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Com grande aceitabilidade em 
países vizinhos como Chile e 

Argentina, o Brasil começa a ade-
rir a um novo conceito de con-
sumo de vinho: em embalagem 
ecologicamente correta da Tetra 
Pak. A vinícola gaúcha Wine 
Park acaba de lançar o Onora 
bile, que é o primeiro vinho do 
País neste tipo de embalagem. 

Sem vidro, sem rolha, sem 
cápsula e sem desperdício, o 
Onorabile estará disponível no 
mercado a partir deste mês em 
duas opções: o tinto (Cabernet 
Sauvignon e Merlot) e o branco 
(Chardonnay e Riesling). 

Na Argentina, por exemplo, 
esse tipo de produto representa 
45% do total da produção, en 
quanto no Chile o número é ain 
da maior, chegando a 52%. 

A idéia da vinícola é ampliar 

o mercado dos vinhos finos co-
mo opção para o consumo no 
cotidiano familiar, íntimo e in-
formal. 

Econômica e prática, a nova 
embalagem surge como uma 
alternativa para facilitar o con-
sumo do vinho brasileiro no 
País. Enquanto uma garrafa 
custa no varejo na faixa de Rs 
14,00, a nova embalagem vai 
chegar ao consumidor por cerca 
de R$ 10,00. 

De acordo com Vladimir Gre 
chi, gerente comercial da Wine 
Park, a expectativa é de comer-
cializar, nos próximos seis me-
ses, 200 mil litros. A distribui-
ção inicial será feita na região 
Sul e posteriormente na região 
Sudeste. 

"A ideia é popularizar o con 
sumo do vinho varietal. Quere-
mos tornar os vinhos varietais 
acessíveis a outras camadas so-
ciais que não sejam somente as 

classes A e B", explica Grechi. 
Localizada no Vale dos Vi-

nhedos, interior do Rio Grande 
do Sul, a Vinícola Wine Park 
busca atingir novos consumido-
re oriundos das classes C e D. 

Com design desenvolvido pe-
la Plano Design & Propaganda, 
a embalagem Tetra Pak de um 
litro tem 33% a mais de vinho 
que as garrafas tradicionais de 
750 ml, servindo até sete taças, 
o que representa uma relação 
custo-benefício mais vantajosa. 
A embalagem representa apenas 
3% do peso do vinho. 

A Wine Park está disponibi-
lizando neste primeiro lote 35 
mil unidades de cada vinho. 
Como um produto de varejo, o 
foco inicial está voltado para o 
setor supermercadista. Entre-
tanto, o vinho também poderá 
ser encontrado em restaurantes 
para ampliar a opção dos vinhos 
vendidos por taça. 
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