
À primeira vista, a geografia 

montanhosa esquadrinhada por 

vinhedos, os casarões seculares de 

pedra, a plasticidade do rio que 

corta a região e o sotaque peninsular, entreouvido nas 

conversas do cotidiano do lugar, sugerem que se está 

em algum ponto do território da Velha Bota. Talvez 

o Piemonte ou a Toscana, ou, muito provavelmente, 

o Vêneto, por conta das expressões típicas e da 

inconfundível pronúncia dos habitantes que ali residem. 

 Mas não se engane. Apesar das semelhanças, o 

lugar é o distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves, 

espetado bem no coração da Serra Gaúcha. O rio? O 

do Rastro. Os personagens? As centenas de milhares 

de oriundi – os descendentes de italianos que há 

mais de um século colocaram os pés pela primeira 

vez naquela parte do país, com o sonho de “fazer 

a América” e construir uma história de sucesso, 

sobretudo na agricultura. Caso dos Salton, cuja 

saga familiar conduz tanto ao passado dos primeiros 

imigrantes, que ali desembarcaram entre a segunda 

metade do século 19 e as primeiras décadas do 20, 
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após cruzarem o Atlântico, quanto ao presente, no 

qual a terceira e quarta gerações do clã preparam, 

para a década que se inicia, a troca de comando de 

uma das maiores e mais antigas vinícolas do país. 

 uma trajetória empresarial construída durante 

os últimos 100 anos, em um cenário mutante de 

constantes transformações políticas, econômicas e 

sociais ocorridas no país, nem sempre favoráveis, 

e que incluiu momentos de pioneirismo, 

determinação, alegrias, tristezas, desafios e viradas 

rumo à evolução e à qualidade do vinho brasileiro. 

Com direito, inclusive, como todo enredo de 

contornos épicos, a momentos de puro estoicismo 

e superação. Caso da vinda, em 1878, de um grupo 

de imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, mais 

precisamente da região do Vêneto, entre eles o 

lavrador Antônio Domenico Salton, segundo dos 

cinco filhos do patriarca Ângelo Salton, que perdeu 

a jovem esposa Rosa isotton durante o parto, 

pouco antes de embarcar para o Brasil, e chegou 

por aqui com o filho no colo, o pequeno Giovanni, 

além da mala de roupas e alguns tostões no bolso. 

reportagem especial
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da Cantareira , 

zona  nor t e  da 

capital paulista, 

o  s e u  c e n t r o 

d e  o p e r a ç õ e s . 

Com isso, marca 

pre sença  no 

principal mercado 

brasileiro, passando 

a comercia l izar 

seus produtos, voltados para o segmento de bebidas populares 

e vinhos de grande volume. Caso, por exemplo, dos vinhos 

Chalise, Rannisch Wein e dos filtrados, além do conhaque 

Presidente, o grande campeão de vendas e, durante décadas, 

principal fonte de faturamento da Salton (nos anos 70, chegou 

a representar 95% de seus lucros). A origem dessa bebida 

remete à década de 50, quando a vinícola gaúcha recebe a 

solicitação do Palácio do Catete, antiga sede da Presidência 

no Rio de Janeiro, para produzir um vinho destinado aos 

cerimoniais e jantares diplomáticos do itamaraty. Na esteira 

do “fermentado de uva presidencial”, elaborado em pequenas 

produções, a Salton lança no mercado, uma década depois, 

o seu conhaque, produzido em escalas gigantescas, marcando 

assim sua filosofia empresarial. 

 impulsionada pelas vendas deste best-seller e de vinhos 

populares e, ainda, pelo cenário favorável do “milagre 

econômico”, nos anos 70, durante o período militar, a empresa 

se consolida como uma das dez maiores vinícolas do país. Mas 

seu grande salto se dá a partir de 1980, quando Ângelo Salton 

Neto, representante da terceira geração, assume o comando 

e direciona a empresa rumo à modernização. Administrador 

talentoso, além de vendedor nato de vinhos, Ângelo une a 

família, reorganiza as finanças da empresa e, por conta de seu 

conhecido carisma e incomparável habilidade em comunicar-se, 

projeta-a nacionalmente junto aos consumidores, consagrando 

a figura de “presidente-propaganda” (ver quadro). 

 Com a abertura do mercado brasileiro às importações, 

promovida no governo Collor, no início da década de 90, 

Ângelo promove nova e crucial mudança de direção. O 

aumento do interesse pelo vinho, por conta desse novo 

cenário, colocaria os empresários brasileiros diante de um 

grande dilema: continuar produzindo vinhos simples e baratos, 

 Da comuna italiana de Cison di Valmarino, na 

região do Vêneto, para a colônia Dona isabel, núcleo 

que originou a cidade gaúcha de Bento Gonçalves, 

berço do vinho brasileiro. Ali, o jovem imigrante 

cultiva as primeiras videiras no lote 17 (antiga 

demarcação agrária italiana que batiza as áreas 

rurais no Sul do país) e casa-se com Lúcia Canei, 

com quem tem 11 filhos. em 1910, os herdeiros de 

Antônio fundam a “Paulo Salton Armazéns Gerais”, 

baseando seus negócios na comercialização de cereais 

e produtos secos e molhados. Mas, como toda família 

de ascendência italiana, também passam a cultivar 

uvas no distrito de Tuiuty e a vinificá-las em Bento 

Gonçalves, nos prédios centenários pertencentes à 

vinícola, que começaram a ser erguidos à época e 

resistem até hoje bem no centro da cidade gaúcha. 

