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Vinho argentino, presença cada vez maior no Brasil
O mercado brasileiro de vinhos importados, cobiçado por muitos países, já tem novo dono, a Argentina.

O programa de metas de 5 anos da Wines of  Argentina, associação que reúne 100 vinícolas,

responsáveis por 96% das exportações de vinhos finos do país, já atingiu sua principal meta na conquista do mercado brasileiro de vinhos.

A Argentina é hoje o maior exportador de vinhos, em volume de litros, para o Brasil, superando países de longa tradição comercial

com nosso país como Chile, Itália, Portugal e França. Segundo Fernando Farré, diretor geral da associação, o Brasil já é o terceiro mercado 

mundial para a Argentina, atrás apenas do Reino Unido e Estados Unidos. São 1,2 milhão de caixas/ano, representando cerca

de US$ FOB 22 milhões, o que explica o interesse da Wines of  Argentina pelo país. A associação realizou, no início de maio, uma série

de eventos em diversas capitais brasileiras buscando abocanhar ainda mais esta fatia de mercado, que vem crescendo regularmente nos últimos 

anos. A programação da Wines of  Argentina no Brasil começou dia 3, em Brasília, seguindo para Salvador (dia 4), Rio de Janeiro

(dia 8), São Paulo (dia 9), Curitiba (dia 10) e Porto Alegre (dia 11). Em todas as cidades ocorreram encontros e degustações com 

compradores, importadores, enólogos e imprensa. Em São Paulo, o evento contou com a presença das seguintes vinícolas, que apresentaram

seus melhores vinhos para degustação: Bodega Callia, Bodega del Fin del Mundo (Patagônia), Bodega Norton, Bodegas Félix Lavaque, 

Bodegas Etchart, Bodegas Salentein, Bodegas y Viñedos O. Fournier, Chakana Wines, Don Cristobal, Escorihuela Gascón,

Familia Schroeder, Familia Zuccardi, Fecovita, Finca Flichman, Finca La Celia, Finca Las Moras, Finca Lunlunta, Finca Sophenia, 

Graffigna, La Riojana, Michel Torino, Nieto Senetiner, Pascual Toso, Permasur, Pulenta Estate, RPB, San Huberto, Telteca Winery, 

Terrazas de los Andes, Trapiche, Trivento, Valentin Bianchi, Valle de la Puerta. Os eventos da Wines of  Argentina no Brasil

são organizados por Cristina Neves Comunicação e Eventos, tel.: (11) 5092-3246.

Ana Import apresenta os vinhos Chicleteiro na Expovinis
A importadora Ana Import, de Salvador, de Aninha e Bell Marques, mostrou ao público paulista, 

durante a Expovinis 2006, os vinhos da linha Chicleteiro, produzidos na Argentina especialmente 

para a empresa. O nome do vinho vem da banda baiana Chiclete com Banana, que faz muito sucesso 

em todo o Brasil, liderada por Bell Marques. Assinados por Maurício Lorca, competente enólogo 

argentino, os vinhos Chicleteiro são apresentados em três versões: um Malbec muito frutado, jovem 

e acessível, um corte de Malbec e Cabernet Sauvignon bastante elegante e de estilo clássico e um 

Malbec premium , o Ícono Gran Reserva, um vinho de alta gama, intenso e concentrado. Um fato 

curioso percebido no estande da Ana Import na Expovinis foi a grande afluência do público jovem, ansioso por conhecer Bell Marques, que 

diga-se de passagem atendeu a todos com a simpatia própria dos baianos. Os vinhos Chicleteiro, por seu grande apelo e ótima qualidade, 

têm tudo para atrair para o mundo do vinho um novo público, os jovens, o que não deixa de ser bastante interessante para todo o mercado.
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Miolo  se associa à Osborne para a produção de 
destilados finos Prosseguindo em sua estratégia de ampliação de mercado, 

a Vinícola Miolo apresentou seu novo parceiro, a Osborne, em uma “joint-venture” 

destinada,  em primeira instância, à produção de destilados vínicos de qualidade no Vale 

