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Visita a Vinícolas em Bento GonçalVes,  Rs,  com a pResença de joRnalistas

estRanGeiRos,  maRca noVa fase na comunicação do iBRaVin

 a expressiva melhoria dos vinhos brasileiros 

nos últimos anos é fato inegável e deve ser 

atribuída ao esforço conjunto de produtores e 

entidades governamentais ligadas ao setor, das 

quais a Embrapa uva e Vinho é a face mais visível des-

se apoio. Dentro desse panorama, assume fundamental 

importância o instituto Brasileiro do Vinho, o ibravin, 

que vem fazendo um intensivo programa de marketing 

institucional, visando tornar o vinho brasileiro mais co-

nhecido, tanto no Brasil quanto no exterior.

 aproveitando a realização, em setembro de 2009, 

de um dos mais importantes eventos relativos ao vi-

nho brasileiro, a 17ª edição da avaliação nacional 

do Vinho, em Bento Gonçalves, rS, o ibravin trou-

xe oito jornalistas, de seis países (reino unido, ale-

manha, Dinamarca, Polônia, austrália e Holanda) 

para um circuito de visitas a vinícolas, culminando 

com a participação na avaliação, em que os vinhos 

mais representativos da safra 2009 foram oficial-

mente apresentados. alguns jornalistas brasileiros, 

de publicações conceituadas, fizeram companhia a 

esse seleto grupo.

 na oportunidade, houve um produtivo debate 

sobre as características do vinho brasileiro, e alguns 

pontos interessantes foram levantados pelos visitan-

tes.  Primeiro, se disseram surpresos com o que viram, 

 Vinho faz bem
         até para a saúde
    dos seus negócios.

A Abrav inho  tem rev is tas  espec ia l i zadas  no  mundo do v inho .  São mi lha res  de  a f i cc ionados  pe la 

a r te ,  pe la  h i s tó r ia  e  pe la  mag ia  cont ida  em cada gar ra fa .  Um púb l i co  a l tamente  se lec ionado,  com 

exce len te  poder  aqu is i t i vo  e  que  en t re  uma sa f ra  e  ou t ra  es tá  a ten to  à  sua  mensagem.  Anunc ie 

numa das  rev i s tas  da  Abrav inho  e  ganhe  mu i tos  aprec iadores  para  o  seu  p roduto  ou  se rv iço .



76

especialmente com a qualidade de nossas vinícolas, 

que são, em alguns casos, comparáveis ao que de me-

lhor existe hoje em todo o mundo.

 Quanto ao vinho em si, disseram que espera-

vam vinhos parecidos aos que hoje existem no Chi-

le e na argentina, mas encontraram algo diverso e 

positivo. o consenso foi que os vinhos brasileiros 

são “mais semelhantes aos vinhos europeus mo-

dernos, com acidez mais elevada e muita fruta”. 

 ao final, algumas recomendações 

para o vinho brasileiro. Primeiro, não 

tentar se posicionar como mais um pro-

dutor do novo Mundo, pois quem não 

gosta dos vinhos de Chile e argentina não 

terá interesse nos vinhos, e quem gosta do 

padrão novo Mundo, vai se decepcionar, 

pois encontrará algo diferente. Segundo, 

não fundamentar a identidade dos vi-

nhos em uvas de caráter internacional, 

como Chardonnay e Cabernet Sauvignon, já 

que, segundo eles, os mercados europeus 

preferem novidades, como os vinhos das uvas italianas 

Teroldego e Ancellotta, que o grupo provou e aprovou.

pouca madeiRa e pReço Baixo
são outRas suGestões
 outras recomendações incluem o uso parcimo-

nioso do carvalho e um posicionamento de preço 

até 3 euros ex-cellar. isso significa vinhos colocados 

na porta da vinícola, sem nenhum imposto ou custo 

de logística incluído. Esta recomendação será difícil 

de ser seguida, devido ao alto custo de produção de 

nossos vinhos, especialmente na gama superior. Por 

último, não repetir os erros de argentina e Chile, que 

se posicionaram numa faixa muito elevada de preço 

e reduziram sua participação no mercado internacio-

nal. Em tempos de crise, todo cuidado é pouco. ainda 

teceram considerações sobre o espumante brasileiro, 

que consideraram de boa qualidade e com boas pos-

sibilidades de comercialização no mercado europeu. 

 a saga dos italianos na Serra Gaúcha também cau-

sou forte impressão nos jornalistas estrangeiros, que se 

emocionaram com a história de dificuldades e supera-

ção. o enoturismo na região tem excelen-

te potencial e precisa ser incrementado.  

 Por fim, os jornalistas participaram da 

17ª avaliação nacional de Vinhos, pro-

movida pela aBE – associação Brasileira 

de Enologia, e mais uma vez foram surpre-

endidos pela maciça presença de 700 par-

ticipantes, com impecável organização. 

Foram mostrados os 16 vinhos mais re-

presentativos da safra 2009, o que dá uma 

boa idéia do nível da produção brasileira.

 uma boa notícia divulgada pelo 

iBraVin foi o crescimento de 14% nas vendas do 

vinho brasileiro no mercado interno, de janeiro a 

agosto, em comparação com o mesmo período de 

2008, revelando a reversão do declínio que já durava 

cinco anos. os espumantes representam a categoria 

de vinhos que mais cresceu (20%), capitaneados pelos 

moscatéis (35,5%), mas o maior impulso da indústria 

foi dado pelo suco de uva (41%).

Bruno Vianna é Presidente da ABS-Campinas

e colaborador de Wine Style

B R U N O @ A B S . c O m . B R

Jornalistas estrangeiros visitam Bento Gonçalves, RS, e se dizem surpresos com a alta qualidade de nossas vinícolas 

A Champagne 
de Don Perignon, 
nasceu 100 anos 
depois!
A primeira bebida espumante 
do mundo e uma das melhores 
até hoje!

Delicada, leve, fresca e fácil de beber. 

Bulle de Blanquette Nº1. 
AOC Blanquette de Limoux (Appellation 
d´Origine Contrôlée). 
Vinho espumante branco. 
Uvas: Chardonnay, Chenin, Pinot Noir 

“Aprecie com Moderação”
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