 A partir de então, a mudança de ramo dos negócios 

é inevitável para os Salton, que passam a se dedicar 

ao cultivo de uvas e à produção de vinhos e vermutes. 

Nascem assim as bases da vinícola Salton, que, aos 

poucos, vai ganhando respeito e clientes no Rio Grande 

do Sul e em todo o Brasil. Na mesma década, mais 

precisamente em 1916, a empresa lança o primeiro 

vinho com a marca Salton: o licoroso Canônico, um 

dos pilares econômicos que impulsionou o crescimento 

da vinícola em seus primórdios e até hoje é produzido 

sob licença especial da igreja Católica. “Foi meu pai, 

Nini, um enólogo prático, que desenvolveu esse vinho 

a partir da solicitação de um padre italiano em visita 

à serra gaúcha, de nome Franco”, recorda-se Antonio 

Salton, o Toninho, 71 anos, da segunda geração, atual 

diretor superintendente. 

de olho em Novos mercados
 em outubro de 1948, a Salton mira as principais 

cidades do país e inaugura estrategicamente no bairro 

Os vinhedos da Salton defronte à nova sede Tuiuty, em Bento Gonçalves: além da moderníssima vinícola de 30 mil m2, o megainvestimento
de R$ 60 milhões inclui instalações com ótima infraestrutura para o enoturismo 

Ano a ano, os fatos 
históricos que 
marcaram a trajetória
da maior vinícola 
brasileira  

1878
Originário do Vêneto, Antonio
Domenico Salton chega à Serra 
Gaúcha, após um mês e meio de
viagem de navio. Na Itália do século 19,
o patriarca trabalhava como lavrador 

em condições de semiescravidão. Dias antes do embarque, 
a mulher, Rosa Isotton, morre durante o parto, em Gênova. 
Mesmo assim, Antonio parte com o filho Giovanni.

Uma década depois, colhe os primeiros frutos 
– literalmente: produz vinho para consumo próprio 
e comercializa o excedente. Surge aí a figura dos 
Saltons como comerciantes de vinho, embutidos e 
outros produtos coloniais. 

1890

Comerciante bem-sucedido, Antonio transfere-se com 
a família para o centro de Bento Gonçalves. Ali, planta 
uvas e abre o armazém Casa do Pasto, onde, além do 
vinho, passa a servir refeições. Já crescidos, os filhos 
abraçam profissões correlatas. Dois deles, Paulo e 
Luiz, incrementam o serviço de frete puxado por mulas, 
transportando produtos coloniais da zona rural para 
várias cidades gaúchas, incluindo a capital Porto Alegre 
e o porto de Montenegro. 

1900

Com a morte do patriarca, a viúva, Lúcia, assume os 
negócios da família, ao lado dos filhos. Melhor: amplia-os, 
inaugurando o “Paulo Salton Armazéns Gerais”, ao lado 
da igreja matriz de Bento Gonçalves. Compra, ainda, áreas 
vizinhas, constrói galpões e consolida as atividades de 
vinificação, deixando para Tuiuty a produção de uvas.

1910

Na colônia Dona Isabel, no 
distrito de Tuiuty, arredores de 
Bento Gonçalves, Antonio cultiva 
as primeiras videiras no lote 17. 
Conhece e casa-se com Lúcia 
Canei, com quem tem 11 filhos. 

1880



A primeira grande
mudança promovida
pela Salton foi a troca 
do antigo sistema
de latada, nos vinhedos, 
para o de espaldeira,
muito mais adequado
para o cultivo de uvas
e rótulos de qualidade

para consumidores pouco exigentes, ou investir em 

melhorias tanto nos vinhedos quanto nas vinícolas, 

para competir com um mínimo de condições com as 

garrafas importadas. Para fazer frente aos desafios 

colocados pelo novo cenário globalizado, aliado a 

outras adversidades, como a histórica falta de cultura 

vinícola no país e os baixos índices de consumo da 

bebida, sem contar a instabilidade política vivida 

pelo país naquele período, a Salton parte para um 

ousado projeto de remodelação de seus vinhedos 

e de sua vinícola, mesmo enfrentando resistências 

culturais relativas à maneira de cultivar uvas e 

produzir vinhos. Nesse contexto, a vinícola gaúcha 

cria a linha Classic, com varietais de qualidade 

superior, elaborados com as cepas Chardonnay e Merlot 

(1997), Cabernet Sauvignon e Riesling Itálico (1998) e 

Gewürztraminer (1999). (em tempo: todos os vinhos 

dessa linha acabam de receber uma nova e moderna 

rotulagem, em homenagem ao ano do centenário, 

cuja data comemorativa é 25 de agosto de 2010).  

revolução Nos viNhedos
 Porém, um imenso trabalho estava à espera da 

Salton, já que 100% dos vinhedos da Serra Gaúcha 

eram plantados pelo velho e ultrapassado sistema de 

latada, no qual as videiras se espalham sobre fios de 

arame dispostos horizontalmente a cerca de 2 metros 

do solo. Neste sistema, os cachos se posicionam 

embaixo das folhas, o que impede que recebam a luz 

solar, indispensável para que as uvas tintas acumulem 

substâncias corantes, aromas e sabores. Pior: tal 

configuração dos vinhedos dificulta a ventilação das 

parreiras, favorecendo o aparecimento de doenças, 

especialmente as causadas por fungos. Daí, a primeira 

providência da vinícola foi mudar a condução das 

videiras para o sistema de espaldeira, muito mais 

adequada para o cultivo de uvas de qualidade. 

