
Em busca da preferên 
Vinícolas investem na melhoria 
de qualidade, revitalizam suas 
identidades visuais e buscam 
formas de quebrar a imagem 
glamourizada do vinho. É hora 
de popularizar o consumo - sem 
perder de vista a necessidade de 
destacar a percepção de valor do 
produto nacional, cada vez melhor 
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oi preciso vencer forte resistência 
no exterior, onde são crescentemen
te reconhecidos como produtos de 
excelência, para que vinhos nacio
nais, sobretudo espumantes, passas

sem a ser aceitos (com alguma relutância) dentro 
do próprio Brasil. Os números de desempenho são 
expressivos, embora distantes do que gostariam 
os produtores, mas na opinião de especialistas, 
profissionais, empresários e responsáveis por dife
rentes organismos ligados à cadeia de valor do 
produto, o consumo interno tem potencial para 
avançar muito. 

Porém, é unânime a consciência de que há 
muitas barreiras a transpor, a começar pela ima
gem elitizada do produto pelos consumidores 
e pela percepção de que os importados teriam 
qualidade superior - o que nem sempre é verdade. 
Segundo produtores, prevalece no país a cultura 
que coloca o vinho como símbolo de status, para 
ser apreciado em ocasiões especiais ou almoços 
e jantares de gala. Assim, observa-se, até em res
taurantes que mais mereceriam a classificação de 
refeitórios, pessoas se dando ao ritual de cheirar 
rolhas, observar a transparência e "sentir o buquê" 
de banais vinhos de mesa elevados à condição 
de ícones. Para agravar o panorama, restaurantes 
e o varejo, de modo geral, exageram nos valo
res cobrados, colocando abomináveis borras nos 
níveis de preços dos mais requintados moscatéis. 

Consumo irrisório 
O fato é que, por essas e outras, o consumo de 
vinho no país é baixo. Cada brasileiro toma em 
média 1,8 litro da bebida por ano, segundo levan
tamento feito pela União Brasileira de Vitivinicul
tura (Uvibra) junto às vinícolas do Rio Grande do 
Sul, responsáveis por 90% da produção do país. O 
volume é ainda mais irrisório se comparado com o 
que entorna a cada ano um francês (43 litros), um 
italiano (44 litros), um alemão (24 litros) ou até 
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um vizinho argentino (28 litros). 
Mesmo assim, de janeiro a setembro de 2009 

foram comercializados no mercado interno 165,8 
milhões de litros de vinho produzidos na região 
gaúcha, 13,2% mais que o registrado em igual 
período do ano anterior (146,5 milhões de litros). 
Nesses números estão incluídos os vinhos de mesa 
(inferiores, elaborados a partir de variedades de 
uvas comuns, de espécies americanas) e os vinhos 
finos de mesa (vinhos de mesa diferenciados, 
elaborados a partir de variedades de uvas nobres, 
de espécies européias, as chamadas vitis vinifera). 
O salto nas exportações foi ainda mais surpreen
dente, passando de 5,8 milhões de litros em 2008 
para 21,5 milhões de litros nos dez meses de 2009, 
num crescimento de 266,5%. 

A produção brasileira também sente esse 
incremento. Foram produzidos 318,43 milhões de 
litros em 2007, para 334,78 milhões de litros em 
2008. A diferença entre os números de produção 
e de consumo é justificada: nem sempre o vinho 
é consumido no mesmo ano em que é produzido. 
O produto fica em envelhecimento, mas entra nas 
estatísticas de produção, assim como o volume 
destinado à fabricação de espumantes e brandies. 

Iniciativas inovadoras 
As embalagens e seus acessórios teriam algo a ver 
com o baixo consumo interno. No quase endeu-
samento do produto, vigente no Brasil, um vinho 
de qualidade, ainda que jovem, não de guarda, 
exigiria garrafa de vidro com rolha de cortiça, 
recoberta por cápsula de alta qualidade e, aspecto 
fundamental, decorada com rótulo e contra-rótulo 
requintados. São expectativas de consumo cujo 
atendimento eleva o preço final do produto, sem 
nada acrescentar a sua qualidade intrínseca, embo
ra sem dúvida incremente a percepção de valor, 
e esse é um dado que não pode ser desprezado. 
É um dado, aliás, muito presente em países nos 
quais beber vinho é hábito corriqueiro e nos quais 
se intensificam as iniciativas inovadoras, como 
pode ser visto em amostragem no site The Coolist 
(veja no endereço http://bit.ly/vinhos). 

