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o vinho tratado com inteligência

caros amigos,

 a ideia é tão absurda, que nem mesmo (luis) buñuel ou (Salvador) dali teriam concebido algo tão surrealista. 

projeto atualmente em discussão no governo (infelizmente, diga-se a bem da verdade, por iniciativa e com apoio

de inúmeras entidades ligadas ao setor vitivinícola), pretende que se coloque um “selo fiscal” em todas as garrafas 

de vinho vendidas no brasil. os selos terão que ser comprados na casa da moeda, no brasil, e, no caso de vinhos 

importados, enviados para os produtores em seus respectivos países, para que lá sejam colocados nas garrafas destinadas 

ao mercado brasileiro. fácil, não? além de criar dificuldades burocráticas, operacionais e logísticas, estima-se que a 

exigência implicará aumento de custo superior a 1 dólar por garrafa. o objetivo aparente dessa medida seria

o de coibir o contrabando e barrar a entrada de vinhos baratos e de baixa qualidade vindos, principalmente, de nossos 

vizinhos. Se adotada, não atingirá nenhum deles. mas os “danos colaterais” serão grandes, pois a medida dificultará 

ainda mais a vida, já difícil, dos pequenos produtores nacionais; e simplesmente inviabilizará a importação de vinhos 

estrangeiros de pequenos produtores ou trazidos em pequenas quantidades. entre esses, em geral encontram-se alguns 

dos mais interessantes e inovadores e também muitos dos tradicionalmente reconhecidos como de maior qualidade.  

 é difícil saber quem ganha com essa medida, embora, em princípio, grandes produtores, nacionais ou estrangeiros, 

possam adaptar-se mais facilmente a ela, até por dispor de recursos para tal. mas é facílimo concluir quem sai perdendo: 

você, consumidor e apreciador de bons vinhos. no preço e na oferta de vinhos diferenciados. por isso, e também porque 

Wine Style é fruto de nossa paixão pelo vinho, somos radicalmente contrários a esta e a qualquer outra restrição, 

burocrática ou fiscal, que venha cercear o sagrado direito de cada um escolher livremente o vinho que deseja consumir.  

 em tempo: temos o prazer de comunicar que dois novos sócios passam a integrar a diretoria da editora vinum 

brasil e da Wine Style: os irmãos túlio e estácio rodrigues. para apresentá-los, basta dizer que juntos somam mais

de trinta anos de experiência em funções comerciais e de marketing, em empresas como ambev, Schincariol,

nestlé, motorola e aol (brasil, eua e espanha). com a chegada de túlio e estácio, Wine Style e a vinum iniciam

nova etapa de crescimento, no bem sucedido projeto iniciado, em meio ao descrédito de muitos e à confiança

de poucos, há exatos quatro anos. ao marcello borges, valioso parceiro nesses primeiros anos, só podemos

desejar igual sucesso em seus novos projetos profissionais.   

  abraços,

  arthur azevedo

  guilherme velloso

  mario telles jr.