 esse trabalho foi iniciado em 2000 e, hoje, os 80 

hectares dos vinhedos pertencentes à Salton, dos 

quais 20 na Tuiuty, 50 em Santa Lúcia, no Vale dos 

Vinhedos, e 10 hectares de viveiros em Nova Prata 

(excetuam-se obviamente os dos produtores parceiros, 

responsáveis por 95% das uvas processadas pela vinícola), 

estão enquadrados no novo padrão de plantio. e isso tanto 

na Serra Gaúcha quanto na nova área recém-adquirida 

pela empresa na região da Campanha, em Santana do 

Livramento, na divisa com o uruguai, onde serão plantados 

mais 500 hectares nesse sistema (ver mais detalhes na 

entrevista com o presidente Daniel Salton). Outra vitória 

alcançada pela vinícola foi a mudança da mentalidade 

dos agricultores de Bento Gonçalves, em especial no que 

dizia respeito à necessidade de se reduzir o rendimento dos 

vinhedos, que chegavam a 150 hectolitros por hectare de 

uva plantada, valor incompatível com qualquer pretensão 

de se produzir um vinho de alta qualidade. 

 Passo importante nessa caminhada, o trabalho do então 

supervisor de vinhedos Antonio Salton e do enólogo Lucindo 

Copat era convencer o agricultor a cortar cachos de uva e 

jogá-los fora (a chamada poda em verde), fazendo o controle 

do rendimento dos vinhedos. Até hoje, tal tarefa tem sido 

difícil e a saída encontrada foi pagar mais pelas uvas de melhor 

1980

A empresa lança seu primeiro vinho: o licoroso canônico, 
ligando de vez o nome da família ao segmento vitivinícola.

1916

Os negócios prosperam. A rebatizada Paulo Salton & Irmãos 
constrói nova cantina e novas instalações. Mas, no final
da década, com a superprodução de vinhos coloniais
e consequente crise no setor, a empresa integra ações 
como a fundação do Sindicato Vitivinícola do Rio Grande
do Sul e da Sociedade Vinícola Riograndense. 

1920

A empresa mira os principais mercados do país e adquire 
uma área no bairro da Cantareira, Zona Norte de São Paulo. 
Uma década depois, constrói seu centro de operações, 
passo estratégico crucial para o seu crescimento.  

1936

Nome consolidado no mercado nacional, a Salton cria 
no final da década de 50, a pedido do cerimonial do 
Palácio Catete, no Rio, o exclusivo vinho Presidente, 
servido nos jantares e encontros diplomáticos do 
Itamaraty. No início dos anos 60, passa a comercializar 
o rótulo em todo o país. 

1950

Na esteira do sucesso do vinho Presidente, nasce
o conhaque homônimo, que se populariza e vira best-seller, 
tornando-se a principal fonte de faturamento da Salton
nas três décadas seguintes. 

1969

Ângelo Salton Neto assume a presidência
e promove a reestruturação e profissionalização
da empresa, determinantes para o seu crescimento.
Em pouco mais de uma
década, torna-se
a terceira maior
vinícola do país. 



Wine Style – Hoje, a Salton
é uma das vinícolas brasileiras mais 
conhecidas do consumidor.
Como se deu essa identificação?
Daniel Salton – em grande parte, 
por conta do ótimo trabalho realizado 
pelo Ângelo, que foi muito competente
no trabalho de personificar a nossa
marca e o próprio vinho brasileiro.
Ao lado do Wagner (Ribeiro), ele fazia 
o trabalho de formiguinha, de garrafa 
embaixo do braço. De outro modo, pela 
qualidade alcançada por nossos rótulos, 
nas últimas duas décadas. Nesse período, 
passamos a atender às novas exigências 
do consumidor brasileiro e do mercado, 
que passou a querer vinhos nacionais 
de melhor qualidade a preços atraentes. 
Além disso, a Salton tem sua própria 
identidade, já que na cabeça das pessoas 
há uma forte ligação de sua história 
centenária com a trajetória de vida de 
muitos imigrantes italianos do Sul do país. 

WS – E o que atrai mais o consumidor 
de vinho: qualidade ou preço?
DS – em todos esses anos, a política 
da Salton foi sempre a de oferecer 
ao consumidor rótulos de qualidade 
com vantajosa relação custo-benefício. 
Nossos clientes querem isso, o que nos 
permite lançar produtos agregados. 
Nosso espumante, por exemplo, tem 
exatamente essa proposta. O consumidor 
sabe exatamente o que vai encontrar: um 

produto bem feito e que não vai doer no 
bolso. Além do mais, o bebedor de vinho 
hoje não é bobo, ele compara qualidade 
e preço. Por estar cada vez mais bem 
informado, ele já não aceita pagar caro 
por um vinho importado e não ter a 
contrapartida em matéria de qualidade. 

