
 Referência quando o assunto é vinho, a Itália encanta consumidores no mundo todo pela diver-

sidade e qualidade de seus melhores exemplares. Para ampliar a divulgação desse país de tradição 

milenar na cultura do vinho (seu primeiro nome foi enotria, “a terra do vinho”), 17 vinícolas de 

renome reuniram-se para fundar o Istituto del Italiano Vino di Qualità - Grandi Marchi.

 “O grupo é resultado da determinação e do entusiasmo de algumas das mais importantes vinícolas ita-

lianas para promover a cultura e a comercialização de vinhos de alta qualidade nos mercados mundiais”, 

diz o Marquês Piero Antinori, presidente do instituto e um dos ícones da moderna viticultura italiana. 
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IstItuto del VIno ItalIano dI QualItà
promoVe eVento em são paulo para celebrar

o ano da ItálIa no brasIl

por  GUSTAVO DE PAULO



Norteado por esse espírito, o Istituto del Italiano 

Vino di Qualità - Grandi Marchi organizou em 

abril um evento em São Paulo — o primeiro na 

América do Sul — com 13 das marcas presentes e 

mais de 300 convidados. 

 As vinícolas que compõem o Istituto são Pio 

Cesare, Ca’ del Bosco, Jermann, Alois Lageder, 

Ambrogio e Giovanni Folonari, Antinori, Don-

nafugata, Lungarotti, Mastroberardino, Rivera, 

Tenuta San Guido, Umani Ronchi, Masi, Biondi 

Santi, Tasca d’Almerita, Carpenè Malvolti e Mi-

chele Chiarlo. Juntas, essas famílias e empresas 

têm mais de três mil anos de história de vinho.

 De acordo com Antinori, o grupo reúne famílias 

e marcas que caracterizam a tradição italiana de vi-

nificação. Cada uma delas é inovadora e, ao mesmo 

tempo, forte representante da produção regional, 

com vinhos de alto padrão e imagem da marca nos 

cenários nacional e internacional. As vinícolas asso-

ciadas aderem à força da tradição mas, ao mesmo 

tempo, atualizam seus estilos e métodos de produ-

ção para atender os mercados em evolução. 

 Entre os objetivos do instituto estão a orientação 

e o reforço no desenvolvimento do vinho italiano 

27 

de qualidade e para as marcas que o expressam nos 

mercados mundiais. Além disso, o grupo desenvolve 

treinamentos e atividades educacionais que contri-

buem para a promoção da cultura do vinho italiano 

no mundo e pretende se tornar uma autoridade e 

um ponto de referên-

cia para o vinho italia-

no de alta qualidade.

 A abertura do even-

to na capital paulista 

contou com um se-

minário conduzido 

por Arthur Azevedo, 

diretor da ABS-SP e 

editor de Wine Style, 

em que cada vinícola 

apresentou sua histó-

ria e um vinho para 

degustação (página ao 

lado). Depois, os participantes foram conduzidos 

a uma feira, com todos os produtores presentes.

 “Foi um dos mais bem sucedidos eventos 

do Grandi Marchi em todo o mundo, eviden-

ciando o crescimento do mercado brasileiro”, 

disse Michele Bernetti, proprietário da Uma-

ni Ronchi e representante oficial do Istituto. 

 Não é para menos: a Itália é um dos três pa-

íses que mais exportam para o Brasil (os outros 

são a Argentina e o Chile). Em 2009, os rótu-

los italianos represen-

taram 16% das im-

portações brasileiras.

 Na opinião de 

Antinori, o Brasil tem 

milhares de poten-

ciais consumidores, 

e o desenvolvimento 

e aumento da renda 

per capita nos últimos 

anos possibilitou o au-

mento no consumo de 

vinhos italianos. Se o 

nível dos rótulos im-

portados da Itália se mantiver no patamar dos 

que foram degustados na feira, os consumidores 

brasileiros terão vários motivos para comemorar.

ca’del bosco cuVée prestIge (espumante 

não-safrado): Franciacorta elaborado com 

Chardonnay (75%), Pinot Nero (15%) e Pinot Bian-

co (10%), proveniente de 134 vinhedos diferentes. 

degustação: cor amarelo-palha e discreto reflexo 

esverdeado; aromas de frutas brancas bem madu-

ras, floral, anis, levedura (brioche) e frutas cítricas. 