Aumentar a competitividade dos vinhos nacio
nais, tanto os de topo de linha quanto os de preços 
finais mais acessíveis, e ao mesmo tempo elevar 
sua qualidade, foram os principais motivos que, 
em novembro último, levaram numerosa dele-

gação de produtores brasileiros interessados em 
novidades ao Simei, salão mundial focado no setor 
e realizado a cada dois anos em Milão, na Itália. A 
maioria foi para lá decidida a adquirir equipamen
tos de ponta para vitivinificação e itens destinados 
a aprimorar não só a produtividade e a qualidade 
dos produtos, mas também sua apresentação, isto 
é, embalagens e acessórios, em especial os siste
mas de fechamento (ver cobertura na página 20). 

No campo dos acessórios, ao mesmo tempo 
em que procuram modernizá-los e obter redução 
de custos, as vinícolas demonstram estar preocu
padas em aprimorar os rótulos, e para isso estão 
bem atendidas pela rede de fornecimento local. 
Num universo em que os formatos das garrafas 
são praticamente iguais para incontáveis marcas 
e variedades de produtos, a decoração se trans
forma em grande diferencial. Pode-se prever que 
mudanças mais perceptíveis, no futuro próximo, 
ocorrerão sobretudo nos rótulos dos vinhos, pois 
são eles os componentes do sistema de embala
gem que oferecem maior margem de manobra 
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para mudanças. Aí, em especial, cabe registrar o 
avanço dos autoadesivos sobre os de papel aplicá
veis com cola fria. Todavia, mesmo nessa seara o 
descompasso com outros países produtores ainda 
é enorme e pouco mudou nos últimos anos (veja 
EMBALAGEMMARCA n° 71, de julho de 2005). 

Mesmo quando se ousa um pouco mais para 
atrair a atenção do consumidor por meio dos 
rótulos (e contra-rótulos), é necessário manter a 
identidade do produto e respeitar normas impos
tas pelo Ministério da Agricultura, que incluem a 
obrigatoriedade de inúmeras informações, como 
nome do produtor, uvas utilizadas, região de ori
gem, teor de álcool e volume, entre outras. 

Para rejuvenescer sua marca, sem perder a 
característica da tradição, a vinícola Miolo, hoje 
chamada Miolo Wine Group, por exemplo, con
tratou a B+G Designers para remodelar o visual de 
algumas linhas de produtos, entre as quais o Miolo 
Seleção (vinhos tintos, brancos e rosé), que come
morou 15 anos em 2009, e o Miolo Reserva. "Que
remos que o público identifique nossos produtos 

No Miolo 
Seleção, os 
rótulos contêm 
mais imagens 
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como sendo de qualidade e ino
vadores, e isso tem de ser comu
nicado por meio do rótulo", destaca o 
gerente de marketing da empresa, Fábio Formigari 
(as mudanças feitas nas duas linhas foram sutis e 
utilizaram basicamente elementos que remetem à 
família dos fundadores e à cidade italiana de ori
gem; na linha Seleção há mais imagens). 

Mais inovadora do que as alterações nos rótu
los foi uma iniciativa nos canais de distribuição. 
A Miolo apresentou no início deste ano uma nova 
modalidade de vendas para o verão: carrinhos 
para comercializar espumantes em praias, inicial
mente do litoral gaúcho. A expectativa era vender 
(a 10 reais a unidade para o consumidor final) 
250 000 garrafas da linha Terranova, nas versões 
brut e moscatel, entre janeiro e fevereiro. 

Também disposta a reforçar sua marca no 
mercado, há seis anos a Vinícola Garibaldi vem 
realizando forte trabalho para lançar novas linhas 
de produtos. Uma das ações foi a inauguração no 
país, com a linha Da Casa, da produção de vinhos 
orgânicos, sem aditivos químicos, certificados 
pela Ecocert Brasil, representante da empresa 
francesa especializada de mesmo nome. Em ter
mos de embalagem, o diferencial está nos rótulos, 
que imitam papel reciclado. 

