
Com o argumento de que a ca-
deia produtiva nacional de vini-
cultura está sofrendo uma con-
corrência desleal com os produ-
tos importados, o governo bra-
sileiro decidiu abrir uma inves-
tigação para pedir salvaguarda
ao vinho fino brasileiro, ou se-
ja, criar medidas de defesa ao
produto produzido no Brasil.
Se confirmada a concorrência
desleal pelo governo, a medida
comercial prevista pela Organi-
zação Mundial de Comércio
(OMC) pode estabelecer aumen-
to dos tributos cobrados na
aduana ou a imposição de cotas
à bebida. Essa ação, segundo en-
tidades do setor ouvidas pelo
BRASIL ECONÔMICO, pode ser pre-
judicial ao consumidor já que re-
duzirá o acesso a vinhos cultiva-
dos em longa data — considera-
dos os melhores ao paladar.
“Ou seja, a salvaguarda pode
acabar com a grande diversida-
de dessa bebida no país, nos le-
vando novamente à época ante-
cedente a abertura do mercado
nos anos 1990”, diz o presiden-
te da importadora Mistral, Ciro
Lilla, lembrando de uma época
em que a oferta de vinhos no
Brasil é restrita e muito cara.
Lilla aponta ainda que o argu-

mento para a imposição da sal-
vaguarda não se sustenta quan-
do confrontado com os resulta-
dos positivos obtidos pela vini-
cultura nacional nos últimos
anos. Segundo dados doMinisté-
rio de Desenvolvimento e Co-
mércio Exterior (MDIC), em
2011, o consumo de vinho nacio-
nal subiu 7,6%, enquanto que o
consumo de vinhos estrangei-
ros teve alta de 3%. “Ou seja, ve-
demos 249,6 milhões de litros
de vinhos nacionais, o terceiro
maior volume dos últimos dez
anos”, comenta Lilla.
No entanto, o presidente do

Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin), Carlos Paviani, apon-
ta que o aumento da renda dos
brasileiros e a ascensão da clas-
semédia na economia estão co-
laborando para uma maior de-
manda por vinhos estrangeiros,

principalmente os de origemeu-
ropeia. “Países em crise na Euro-
pa veem o Brasil como grande
mercado. Isso nos leva a procu-
rar meios para garantir a nossa
sobrevivência”, justifica Pavia-
ni, lembrando que o pedido de
salvaguarda não é em si uma
cortesia do governo, mas uma
medida que exigirá contraparti-
das. O governo brasileiro exigi-
rá que os vinicultores invistam

para melhorar a competitivida-
de de sua produção — só os do
Rio Grande do Sul, região em
que está concentrada a maior
parte da produção brasileira de
vinho, se comprometeram em
investir R$ 18 milhões na com-
pra de áreas novas para plantio.
Isso permitirá ampliar em 49%
o total de hectares de cultivo
em comparação a 2010. Outros
R$ 69 milhões serão aplicados
em novas técnicas de plantio e
R$ 5 milhões em publicidade,
com a objetivo de estimular o
consumo do vinho nacional.

Lobby
Apesar dos argumentos da Ibra-
vin para justificar a implanta-
ção da salvaguarda, a Associa-
ção Brasileira de Exportadores e
Importadores de Bebidas e Ali-
mentos (Abba) e a importadora
Mistral afirmam que a medida
anunciada não passa de forma-
ção de lobby para beneficiar o
próprio setor com objetivo de
aumentar seus lucros e tirar do
consumidor acesso aos vinhos
importados de boa qualidade.

Eles são unanimes ao apontar
que a qualidade e o sabor dessa
bebida são proporcionados pelo
clima e pelo solo de cada país —
ou seja, o Brasil, país tropical,
pode até produzir vinhos de
qualidade,mas não comasmes-
mas características de vinhos
vindos da Itália ou da França,
por exemplo. “É aí que entra a
graça dessa bebida, a grande va-
riedade de paladar que ela ofere-
ce, diferente da cerveja e do
whisky que têm praticamente,
em todos os países, omesmo sa-
bor”, defende o presidente da
Mistral, Ciro Lilla.
Hoje, o consumo per capita

de vinho no Brasil é de 2,4 litros
por ano, dos quais 0,4 litro é de
produto importado. Nos anos
1990, esse consumo era 1,8 li-
tro, de acordo com a Abba. Chi-
le e Argentina são responsáveis
por mais de 60% do vinho im-
portado que entra no Brasil. Em
seguida estão Portugal, Itália,
França e Espanha, com 30%.
África do Sul, Austrália, Nova
Zelândia, EUA, Áustria e Alema-
nha são os 10% restantes. ■
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PPS questiona no STF proibição do uso do
Twitterno período de pré-campanha

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou
queda de 3,8% em março, na comparação com fevereiro. Sobre março
de 2011, o ICF apresentou aumento de 0,9%, o que mostra perspectiva
otimista em relação ao futuro da economia. Para a entidade, o recuo em
março representa “mais cautela” das famílias com gastos. ABr

Andre Penner

Salvaguarda pode acabar
comdiversidade de vinhos

“

PPS acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) ontem para tentar
reverter a decisão que proibiu o uso do microblog Twitter durante o
período de pré-campanha eleitoral. A restrição foi imposta na semana
passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por 4 votos a 3. De
acordo o TSE, o Twitter é um meio de divulgação de massa e, como o
rádio e a televisão, está submetido à mesma legislação eleitoral. ABr

Intenção do governo brasileiro de proteger a indústria vinícola nacional ao impor cotas
para as importações vai afetar diretamente a oferta e os preços para o consumidor
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O argumento para
a salvaguarda não
se sustenta quando
se olha os números
do consumo de
vinho nacional,
que cresce mais que
o de importado
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Importação brasileira  de vinho 
nos últimos 10 anos e a variação 
no período, em mil litros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