WS – Por que é difícil fazer
bons vinhos no Brasil? 
DS – Porque a indústria vinícola atual 
exige grandes investimentos tanto
no vinhedo quanto na vinícola. Após
a abertura do mercado, nos anos 90, para 
os vinhos estrangeiros, todas as vinícolas 
brasileiras tiveram que correr atrás
de um padrão mais elevado de produto.
Foi o que aconteceu conosco. Percebemos 
que era preciso profissionalizar e 
investir em todas as etapas de produção. 
Começamos a trabalhar melhor a uvas 
que comprávamos, qualificando-as já
no vinhedo. Foi o início de uma
grande mudança.

WS – E como isso foi feito? 
DS – Até duas décadas atrás, 
comprávamos uvas sem procedência. 
Nosso diretor de enologia, Lucindo Copat, 
iniciou um programa de qualidade junto 
aos nossos produtores, visando a melhoria 
da condução e manejo dos parreirais, do 
redimensionamento da produtividade por 
hectare ao recebimento das uvas. Dos 
mais de 1.000 fornecedores que tínhamos 

na época, passamos a trabalhar com 
praticamente 1/3 deles, pois muitos
não quiseram se enquadrar
às novas exigências, de produções 
limitadas e melhor qualidade.  

WS- Nesse tempo, aumentou
o percentual de uvas provenientes
de vinhedos próprios da Salton?
DS – Não. Ainda compramos 95%
das nossas uvas e não temos planos
de mudar essa relação. 

WS – E quais outros investimentos 
foram feitos?
DS – Contratamos, a seguir, o enólogo 
Angel Mendoza (enólogo de grande 
prestígio na Argentina, que trabalhou 
na tradicional vinícola Trapiche), que 
nos deu consultoria durante 5 anos 
na elaboração e desenvolvimento 
de vinhos tintos. O talento, cuja 
primeira safra foi lançada em 2004, 
nasceu dessa assessoria. Passamos a 
compreender melhor como trabalhar 
as uvas tintas, seu envelhecimento na 
garrafa. Simultaneamente, começamos 
a repensar toda a empresa e passamos 
também a requalificar nosso pessoal, 
enviando técnicos ao exterior, visitando 
feiras nacionais e internacionais. Ou 
seja, ficamos mais atentos ao que se faz 
hoje no mundo em matéria de vinhos. 
Recentemente, fomos conhecer de 
perto a produção de cavas, a técnica 

do champenoise com que são feitos, 
os equipamentos usados. A partir dos 
próximos anos, vamos investir forte em 
espumantes com esse perfil.  

WS – E de onde virão as uvas? 
Também de produtores parceiros
da Serra Gaúcha?
DS – Não. Acabamos de adquirir na 
região da Campanha, no município 
de Santana do Livramento, uma área 
de 700 hectares, dos quais 500 deles 
serão destinados a novos vinhedos para 
a elaboração de espumantes e vinhos 
brancos. A princípio, plantaremos 
Chardonnay e Pinot Noir. Também vamos 
construir ali uma pousada. É um projeto 
realista com visão de futuro, para dar 
frutos em uma década, definido a partir 

de uma estratégia de crescimento
anual entre 10 e 12%. 

WS – Depois da nova sede da Tuiuty, 
este investimento é o mais importante 
da Salton nesses 100 anos? 
DS – Sem dúvida. Mas a construção
da Tuiuty foi um marco e um divisor
de águas em nossa história, pois permitiu 
ampliar a nossa visão do futuro, com 
foco em qualidade, lançamento de novos 
produtos e o crescimento de novos 
negócios, como o enoturismo. em 2009, 
recebemos 56 mil visitantes. este ano, 
esperamos mais de 70 mil. Com isso, 
ampliamos também a nossa percepção da 
marca e temos hoje a certeza de que
o investimento feito foi o mais correto.
A pessoa que conhece as nossas instalações 

percebe o profissionalismo e a seriedade 
que empreendemos em nosso trabalho. 

WS – E quais são os desafios para se 
administrar uma empresa familiar 
com o tamanho da Salton?
DS – Atualmente, temos profissionais 
qualificados, infraestrutura, equipamentos 
e logística, além de uma rede 
consolidada de compradores e um ótimo 
relacionamento com nossos clientes, que 
são verdadeiros parceiros, pois sugerem 
e aceitam novidades. O compromisso de 
cumprir o que falamos para o cliente é o 
nosso maior legado. A quarta geração que 
está chegando, e tem visão de mercado, 
sabe disso. ela receberá uma estrutura 
pronta e sua responsabilidade será 
operá-la da melhor forma. Nossa missão 
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a  b o l a  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o ,  d a n i e l  s a lt o n , 

5 6  a n o s ,  d a  t e r C e i r a  g e r a ç ã o  d a  fa m í l i a , 

fa z  u m  b a l a n ç o  d o s  1 0 0  a n o s  d a  v i n í C o l a 

g a ú C h a ,  p r e pa r a  a  s u C e s s ã o  e  r e v e l a ,

e m  p r i m e i r a  m ã o ,  a  m a i s  n o va  a q u i s i ç ã o

d a  e m p r e s a :  u m a  á r e a  d e  7 0 0  h e C ta r e s

n a  r e g i ã o  d a  C a m pa n h a ,  pa r a  a  p r o d u ç ã o

d e  e s p u m a n t e s  e  v i n h o s  d e  a lta  g a m a

Pontaria certeira
será fazer essa transição da forma mais 
tranquila e planejada possível – e é isso 
que tem sido feito, já que não pretendo 
ficar aqui por muitos anos mais.