do São Francisco. A gigantesca Osborne notabilizou-se na Espanha por transformar seu 

símbolo, um touro negro, em ícone disseminado por todas as estradas do país, protegido 

por lei nacional que proibiu sua retirada das mesmas.O aspecto mais interessante do 

projeto é que, a par do polo produtor de destilados, a Miolo passará a utilizar sua rede 

de distribuição e comercialização para os produtos produzidos pela Osborne, como os 

destilados Magno e Conde de Osborne, os vinhos da Vinícola Montecillo e o célebre Aniz 

del Mono, marca mais famosa e vendida da Espanha. Em contrapartida, a Miolo passa a contar com 

a rede de distribuição da Osborne na Península Ibérica e União Européia, reforçando sua política de privilegiar 

as exportações, como já havia feito em acordo com a Via Wines do Chile.         

Wine Company recebe estrelas da Austrália A Wine Company, importadora de Campinas,

São Paulo, está anunciando a chegada de seus novos vinhos australianos, ampliando ainda mais o interessante catálogo

da empresa. E os lançamentos não podiam ser mais felizes, pois marcam a estréia em grande estilo no Brasil

de dois dos melhores produtores da Austrália. Do prestigiado McLaren Valley chega a Kangarilla Road, vinícola butique 

fundada por Kevin e Helen O’Brien em 1998. Seus vinhos são produzidos em quantidade limitada e três já estão disponíveis 

no Brasil: um Shiraz, um Zinfandel e um Cabernet Sauvignon, todos muito bem avaliados por importantes publicações 

internacionais. A outra estrela vem do Barossa Valley. É a Torbreck, que produz vinhos de altíssima qualidade, assinados

pelo genial David Powell, que usa um estilo não intervencionista e uvas provenientes de vinhedos muito antigos.

Nesta primeira importação chegaram os Torbreck The Woodcutters Shiraz, The Steading, The Struie e The Factor. 

Mais informações pelo telefone (19) 3294-1570.

Encontro Mistral trará ao Brasil mais de 80 produtores de vinhos
A Mistral Importadora, comandada por Ciro Lilla e seu filho Otávio, realiza entre os dias 29 de maio e 2 de junho 

o Encontro Mistral 2006. Em sua terceira edição, o evento, que passará pelas cidades de São Paulo, no hotel Grand 

Hyatt (29 a 31 de maio), e Rio de Janeiro (1 e 2 de junho), no Sofitel, trará ao Brasil mais de 80 produtores

de vinho, vindos de diferentes países do Velho e do Novo Mundo. Muito mais do que uma feira de vinhos, o Encontro 

Mistral permite que o público não apenas prove diferentes rótulos, elaborados em diversas regiões, mas possibilita 

aos apreciadores do vinho a oportunidade realmente rara de conversar diretamente com os enólogos e proprietários das 

vinícolas, descobrindo o que está por trás de cada garrafa e de cada safra. “É como se ‘seleção mundial do vinho’ viesse ao país”, exemplifica 

Ciro Lilla, presidente da Mistral. “Entre os participantes do evento estão nomes consagrados, muitos dos quais não costumam participar

nem dos maiores eventos vinícolas da Europa, mas que estarão no Brasil apresentando pessoalmente as suas criações”, afirma o importador.

O terceiro Encontro Mistral reunirá grande número de reputados produtores de diferentes países e regiões. Entre os destaques confirmados

para esse ano, estão vinícolas como a Bollinger, Faiveley, Mas de Daumas Gassac, Domaine Comte Georges de Vogüé, Château de la Tuilerie,

Clos Mogador, Luis Pato, João Portugal Ramos e Catena Zapata, além da produtora da Grappa Nonino. As reservas para o Encontro Mistral 

podem ser feitas pelo telefone (11) 3372-3400. O preço é de R$ 210,00 por dia de participação e não haverá venda

de ingressos nos locais do evento.