Alternativas limitadas 
A parte a migração dos rótulos do papel com cola 
para o autoadesivo, as alternativas não são muitas 
no terreno da decoração de garrafas de vinho. Um 
recurso disponível, porém pouco utilizado pelas 
vinícolas, é a serigrafia, aplicada diretamente no 
vidro. A Salton optou por essa modalidade para 
o Salton Lunae, um vinho leve do tipo frisante, 
lançado nas versões branco e rosé, em garrafa 
incolor com tampa de rosca. O projeto foi desen
volvido em conjunto com a Saint-Gobain. "Por ser 
um produto para consumo mais informal, como à 
beira da piscina, o Lunae pedia uma embalagem 
mais leve", justifica Stella Salton, gerente de 
comunicação da empresa. "O resultado foi tão 
bom que lançamos um vinho tinto frisante com 
essa rotulagem", ela conta. 

Quanto às embalagens em si, afora algumas 
experiências com recipientes feitos de outros 
materiais e com formatos necessariamente dife
rentes, pouco se tem ido além das tradicionais 

garrafas de vidro. É verdade que não há muitas 
alternativas práticas disponíveis para esse tipo de 
recipiente, mas nem por isso se pode atribuir a seu 
peso na composição de custos o valor relativa
mente alto do vinho nacional. Basta lembrar que 
produtos importados de nível similar são ofereci
dos no varejo a preços mais competitivos. Ocorre 
que o vinho estrangeiro chega ao Brasil com preço 
mais baixo que o nacional, em parte, porque os 
governos dos países de origem oferecem subsídios 
aos produtores, o que reduz substancialmente o 
preço final. 

Henrique Benedetti, presidente da União Bra
sileira de Vitinicultura (Uvibra) e enólogo da Viní
cola Lovara, destaca que até 2011 a União Euro
péia irá destinar cerca de 2 bilhões de dólares em 
subsídios para seus vitivinicultores. "Esse valor é 
praticamente o dobro do faturamento do setor no 
Brasil, que é da ordem de 1,2 bilhão de dólares 
por ano", ele compara. A concorrência é grande 



t a m b é m com os vinhos produzidos no Mercosul, 
isentos do imposto de i m p o r t a ç ã o (que para os 
demais países é de 2 7 % ) , e os do Chile, devido 
ao acordo bilateral de 2002 que reduz as al íquotas 
gradativamente até 2011, quando serão zeradas. 
A situação é agravada pela grande quantidade de 
produtos importados como contrabando ou vendi
dos sem nota fiscal, outra frente em que a Uvibra 
e o Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) estão 
se mobilizando, com o objetivo de que ó r g ã o s 
ligados ao governo federal criem mecanismos de 
controle mais eficazes que os atuais. 

Paralelamente, o setor d e v e r á se empenhar 
na m u d a n ç a da imagem superlativa que o con
sumidor brasileiro em geral faz do vinho. Ao 
abordar a q u e s t ã o , Benedetti desfia problemas. 
"Em c o m p a r a ç ã o com os países que mais conso
mem vinhos, a l é m das d i f e r e n ç a s de cultura, de 
conhecimento, do cl ima e do poder aquisitivo da 
p o p u l a ç ã o , observa-se que indústr ias de outros 
tipos de bebida, como a de cerveja, sempre inves
tiram muito em propaganda e na m í d i a em geral." 

Na sua a v a l i a ç ã o , houve grandes a v a n ç o s no setor 
vitivinicultor, mas os fabricantes n ã o souberam 
comunicar isso ao mercado de modo que se tra
duzisse em aumento do consumo. "O marketing 
é essencial e será nossa meta para os p r ó x i m o s 
anos", ele anuncia. 

Ao lado de implementos como esses, as v i n í 
colas brasileiras investem fortemente na a q u i s i ç ã o 
de áreas com solos adequados para a o b t e n ç ã o de 
espécies de uvas v i n í f e r a s de alto n í v e l , na contra
tação de e n ó l o g o s em países com tradição na área 
e na f o r m a ç ã o desse tipo de profissional em esco
las especializadas locais. O resultado é que r ó t u l o s 
brasileiros t ê m conquistado importantes p r ê m i o s 
em e x p o s i ç õ e s e concursos internacionais, em 
especial quando se trata de espumantes, já que, 
segundo especialistas e conhecedores, o cl ima e 
os solos brasileiros seriam muito adequados para 
o cultivo de uvas utilizadas em sua p r o d u ç ã o . A 
expectativa é de que, com a melhora e a popula
rização, o vinho brasileiro deixe de ser endeusado 
para ser mais consumido. 
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