WS – Mas é preciso ter o sobrenome 
Salton para ser diretor ou presidente 
da empresa?
DS – De acordo com nossos estatutos, não 
necessariamente tem que levar o nome 
da família. O Wagner Ribeiro (diretor 
de vendas), o Ronaldo Seripierro (diretor 
financeiro) e o Lucindo Copat (diretor 
de enologia), por exemplo, já ocupam 
cargos de direção. Se a quarta geração 
tiver um ótimo desempenho, que é a nossa 
expectativa, não teremos porque buscar 
outros nomes no mercado.

WS - Como você imagina que serão 
os próximos 100 anos da Salton 
nas mãos da quarta e das futuras 
gerações? 
DS – Bastante promissores, com certeza. 
eu gosto de mudanças e o nosso futuro 
já começou. Se tem que mudar, vamos 
mudar. Além do investimento na região 
da Campanha, que será a nossa nova 
Califórnia, e da própria sucessão, já em 
andamento e prevista para ser concluída 
entre 3 e 5 anos, incrementaremos ainda 
mais nossas políticas internas de gestão. 
Há quatro anos iniciamos uma série de 
ações aqui em Bento Gonçalves, com 
programas de treinamento e qualidade 

e um plano de cargos e salários. Nossa 
intenção é promover uma verdadeira 
revolução de gestão, estabelecendo 
as bases de investimentos e cultura 
voltadas para resultados. essa nova etapa 
ficará a cargo do meu filho Maurício 
(recentemente nomeado novo diretor 
administrativo da empresa).   

WS – E o que pretende fazer quando 
pendurar as chuteiras? A propósito:
é verdade que na juventude você
foi um bom jogador de futebol?
DS – Nos anos 70, fui cursar o Científico 
em Porto Alegre, antes de prestar 
vestibular. Lá, um olheiro do Grêmio
me viu jogar e me chamou para fazer
um teste. Não fui, claro, já que queria ser 
engenheiro. Acabei desistindo no segundo 
ano e cursei administração. Mas sempre 
gostei de praticar esportes. Hoje, jogo 
tênis e adoro assistir partidas de rúgbi
pela TV. Quando me aposentar,
daqui a alguns anos, pretendo passar
mais tempo fazendo isso, claro. 

WS – E a paixão dos Salton pelo 
Grêmio? De onde vem?
DS – Por conta do meu avô materno,
José Baldi, que era cônsul do Grêmio, 
aqui na região de Bento Gonçalves,
nas décadas de 60 e 70. Figura bastante 
conhecida no Rio Grande do Sul, o cônsul 
é um representante dos dois grandes 
clubes da capital, o inter e o Grêmio,

nas cidades do interior. No passado, eram 
figuras muito populares. Meu avô acabou 
passando essa paixão para os filhos e netos.

WS - Se fosse eleger um dos vinhos
da empresa para simbolizar
a história da Salton, qual seria?
DS – O tinto Salton 100 anos é um 
grande vinho. Para elaborá-lo, nossa 
equipe técnica selecionou as uvas dos 
nossos melhores vinhedos, com um 
controle rigoroso de sanidade, madurez 
e climatização. O espumante 100 anos 
(Pinot Noir (70%) e Chardonnay (30%) 
também é excepcional. Mas destacaria, 
ainda, o talento, pois é um vinho 
que reflete e traduz perfeitamente a 
credibilidade, o respeito e o bom trabalho 
desenvolvido pela Salton nos últimos anos. 
Depois de bebê-lo tem-se a noção exata 
de que temos de fato um vinho
brasileiro de qualidade.

WS – Afinal, vinho é paixão
ou business? 
DS – O vinho está no sangue da família 
e de nossos colaboradores, mas sobretudo 
vinho é business. entra-se nesse negócio 
para que o seu produto seja reconhecido 
e você ganhe dinheiro. Nós repetimos isso 
diariamente: vendas é o nosso negócio e 
definitivamente não é feito para amadores, 
que agem de modo passional
e por mera intuição.



ao mais conhecido executivo da Salton um de seus maiores 
legados. Wagner conta que, após participarem de um grande evento 
supermercadista, na capital paulista, em 2000, a dupla rumou para
o restaurante Fasano. O objetivo não era coroar com um jantar 
memorável um dia de bons negócios e, sim, fechar mais uma venda 
para o mais sofisticado dos restaurantes paulistanos. Sentados no bar, 
enquanto esperavam pelo sommelier Manoel Beato, notaram que
a maioria das mulheres bebia taças e mais taças de Prosecco Italiano. 
Na mesma hora, Ângelo ligou para Lucindo Copat, em Bento Gonçalves, 
e relatou ao enólogo da Salton: “Aqui, só se bebe isso. Precisamos fazer 
o nosso. Conhece esse vinho?”, relembra Ribeiro. Copat teria respondido 
que não só o conhecia, mas que a empresa tinha 77 hectares cultivados 
da cepa, no distrito de Tuiuty. (Em tempo: ainda de acordo com Ribeiro, 
tanto ele como Ângelo, a exemplo da grande maioria dos consumidores, 
desconheciam que Prosecco era o nome de uva com que esses 
espumantes italianos são feitos). Touchée! Em três meses,
a Salton lançaria suas primeiras 6.000 garrafas e as venderia em apenas 
quatro meses. Sucesso de público e de crítica, de lá para cá a vinícola 
gaúcha não só chegou à liderança do setor, mas até hoje permanece 
nessa posição. Atualmente, de cada três garrafas de espumantes finos 
abertos no Brasil, duas são de marcas nacionais. Dessas, de cada
100 produzidas no país, 42 saem dos tanques da vinícola Salton,
no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves. Um prêmio à perspicácia
e ao atilado espírito comercial de Ângelo. 

qualidade. “Hoje, conseguimos rendimentos da ordem 

de 56 a 70 hectolitros por hectare, bastante satisfatória 

e muito abaixo da média brasileira”, informa Copat. 

