni,nãoreve-
laovalorinvestido,maséprová-
vel que tenha superado essa
quantia.
Na vinícola, são usadas ape-

nas barricas de carvalho fran-
cês – cerca de 300. Cada uma
custaemmédia€ 1mil.Ofunda-
dor também importou equipa-
mentos da Itália e contratou
dois enólogos americanos, da

região de Napa Valley, Califór-
nia, para assessorá-lo.
Oempresáriodosetor flores-

talMaurícioGrando,outroapai-
xonado por vinho, trouxe um
enólogo francês para ajudá-lo a
ergueraVillaggioGrando, viní-
cola fundada há cinco anos em
ÁguaDoce (SC).Naregiãocom
altitudede1.260metros,eleins-
talouum laboratóriodepesqui-
sa e plantou as primeiras mu-
das francesas.Hoje, temseisvi-
nhos no mercado e produz 300
mil garrafas por ano.
O próximo passo é ampliar

sua vinícola protótipo para su-
portar o aumento de produção.
“Com mais duas safras, vamos
tervolumesuficienteparaone-

góciocomeçarater faturamen-
to”, diz Grando, que usou, até
agora, só recursos próprios pa-
ra tocar o projeto. Mesmo não
dando lucro, ele diz que o negó-
cio é a sua grande paixão. “Se-
ria ótimo se pudesse me dedi-
car apenas aos vinhos,mas isso
ainda não é possível.”
Raul Anselmo Randon, fun-

dador da indústria de carroce-
rias e autopeças Randon e um
dos precursores da nova gera-
çãodevinicultores, jáconsegue
mais tempoparacuidardapro-
dução de vinhos. Este ano, pas-
souaadministraçãodeseuprin-
cipal negócio aos filhos. Com
menos compromissos, viaja
quase todos os fins de semana

para a região de Vacaria (RS),
nachamadacampanhagaúcha,
onde estão seus vinhedos. Des-
de 2002, eles são usados na fa-
bricaçãodovinhoRAR(iniciais
de seu nome), emparceria com
a vinícolaMiolo.
“A ideia era produzir um ró-

tulo comemorativo para asmi-
nhas bodas de ouro”, conta
Randon. “Mas vi que o negócio
ia bem e resolvi investir.”
Atualmente, ele mantém 80
hectares. Agora, quer se dedi-
car à construção da vinícola
em sua propriedade em Vaca-
ria. Ameta é reduzir os custos
do transporte das uvas até a
SerraGaúcha,ondeestáasede
daMiolo. ●

SÃO JOAQUIM (SC)

A nova safra de produtores de
vinhosfinosestáajudandoade-
marcarumnovomapadaindús-
tria nacional. A Serra Gaúcha,
que concentra as maiores e
mais tradicionais empresas do
País, agora divide espaço com
regiões comoascidadesde alti-
tude elevada em Santa Catari-
naeasterrasdecampanhagaú-
chas, próximas à fronteira com
o Uruguai. “Nos últimos 15
anos, o terroir brasileiro vem
sendo estudado cada vez mais.
Com isso, novas regiões produ-
toras estão sendo descober-
tas”,afirmaogerentedemarke-
ting do Instituto Brasileiro do
Vinho, Diego Bertolini.
A serra catarinense tem

atraídoboapartedosnovosem-
preendimentos. Segundo a As-

sociação Catarinense dos Pro-
dutoresdeVinhosFinosdeAlti-
tude (Acavitis), existem hoje
cercade 80produtores de uvas
na região e 32 vinícolas, mas
apenas13estãoemplenaopera-
ção. A produção local saltou de
15 mil garrafas, em 2004, para
600mil,noanopassado.Segun-
doMaurícioGrando,donodavi-
nícolaVillaggioGrandoepresi-
dentedaAcavitis, esteanodeve
ser fabricado 1,5milhão de gar-
rafas de vinho.
Tradicionalprodutoradema-

çãs, apequenaSãoJoaquimco-
meça a mudar com a chegada
dos empreendedores. “As ter-
ras já se valorizaram 300% nos
últimos três anos”, diz Grando.
Pioneiranaregião,aVillaFran-
cioni está capitaneandoomovi-
mento de enoturismo. No mês
de julho, amédia de visitas che-

gou a mil pessoas por semana,
contaDaniela deFreitas, presi-
dente do conselho da empresa.
O governo estadual também

está incentivando o setor. Há
duas semanas, o governador
Luiz Henrique da Silveira assi-
nou um decreto reduzindo de
25% para 3% a alíquota do Im-
postoSobreCirculaçãodeMer-
cadorias e Serviços (ICMS) de
vinhos produzidos noEstado.
ParaLuizHorta,editor-assis-

tente do caderno de gastrono-
miaPaladar,doEstado,aaltitu-
de em que estão localizadas as
terras é a principal aliada dos
produtores da região. Essa ca-
racterística, explica ele, traz
boa acidez e um nível alcoólico
menos elevado, já que asbaixas
temperaturas permitem a ma-
turação adequada das uvas. “É
uma das regiões mais interes-

santes e promissoras do País.”
Os investimentos recentes

emvinhos finos estão ajudando
amudaraimagemdovinhobra-
sileiro no exterior. “Com quali-
dade epreços simpáticos, os vi-
nhos nacionais podem ser bons
substitutos dos chilenos e ar-
gentinos”, diz Horta.
Embora em menor número,

empreendimentos vinícolas no
interiordeSãoPauloenosulde
MinasGerais tambémtêmdes-
pontadononovodesenhoda vi-
tivinicultura. Em São Carlos, a
230quilômetrosdacapitalpau-
lista, o empresário Victor Bo-
nucci,ex-executivodaAlparga-
tas, investiuR$1,5milhãonuma
vinícolaprópria. Segundoele, a
região reúne condições de alti-
tude,drenagemdesoloeexposi-
ção ao sol favoráveis à produ-
ção das uvas. ● M.A.

Características
da região são
favoráveis às
uvas europeias
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