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 Feiras de vinhos são excelentes oportunidades para 

conhecer grandes produtores, provar belos exemplares 

e ficar a par das últimas tendências desse mercado em 

constante movimento. entretanto, algumas dessas feiras 

destacam-se das demais e surpreendem pela qualidade e 

diversidade dos vinhos apresentados. e esse é o caso da 

World Wine Experience, em sua edição 2011.

 A ideia de fazer uma feira própria surgiu em 2001, 

quando a recém-criada World Wine (que representa o 

segmento de vinhos finos do Grupo La Pastina) decidiu 

divulgar a diversidade e a força de seu portfólio. de lá 

para cá, a empresa consolidou-se no mercado nacional 

sendo, atualmente, uma das três maiores lojas de vinhos 

premium do país. hoje, conta com mais de 150 produto-

res e cerca de dois mil rótulos em seu catálogo.

 de acordo com Juliana La Pastina, gerente de marke-

ting da World Wine, cerca de 60 produtores estiveram 

presentes neste ano em São Paulo e no rio de Janeiro. É 

curioso que, de todos os expositores dessa edição, apenas 

um, Wiesse & Krohn, participou da primeira feira. Isso 

indica que o mercado mudou nesses dez anos, assim como 
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Feira do grupo

La pastina, que reuniu 
cerca de 60 expositores

em são pauLo e no rio de 
Janeiro, busca FamiLiarizar

o consumidor com as 
novas opções no mercado

o gosto dos consumidores. Con-

sequentemente, a empresa teve 

que se adaptar às mudanças.

 O principal objetivo da 

World Wine experience é apre-

sentar novas marcas, vinhos e 

safras incorporadas ao portfó-

lio, além de gerar oportunida-

des comerciais. há, geralmente, 

um aumento significativo nas 

vendas dos rótulos apresenta-

dos. Além disso, feiras como 

essa são fundamentais para 

construção da marca a mé-

dio e longo prazos, estrei-

tando o relacionamento com 

fornecedores (produtores) 

e clientes. “O consumidor 

está cada vez mais disposto 

a ousar e experimentar ró-

tulos diferentes, mas muitas 

vezes fica perdido diante de 

tantas boas opções”, comenta 

Juliana. “A feira é uma opor-

tunidade para mostrar essas 

novidades a ele”, completa.

 Quase mil pessoas cir-

cularam pelas mesas de 

degustação nos três dias 

de evento (dois em SP e 

um no rio). na opinião 

dos organizadores, a fei-

ra foi um sucesso. “A feira 

não é uma coisa isolada 

dentro do nosso trabalho 

de divulgação das marcas 

e da cultura do vinho, pois 

fazemos isso todos os dias”, 

diz a gerente de marketing.

World Wine experience
zenato amarone cLássico deLLa 
vaLpoLiceLLa riserva “sergio zenato”
doc 2004 (vêneto, itália): Tem aromas
de frutas passadas, especiarias, floral, madeira 
nobre e notas balsâmicas. Tem bom corpo,
ótima acidez, álcool equilibrado e taninos
de excelente qualidade. 

donnaFugata miLLe e uma notte
(sicília, itália): Um Nero d’Avola (quase)
em pureza, este é um velho conhecido 
dos brasileiros, um vinho de alta gama,
muito bem elaborado e expressivo.

Encorpado, concentrado, saboroso 
e muito longo, mantém a habitual
consistência desse excelente produtor.

La massa giorgio primo 2008
(toscana, itália): Confirmando o acerto
do craque Gianpaolo Mota em excluir
a Sangiovese do corte de seu vinho ícone, este 
brilhante vinho toscano revela toda a sutileza 
e elegância que a Merlot pode alcançar na 
Toscana, coadjuvada pela Cabernet Sauvingon 
e pela Petit Verdot. Delicioso, encorpado, com 
ótima fruta e longa persistência, o Giorgio Primo 

se firma como um dos grandes vinhos italianos
de todos os tempos. Absolutamente obrigatório.

Farnese edizione 09 (puglia & abruzzo):
O sempre espetacular Edizione é um dos mais 

intrigantes e complexos vinhos da Itália.
Produzido a partir de cinco uvas autóctones 
(Sangiovese, Montepulciano, Primitivo, 
Malvasia Nera e Negroamaro), é um vinho
de longa guarda, porém, perfeitamente 
acessível no curto prazo. Saboroso, 
concentrado, equilibrado e longo, é sempre 
uma aposta certeira. Imperdível. Nota: como 
se trata de um vinho de duas regiões distintas, 
não poderia ter indicação de safra – só para 
registro, o  Edizione 09 é da safra 2007.

Farnese sessentani primitivo
di manduria 2007 (puglia, itália):
Outra preciosidade do acervo da Farnese, 
elaborado com a uva italiana de maior sucesso
no Brasil. Intenso, concentrado, “quase doce”
e muito macio, é um vinho que agrada
em cheio por sua qualidade excepcional.

donnaFugata ben ryé 2006 (panteleria, 
itália): Um passito clássico e ao mesmo tempo 
contemporâneo, este vinho de minúscula 
produção e altíssima qualidade se revela sempre 
uma grande e agradável surpresa. Exuberante,

rico e complexo, tem aromas que remetem
a frutas caramelizadas, mel e doce de casca
de laranja. Um vinho de exceção.

Feudi san gregorio serpico 2003
(campania, itália): A mais pura expressão
da personalíssima uva Aglianico, a grande 
estrela do sul da Itália, proveniente de parreiras 
centenárias, o Serpico é um vinho potente, 
encorpado, com taninos de boa textura, 
equilibrado e longo. Ainda precisa
de um tempinho de adega, mas já pode ser 
bebido com grande prazer.

Finca sophenia synthesis the bLend 2007 
(mendoza, argentina): Um belo exemplar
com aromas de frutas negras muito maduras, 
madeira, especiarias e notas florais. Tem bom 
corpo, boa acidez, álcool correto e taninos 
abundantes e finos.

viña san pedro cabo de hornos 2006
(curicó, chile): Tem aromas de frutas vermelhas 
maduras, floral, madeira nobre, especiarias 
e toques animais. Potente na boca, tem bom 
equilíbrio entre acidez e álcool e taninos
muito finos.

baLthasar ress hattenheimer 
nussbrunnen riesLing ausLese 2005 
(rheingau, alemanha): Um vinho doce
com aromas de frutas brancas bem maduras,
frutas em compota, floral e notas minerais.
Tem corpo médio, boa acidez, álcool bem 
equilibrado e açúcar equilibrado.

dinastia vivanco coLeccíon vivanco
4 varietaLes 2007 (rioja, espanha): Um belo tinto, 
que expressa todo o potencial dessa tradicional 
região. Mostra aromas de frutas vermelhas 
maduras, especiarias, madeira nobre e notas 
animais. Tem corpo bom, ótimo equilíbrio entre 
acidez e álcool e taninos muito finos.

quinta da FaLorca garraFeira 2004
(dão, portugal): Aromas de frutas negras
em compota, floral, madeira nobre, especiarias 
e notas balsâmicas. Com bom corpo, tem ótima 
acidez, bom teor alcoólico e taninos muito finos.

hugeL riesLing vendanges tardives 2001 
(alsácia, França): Exibe aromas de frutas muito 
maduras, em compota, doce de casca de laranja, 
notas minerais e de verniz. Tem bom corpo, ótima 
acidez e teores de açúcar e álcool corretos.
Um vinho untuoso e macio.
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