Alguns vinhedos especiais da Salton têm rendimento 

ainda menor, cerca de 35 hectolitros por hectare. É 

deles que saem as uvas utilizadas na produção dos 

melhores vinhos da empresa. Caso dos rótulos da linha 

premium Volpi, lançada há cerca de uma década, 

além dos tintos talento (2002) e Desejo (2004). 

espumaNtes: a iNspiração
em pleNo fasaNo 

 Foi também nessa época, mais precisamente em 

2000, que a Salton iniciou sua vertiginosa ascensão 

rumo ao posto de maior produtor de espumantes do 

país. embora o bisavô de Ângelo, Antonio Salton, 

fosse originário de uma região do Vêneto próxima 

a Valdobbiadene, o berço dos melhores Proseccos do 

mundo, não foi o patriarca quem a teria inspirado. 

Tudo começou após uma visita de Ângelo Salton e 

do diretor de vendas e também acionista da empresa 

Wagner Ribeiro, ao classudo restaurante paulistano 

da família Fasano (confira, abaixo, todos os detalhes 

dessa história). Hoje, de cada 100 garrafas de 

espumantes finos produzidas no Brasil, 42 saem dos 

tanques de aço inoxidável da vinícola gaúcha. A 

qualidade de suas garrafas, tanto as produzidas pelo 

método charmat (segunda fermentação em tanques 

de aço inoxidável), quanto pelo tradicional (segunda 

fermentação na garrafa), é amplamente reconhecida 

por críticos e consumidores, dentro e fora do país. 

Para o método charmat são utilizados tanques 

pressurizados de 50.000 litros. No caso do método 

champenoise, a fermentação se faz em uma cave 

climatizada de 1.200 metros quadrados. O resultado 

são espumantes frescos e elegantes, com notas de 

frutas, aromas de leveduras e frutas secas.

 A cada ano, o volume de rótulos borbulhantes 

produzidos pela vinícola gaúcha não para de crescer. 

De 4,5 milhões de litros produzidos em 2009, que 

representou 35% de seu faturamento, passará dos 

5 milhões projetados para este ano. Para dar conta 

desse avanço, a Salton deve investir até o final de 2010 

um total de R$ 15 milhões, incluindo, dentre outros 

projetos, uma segunda linha de produção, com a 

compra de novas autoclaves. A ideia é separar a área 

reservada aos vinhos tranquilos daquela onde são 

produzidos os espumantes, aumentando a capacidade 

de processamento. “isso vai nos permitir operar sem 

hora extra e sem forçar equipamentos”, informa o 

Responsável direto por mudar os rumos da Salton ao apostar no segmento 
de vinhos e espumantes finos, Ângelo Salton Neto, engenheiro mecânico 
formado pelo Mackenzie e um exímio vendedor de seus próprios vinhos,
foi uma das figuras mais marcantes da história da vinícola gaúcha e do vinho 
brasileiro. Ângelo morreu no dia 10 de fevereiro de 2009, aos 56 anos, vítima 
de um infarto, desafortunadamente quatro dias antes do casamento de sua 
filha mais velha, Luciana, hoje gerente de Marketing da empresa. Durante
o período em que ocupou a cadeira de presidente, foi, além de seu principal 
executivo, um divulgador incansável dos rótulos da vinícola gaúcha.
Intuitivo, midiático, de personalidade vibrante e magnética, seu vozeirão
e o permanente sorriso no rosto tornaram-no, também, um dos personagens 
mais conhecidos e benquistos do setor. “Não tenho dúvidas de que, se em 
vez de vinho, fossem eletrodomésticos, Ângelo venderia máquina de fazer 
gelo na Sibéria ou aquecedor movido a etanol em pleno Oriente Médio”, 
brinca o atual diretor de vendas, o também engenheiro Wagner Ribeiro,
que conviveu com o ex-executivo, ao longo das últimas três décadas.
“Ele soube capitalizar muito bem essa sua característica, e personificava 
como ninguém ‘a cara’ do produtor brasileiro’”, analisa. “Além disso, era 
uma ‘locomotiva’ para trabalhar. Como administrador, Ângelo teve inúmeros 
méritos, dentre os quais, o de equacionar várias questões internas, tanto
de natureza familiar quanto financeira, profissionalizando e modernizando
a empresa”, sublinha. Ao lado de Ângelo Salton, Wagner Ribeiro foi
co-protagonista do episódio que alçaria a Salton, anos depois, à condição
de maior produtora de espumantes do país, concedendo também

o Produtor 
brasileiro Por 
excelência

diretor de enologia Lucindo Copat. Nos vinhedos, de 

outro lado, a Salton tem estimulado seus parceiros a 

cultivar variedades brancas que são utilizadas em seus 

espumantes. Caso da Pinot Noir, Prosecco, Chardonnay, 

Riesling e Chenin Blanc. 