Zahil/Wine House inaugura nova loja em São Paulo 
A Wine House, a loja de vinhos da Zahil Importadora, comandada pelos irmãos

Antoine e Serge Zahil, está em novo endereço em São Paulo, na Rua Manuel Guedes 

294, no Itaim Bibi (fone 11-3071-2900). Moderna e aconchegante, a nova loja é um projeto do arquiteto João de Deus Cardoso

e possui também um espaço para degustações e palestras. Um dos diferenciais da Wine House é o atendimento personalizado, 

por uma equipe especialmente treinada para ajudar o consumidor na difícil tarefa de escolher entre os muitos vinhos disponíveis

no excelente catálogo da empresa.

Enogastronomia no São Gotardo, um bom programa para julho O Hotel São Gotardo,

que integra a rede Roteiros de Charme, localizado no alto da Serra da Mantiqueira, promoverá, nos dias 28, 29 e 30 de julho,

mais uma edição de seu já consagrado evento de enogastromia, reunindo o chef  Marco Baracat e Arthur Azevedo, presidente da ABS-SP.

Pratos muito especiais e algumas surpresas enológicas estão no cardápio do evento, que vem sendo realizado com grande sucesso desde 2003.

Informações podem ser obtidas diretamente no Hotel São Gotardo, pelo telefone (35) 3363-9000, ou www.hotelsaogotardo.com.br

Senac Votuporanga realiza workshops sobre vinhos O Senac Votuporanga realizará dois workshops

sobre vinhos, um no dia 30 de junho e outro no dia 1o de julho, ministrados por Arthur Azevedo, presidente da ABS-SP e editor de Wine 

Style. No dia 30 de junho, o tema será “Noções Básicas de Degustação de Vinhos e Espumantes” e no dia 1o de julho, “Vinhos do Novo 

Mundo x Vinhos do Velho Mundo: Um confronto de gigantes”. Os eventos acontecerão no Buffet Supremo; o primeiro será das 19 horas

às 22 horas e o segundo, das 9 horas às 13 horas. Mais informações pelo telefone (17) 3421-0022. 
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World Wine Experience ainda melhor em 2006 A World Wine, divisão de vinhos

da La Pastina, comandada por Celso La Pastina, promoveu em São Paulo e no Rio de Janeiro, no final de abril, um 

evento de alto nível, reunindo 50 renomados produtores de vinhos de 15 países  representados pela empresa. Ao todo, 

foram apresentados nada menos que 300 diferentes rótulos, permitindo que os consumidores não só degustassem

os vinhos, como também conhecessem quem os produz. Este contato direto com o enólogo é uma rara oportunidade 

de se conhecer detalhadamente cada um dos vinhos, com suas particularidades e sutilezas. Este ano, a World Wine 

Experience foi ainda mais longe, trazendo ao Brasil dois jornalistas de renome internacional. Da França veio Michel Bettane, jornalista 

responsável pela Revue de Vin de France entre 1981 e 2004, a mais importante revista de vinhos daquele país, além de ser o autor do Guia 

Bettane e Desseauve, uma referência obrigatória em vinhos franceses. A outra estrela que esteve presente foi Daniele Cernili, diretor do Gambero 

Rosso, guia de vinhos italianos que dispensa apresentações. Renomados produtores estiveram presentes, tais como Giampaolo Motta

(Fattoria La Massa), Roberto Anselmi, Emilio Rotolo (Volpi Pasini) e Enzo Ercolino (Feudi San Gregorio), Bruno Rocca e Jean Pierre 

Amoreau (Château Le Puy). As degustações especiais que aconteceram durante a World Wine Experience merecem destaque especial.

Entre elas, a dos Premier Grand Cru de Bordeaux da safra 2000, absolutamente inesquecível. Em sua próxima edição, Wine Style dará

mais detalhes dessa mostra, que reflete o crescente interesse do consumidor por vinhos de qualidade. 

Paulo Amorim recebe 
Comenda em Portugal 
Paulo Amorim foi agraciado pelo

Presidente da República, Dr. Jorge 

Sampaio, com a Comenda de Grande-Oficial 

da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial

e Industrial (Classe do Mérito Agrícola),

por “serviços relevantes prestados ao País”. 