Na boca apresenta corpo médio, ótima acidez, bom 

teor alcoólico e espuma consistente.

aloIs lageder benefIzIum porer pInot grI-

gIo 2008: Alto Adige (extremo norte da Itália). Pro-

venientes de um único vinhedo (Benefizium Porer, 

em Magrè), 20% das uvas fermentam em barricas. 

degustação: aromas de frutas brancas maduras 

(pêssego), mineral e notas florais. Um vinho macio 

e equilibrado, com corpo médio e boa acidez.

mIchele chIarlo nIzza la court 2006: Barbe-

ra d’Asti Superiore DOCG. degustação: aromas de 

frutas vermelhas muito maduras, cedro, especia-

rias, notas florais e de alcaçuz. Na boca mostra 

corpo médio, ótima acidez e taninos finos.

pIo cesare barolo docg 2006: Passa três anos 

em carvalho francês. degustação: frutas verme-

lhas muito maduras, especiarias, madeira nobre, 

notas animais e defumadas. Na boca exibe bom 

corpo, ótima acidez e taninos finíssimos. Um vinho 

macio, elegante e equilibrado. Pronto para beber, 

ainda tem grande potencial de guarda.

masI costasera amarone clássIco doc 

2006: Feito com Corvina (70%), Rondinella (25%) 

e Molinara (5%), que sofreram “appassimento”. 

Passa 24 meses em carvalho esloveno e francês. 

degustação: aromas de frutas passadas, madeira 

nobre, especiarias (orégano), frutas negras e notas 

tostadas. Bom corpo, boa acidez e taninos finíssi-

mos. Um vinho complexo, elegante e equilibrado, 

digno da fama alcançada pelos grandes amarones.

lungarottI rubesco rIserVa VIgna montIc-

chIo 2004: Torgiano Rosso Riserva DOCG (Úmbria), 

com Sangiovese (70%) e Canaiolo, passa um ano 

em carvalho e três em garrafa antes de ser co-

mercializado. degustação: aromas de frutas em 

compota, madeira nobre, especiarias, defumado e 

toques animais (couro). Corpo médio, boa acidez e 

taninos finos. Um vinho pronto para ser bebido.

tenute folonarI baIa al Vento 2007: Bolgheri 

Superiore, elaborado com Merlot (90%), Cabernet 

Franc (5%) e Petit Verdot (5%). degustação: aro-

mas de frutas negras, floral, alcaçuz, especiarias, 

madeira e toques animais. Vinho moderno, com 

bom corpo, equilibrado e com taninos finíssimos. 

Jovem, mas com grande potencial.

antInorI guado ao tasso 2005: Bolgheri Supe-

riore, com Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (45%) 

e Syrah (5%). degustação: aromas florais (violeta), 

de frutas vermelhas, madeira nobre e alcaçuz. Bom 

corpo, ótima acidez, bom teor alcoólico e taninos 

de excelente qualidade. Exuberante, potente e 

equilibrado. Um belo exemplar gastronômico.

umanI ronchI pélago 2006: Marche Rosso IGT, 

com Cabernet Sauvignon (50%), Montepulciano 

(40%) e Merlot (10%). degustação: notas de frutas 

vermelhas, aromas lácteos, de madeira e toques flo-

rais. Leve e jovem, equilibrado e com taninos finos.

rIVera Il falcone 2005: Castel del Monte Riserva 

(Puglia), feito com Nero di Troia (70%) e Montepul-

ciano (30%). degustação: aromas de frutas verme-

lhas, especiarias e notas lácteas. Corpo médio, boa 

acidez e taninos finos. 

mastroberardIno radIcI taurasI docg 2003: 

Vinho elaborado exclusivamente com a uva 

Aglianico, da Campania. degustação: aromas 

de frutas em compota (ameixa), madeira nobre, 

especiarias, animal (couro) e toques minerais. 

Elegante, macio e saboroso, com corpo médio, 

ótima acidez e taninos finíssimos.

tasca d’almerIta rosso del conte 2005: Te-

nuta Regaleali (Sicília), com 85% Nero d’Avola e 

outras uvas tintas. degustação: no nariz, muita fru-

ta madura, madeira nobre, especiarias (alcaçuz) e 

notas florais. Corpo médio, ótima acidez e taninos 

de excelente qualidade. Um vinho elegante, equili-

brado, complexo e com frescor.

donnafugata ben ryé: Passito di Pantelleria 

DOC, feito com a Zibibbo (Moscato d’Alessandria). 

degustação: aromas de frutas caramelizadas, mel, 

laranja confit, marmelada e floral. Untuoso na 

boca, com ótima acidez, bom teor alcoólico e açú-

car equilibrado.
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Marquês Piero Antinori, presidente do Grandi Marchi