 Dentre os destaques em sua linha variada de 

espumantes, o evidence, seu espumante top, e o 

Moscatel são produzidos pelo método champenoise. Pelo 

método charmat, há o Brut e o Demi-Sec tradicional, 

o Reserva ouro, com fermentação prolongada, e o 

Prosecco. Além dos espumantes, a Salton lançou, em 

2008, vinhos frisantes da marca lunae, gaseificados 

artificialmente. É um produto que visa o mercado jovem, 

para ser consumido fresco numa balada ou à beira de 

piscina. Ainda de olho nas novas gerações de consumidores, 

a vinícola lançou em 2009, outras duas novidades: o 

chamado “Prosequinho” e o Moscatel, envasados em 

garrafas de 187 ml.

sede em tuiuty ocupa área
de 70 hectares
 Na epopeia centenária da Salton, a imponente sede 

em Tuiuty, construída em 2004, no pequeno e tranquilo 

distrito que lhe empresta o nome, situado a 10 km de 

Bento Gonçalves, é um dos maiores e mais ousados 

Com a abertura do mercado brasileiro para os 
importados, promovida pelo governo Collor, a empresa 
cria a linha classic, voltando o seu foco para a 
consolidação de uma linha de vinhos finos de qualidade. 

1990

2000
Antes da virada do milênio, a Salton assume
a vice-liderança do ranking das maiores vinícolas
do país e lança as linhas séries, de vinhos varietais sem 
passagem em madeira, e os rótulos premium volpi. 

É inaugurada, no distrito de Tuiuty, local onde tudo 
começou, a moderna e atual sede da vinícola.
Ali, a empresa passa a concentrar toda a sua produção, 
incluindo as linhas mais recentes. Caso do vinho 
talento (corte de Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat), 
do desejo (100% Merlot), do vinho de colheita tardia 
Intenso e do espumante Evidence. 

2004

No ano de seu centenário, a Salton lança o tinto e o 
espumante 100 anos (veja a nota sobre estes vinhos na 
edição 27 de WS) para marcar a data histórica. Anuncia, 
também, a aquisição de uma área de 700 hectares, em 
Santana do Livramento, na região da Campanha, para a 
produção de espumantes e vinhos de alta gama. 

2010

2009
Com a morte precoce de Ângelo Salton Neto,
executivo responsável pela modernização
e projeção nacional da vinícola, Daniel Salton 
assume o comando da empresa.

Ângelo Salton com a esposa Fátima
e as filhas Luciana,Stella e Julia (na foto 
não aparece o filho mais novo, Ângelo)



marcos da empresa. executado em parte com 

recursos próprios, em parte financiado pelo BNDeS-

Finame, é um megainvestimento de mais de R$ 60 

milhões. Trata-se de um projeto do arquiteto gaúcho 

Julio Posenato, que abriga, em uma área total de 70 

hectares, a moderníssima vinícola de 30.000 m², a 

área administrativa e comercial da empresa, além de 

instalações com ótima infraestrutura para o enoturismo. 

 Com números superlativos, a Salton segue o 

padrão das maiores e melhores vinícolas do mundo. 

Sua capacidade de fermentação e estocagem, por 

exemplo, é de 20 milhões de litros em 18 tanques de 

aço inoxidável (“a maior da América Latina”, como 

informa Daniel Salton), sendo 50% com controle de 

temperatura por computador, o que permite processar 

até 30 milhões de quilos de uvas/ano. em 2009, foi 

processado pouco mais da metade desse potencial, 

exatos 15,7 milhões de quilos e, neste ano, 16,4 milhões. 

Toda a operação é supervisionada pelo diretor de 

enologia Lucindo Copat, que conta com um moderno 

e bem-equipado laboratório de análises e uma equipe 

de jovens enólogos, com experiência internacional. 

 Ao chegar a Tuiuty, as uvas recebem tratamento 

individualizado, de acordo com a linha de produtos 

para a qual se destinam. Na produção dos melhores 

vinhos da Salton se utiliza a crioextração seletiva para as 

uvas de alta qualidade, que são colocadas inicialmente 

numa câmara fria, seguindo-se uma rigorosa seleção 

de cachos e também de grãos. A fermentação se dá em 

baixas temperaturas, com o objetivo de preservar ao 

máximo os aromas e sabores de fruta. Para os vinhos 

tintos da linha premium também são utilizados tanques 

de madeira abertos para a fermentação, retomando 

uma antiga prática de vinificação, mas com todos os 

cuidados exigidos nos dias de hoje. 

 O amadurecimento destes vinhos se faz em ampla 

sala de barricas, com controle de temperatura e 

umidade, e capacidade para 5.000 barricas. Atualmente 

há 1.300 delas, certificadas: 50% nova francesa e 50% 

americana, importadas da França e produzidas pelas 

melhores tonelerias como Seguin-Moreau e Radoux. 

Na sala das barricas a temperatura é mantida a 10ºC 

constantes e 80% de umidade relativa, com filtragem 

do ar para garantir um ambiente totalmente livre 

de impurezas. A qualidade dos insumos utilizados 

em todas as fases da produção, tais como enzimas e 

leveduras selecionadas, é rigorosamente controlada 

e a Salton trabalha hoje com um moderno sistema 

de rastreabilidade dos vinhos, permitindo que se 

identifique com precisão eventuais problemas que 

venham a ocorrer durante o processo de vinificação. 