Paulo Amorim é Diretor da Quinta da Aveleda 

e membro da sua Comissão Executiva,

tendo desempenhado também as funções

de Administrador da Quinta da Aguieira.

É também, desde a sua fundação, em 1992, 

Presidente da Direção do G7 – Grupo dos Sete, 

que agrupa as sete maiores empresas

de vinhos de Portugal: Sogrape, Aliança, 

Messias, José Maria da Fonseca, Bacalhôa 

Vinhos de Portugal, Quinta da Aveleda

e Finagra/Herdade do Esporão, responsáveis 

por mais de 75% das exportações de vinhos

engarrafados de Portugal.

Champagne Jacquart volta ao mercado pela Mr. Man Wines
A importadora Mr.Man Wines, de São Paulo, traz para o Brasil com exclusividade o tradicional Champagne Jacquart 

(Reims,  Champagne, França), ampliando assim seu portfólio de marcas exclusivas de alta qualidade. O primeiro lote será 

de Jacquart Mosaique Millesimeé Brut, Jacquart Rosé e Jacquart Cuvée Allegra, que foram apresentados ao mercado na 

Expovinis 2006, feira de vinhos que se realizou de 2 a 4 de maio, em São Paulo.

Mais informações pelos telefones (11) 6246-9000 ou  0800161164.

Villa Francioni apresenta seus primeiros vinhos tintos A vinícola Villa Francioni, que Wine Style 

apresentou ao Brasil em sua edição de número 3, depois de surpreender a todos com seus inspirados vinhos brancos, um Sauvignon Blanc 

e um Chardonnay, está lançando dois vinhos tintos de alta qualidade, muito representativos do seu privilegiado terroir, a serra catarinense, 

próximo a São Joaquim. Assinados por Orgalindo Bettu, ambos são vinhos de corte, produzidos com uvas cuidadosamente cultivadas e 

carinhosamente vinificadas nas sofisticadas instalações da empresa. O primeiro é o Villa Francioni Tinto 2004, uma mescla de Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec, com 12 meses de estágio em barricas novas de carvalho francês. Proveniente da primeira safra 

da vinícola, o vinho mostra boa expressão de frutas, com taninos finos e boa persistência. O outro lançamento é o Joaquim 2004, um corte 

de Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, bastante frutado, despretensioso e agradável. O Joaquim estagiou 8 meses em barricas francesas.

Penedo Borges, um argentino com alma brasileira, chega ao mercado
Um novo vinho argentino acaba de chegar ao mercado brasileiro. É o Penedo Borges Malbec Roble Clasico Superior 2004, 

que já pode ser encontrado em alguns pontos de venda do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais. O que ele tem de 

especial e original é ter sido criado por quatro sócios brasileiros, que, desde 2004, investiram numa propriedade na região 

de Mendoza, na Argentina. O produto leva o nome e a assinatura de Euclides Penedo Borges, vice-presidente da Associação 

Brasileira de Sommeliers (ABS-Rio), e também autor de vários livros sobre o tema. “A idéia era produzir um vinho

de alma latino-americana, sem excesso de madeira e que pudesse ser longevo, ou seja, pudesse ser guardado

por cinco anos, sempre melhorando”, explica Euclides Penedo.

Vinho e Arte – evento
de alta qualidade no 
Costão do Santinho
Aconteceu em Florianópolis a segunda 

edição de Vinho e Arte, evento organizado 

pela Winemarketing de Porto Alegre, 

empresa comandada por Maria Amélia 

Duarte Flores e Luciana Zotz. Realizado 

no paradisíaco Costão do Santinho, 

Vinho e Arte teve a participação de várias 

personalidades do vinho no Brasil,

entre as quais os enólogos Philippe Mével 

(Chandon) e Ademir Brandeli

(Don Laurindo), Adolar Hermann 

(Decanter importadora), Arthur Azevedo 

(ABS-SP) e Gilberto Schwartsmann.


