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O vinho brasileiro foi, durante muito tempo, sinônimo de produto medíocre. Essa é 
uma realidade que, graças à aplicação e investimentos dos produtores nacionais, faz 
parte do passado. Não bastassem os vinhos Made in Brazil enfrentarem com dignidade 
a competição com similares internacionais, agora a produção da bebida no País começa 
a atrair a atenção das grandes multinacionais do setor. Empresas gigantescas que 
relegaram a vitivinicultura no Brasil à posição de negócio menor no passado, começam 
a repensar essa situação. Ao mesmo tempo, vinícolas baseadas em regiões produtoras 
tradicionais crescem os olhos em direção ao País.  
“A idéia que se tinha do Brasil mudou e, hoje, os investidores internacionais têm cada 
vez mais interesse no potencial vinícola do País”, diz Carlos Eduardo Nogueira, diretor 
de relações internacionais da Vinícola Miolo, líder no mercado de vinhos finos no Brasil 
e exportadora da bebida para 12 países. A Miolo constituiu no ano passado uma 
parceria com a chilena Via Wines International, que produz 27 milhões de litros de 
vinho no Chile, cinco vezes mais que a parceira brasileira.  
 
A união gerou uma nova empresa: a Viasul Wine Group, um investimento conjunto 
ainda modesto, de R$ 1 milhão. Os chilenos estão interessados em distribuir no resto 
do mundo espumantes brasileiros feitos no Vale do São Francisco (marca Oveja Negra) 
e vinhos tintos e brancos de preço mais competitivo (marca Bossa Brazil) e de primeira 
linha (Sesmarias), produzidos na região da Campanha Gaúcha. O objetivo é fazer com 
que as bebidas cheguem a pelo menos 20 países. A Miolo, por sua vez, aumentará seu 
catálogo no Brasil com os chilenos Costa Pacifico (entre R$ 22 e R$ 25), Oveja Negra 
(entre R$ 27 e R$ 30) e DO (superior a R$ 50).  
 
O que está por trás dessa nova expansão na vitivinicultura nacional é a explosão dos 
chamados “vinhos do Novo Mundo”. Há cerca de 30 anos, americanos provaram que 
era possível se produzir em áreas fora da Europa vinhos tão bons ou melhores que os 
feitos no chamado velho mundo, em uma escala que concorria com a da Europa. A 
reboque vieram países como Chile, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e África do Sul. 
“Na década de 70, os vinhos do novo mundo correspondiam a 5% do comércio 
mundial. Hoje, são 50%”, diz Sérgio Fonseca, gerente de produto e novos negócios da 
Expand, maior importadora de vinho do Brasil e sócia da empresa portuguesa Dão Sul 
na vinícola ViniBrasil.  
 
Baseada no Vale do São Francisco, a ViniBrasil é um investimento avaliado em R$ 30 
milhões, no qual cada parceiro tem metade do negócio. Seu foco é ter a exportação 
com a marca RioSol e a recém-lançada Brasilio, voltada para mercados do norte da 
Europa.  
 
A ViniBrasil também produz vinhos para venda no Brasil. O mais barato é o Adega do 
Vale, com preço de R$ 17. O próprio RioSol é vendido no País por R$ 25, mas apenas 
na rede de 30 lojas da Expand .  
 
“O mercado internacional hoje tem uma curiosidade por vinhos diferentes, que estejam 
além do convencional. Os vinhos brasileiros, produzidos em plena região tropical, no 
que chamamos de paralelo 8, se enquadram nesse perfil”, diz Carlos Moura, enólogo 
português que se mudou para o sertão de Pernambuco para presidir a ViniBrasil. “A 
empresa aqui tem outra grande vantagem: enquanto na Europa produzimos uma safra 
por ano, no Nordeste é possível se produzir duas”, explica o enólogo.  
 



Há empresas multinacionais que investem no Brasil com o enfoque apenas no mercado 
interno. A Pernod Ricard, segunda maior produtora de bebidas do mundo, está 
empenhada em reerguer a Almadén, uma das grandes marcas de vinho do Brasil que 
herdou no processo de aquisição da Seagram em 2000. Apesar de ainda ser líder de 
mercado, com 6% do total dos vinhos finos nacionais, a Almadén perdeu um espaço 
considerável. No início da década de 90, antes da abertura das importações, a 
empresa chegou a ter quase 30% de participação.  
 
“Resolvemos aumentar a qualidade dos vinhos, afinar o produto com o gosto brasileiro 
e voltar a investir em marketing. A Seagram praticamente havia abandonado a marca 
e levamos algum tempo para montar a estratégia de recuperação”, explica Alan 
Cappelletti, gerente de marketing de vinhos da Pernod Ricard no Brasil.  
 
A Pernod Ricard deve gastar cerca de R$ 10 milhões em investimentos no plantio e 
produção e a mesma quantia em marketing na operação de recuperação da Almadén, 
iniciada em 2003. A meta é fechar o ano fiscal 2005/2006 em julho com vendas de 
520 mil caixas – 4,7 milhões de litros. O plano para chegar a esse desempenho inclui 
desde o replantio de novos vinhedos até mudanças no sistema de engarrafamento. Na 
fase mais crítica, o vinho chegou a ser engarrafado em São Paulo, para onde era 
levado em caminhões-pipa refrigerados.  
 
A estratégia da Pernod Ricard reflete o novo perfil do mercado de vinhos no mundo. A 
empresa, que no ano passado adquiriu outra gigante, a inglesa Allied Domecq, tem um 
catálogo de marcas que inclui, entre as mais estreladas, a australiana Jacob’s Creek, a 
neozelandesa Montana e as champanhes Mumm e Perrier-Jouët.  
 
Entre as marcas clássicas estão o vinho do porto Sandeman, o espanhol Marques de 
Arienzo e a representação do chileno Casillero del Diablo, da casa Concha y Toro, no 
Brasil .“A empresa hoje é uma das grandes produtoras de vinho do novo mundo e isso 
ajuda muito a operação brasileira”, diz Cappelletti. Apenas em vinhos, a Pernod é o 
terceiro produtor mundial, com 23 milhões de caixas – 207 milhões de litros – por ano. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 jan. 2006, Economia & Negócios, 
p. B10. 