 Há ainda um reservatório, com capacidade para 

captar e armazenar 3 milhões de litros de água 

da chuva, patenteado por Copat, que faz toda a 

refrigeração da vinícola, durante o verão, e a calefação 

no inverno. Medida ecologicamente correta que 

revela outra das constantes preocupações da Salton: 

gerar o mínimo de impacto ambiental possível, já que 

a produção de vinhos gera uma série de resíduos que 

pode contaminar irremediavelmente o solo.

sucessão e Nova sede Na campaNha
 Produzir e investir em vinhos de alta qualidade, sem 

ônus para o meio ambiente e com ótima relação custo-

benefício, é aliás tema recorrente no QG da Salton, 

em Bento Gonçalves. Mas outros assuntos, como a 

sucessão e novos investimentos que pavimentem o 

futuro da empresa, também são obrigatórios na mesa 

da presidência. Capitaneada atualmente por Daniel 

Salton, 56 anos, com a inestimável colaboração de 

Wagner Ribeiro, diretor-comercial e acionista da 

empresa e um dos artífices, ao lado de Ângelo Salton, 

das mudanças ocorridas nos últimos anos, a vinícola 

gaúcha planeja sem alardes a passagem de bastão 

para a quarta geração da família, cujos membros vêm 

sendo preparados para assumir importantes postos de 

Outros avanços rumo à 
qualidade: no campo, a 
redução do rendimento 

dos vinhedos para os 
atuais 56 a 70 hectolitros 
por hectare; na vinícola, 
equipamentos de última 

geração e sala com 1.300 
barricas certificadas 

provenientes da melhores 
tonelarias francesas   
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comando. Caso 

d e  M a u r í c i o , 

filho de Daniel, 27

a n o s ,  r e c é m -

p r o m o v i d o  a  d i r e t o r 

administrativo, sediado na sede 

Tuiuty, em Bento Gonçalves. e 

de Luciana, de 28 anos, atual 

gerente de Marketing, e Stella 

Salton, 26 anos, gerente de 

Comunicação, ambas filhas de 

Ângelo, que trabalham na sede 

paulistana. “Aposto muito nessa 

nova geração, pois ela reúne 

ótima formação acadêmica e ampla visão de mercado, 

além de já possuir importante vivência no dia-a-dia da 

Salton. A ideia é que consolidemos esse processo num 

prazo entre três e cinco anos”, anuncia Daniel. 

 Além da sucessão, outro assunto na ordem do 

dia, revelado em primeira mão à WS, é o recente 

investimento da Salton na região da Campanha, na 

fronteira com o uruguai. O novo 

projeto fica na região do Cerro 

do Cacundo, no município de 

Santana do Livramento. Ali, a 

empresa acaba de adquirir uma 

área de cerca de 700 hectares, 

fincando definitivamente os seus 

pés naquela promissora fronteira 

vinícola. Nos próximos dez 

anos, a Salton planeja cultivar 

na propriedade 500 hectares 

de vinhedos. Ainda neste ano, 

iniciará o plantio de 30 hectares 

de Chardonnay que devem ser 

destinados à fabricação de espumantes a partir de 2014, 

e a seguir de Pinor Noir. A ideia é que essas e outras 

cepas sejam utilizadas na nova linha de espumantes da 

vinícola. Pode-se dizer que são os primeiros passos na 

construção dos próximos 100 anos de história de uma 

das maiores e mais conhecidas vinícolas brasileiras. 

o gigantismo
da salton

os Números que traduzem a magNitude
da viNícola gaúcha*

funcionários: 396* (197, na sede,
em Bento Gonçalves, e 199 sediados

em São Paulo, interior e outros estados) 

produtores parceiros: 700 famílias

vinhedos próprios (em hectares): 80 

total de rótulos: 41 

produção anual de espumantes
(em garrafas): 5.500.000 

produção anual de vinhos tranquilos
(em garrafas): 10.000.000 

produção anual de suco de uvas
(em garrafas): 2.200.000

produção de conhaque
(em garrafas): 20.000.000

capacidade de fermentação e estocagem dos 
tanques de aço inoxidável (em litros): 20.000.000 

capacidade vinícola para o processamento
de uvas (em quilos): 21.000.000

faturamento em 2009: R$ 207.000.000

faturamento previsto para 2010: R$ 240.000.000

* DADOS DE 2009

Da esquerda para
a direita, os diretores
Maurício e Antonio Salton,
a coordenadora de 
Comunicação e Marketing, 
Daniela Salton, o presidente 
Daniel Salton e o diretor
de enologia Lucindo Copat. 
Abaixo, o diretor comercial 
Wagner Ribeiro 

Belo Horizonte - Av. Senhora do Carmo, 1.650 Sion Tel.: 31 3286 7077
São Paulo - Alameda Franca, 1.225 Jardim Paulista Tel.: 11 3061 3003

Vitória - Aleixo Neto, 1.204 Praia do Canto Tel.: 27 3225 3260

www.casadoportovinhos.com.br

Neyen de Apalta é o conjunto perfeito de tradição e modernidade que caracteriza a história da 
vinícola, que foi fundada em 2002 pela família de Rojas. Seu nome Neyen, quer dizer espírito, 
espírito de dedicação e perfeição buscados em cada uma das suas safras, com o apoio e a 
experiência dos consultores, Patrick Valette e Eduardo Silva.

O Espírito
de Apalta

O Espírito
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