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ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente
as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e restrições estaduais
para os alvos descritos na bula de cada produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nuca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte
corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola. Siga as recomendações de
controle e restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.
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Um vinho para
chamar de seu

Com liderança absoluta no mercado interno, com reconhecimento
no exterior e com o surgimento do suco de uva na condição de
commodity mundial, o setor vitivinícola brasileiro tem bons
motivos para confiar em muitos brindes nos próximos anos
O Brasil tem 32 milhões de consumidores esporádicos de vinho. Ou seja, o País tem outros 90 milhões de habitantes aptos em idade e que ainda não consomem essa
bebida. Isso explica por que o consumo médio de vinho
por habitante no Brasil é de apenas 1,9 litro.
Na condição de quem concentra mais de 60% do
mercado interno do produto, o setor vitivinícola nacional sabe que a possibilidade de crescimento é incalculável. E, para isso, aposta na educação acerca da bebida.
Entre as principais entidades setoriais, é consenso que
a necessidade de ensinar o consumidor brasileiro sobre
o vinho, principalmente a geração mais nova, que chega à idade de consumo sem tantos estigmas, pode ser o
ponto de transformação para o fortalecimento do hábito de beber vinho no Brasil. Inclusive, pesquisas qualitativas mostram que pessoas entre 18 e 35 anos preferem
os vinhos brasileiros.
Uma das estratégias, nesse caso, é fazer com que o
brasileiro dispa-se de pré-conceitos estabelecidos a respeito da bebida, que no País sempre esteve ligada a ambientes mais aristocráticos e sofisticados. Com a campanha “Seu vinho, suas regras”, o Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin) tenta desconstruir essa percepção, mostrando que, independentemente do rótulo ou da situação, o vinho é sempre uma excelente opção.
Ao mesmo tempo em que consolida sua soberania
nacional, cada vez com mais força os produtos brasileiros ampliam e fixam seus tentáculos no exterior, tendo
o espumante como a principal credencial de consolidação da qualidade produtiva e da fabricação tecnificada dos derivados de uva que saem do Brasil para agradar paladares mundo afora. Neste ponto, os vizinhos da

América Latina têm se mostrado excelentes parceiros comerciais, principalmente pelo paladar, muito semelhante
ao dos consumidores brasileiros, que apreciam produtos
derivados de uvas americanas e híbridas. Estas representam cerca de 90% das variedades processadas no Rio Grande do Sul, responsável pelo mesmo percentual da produção do vinho nacional.
E por falar nessas variedades, é delas que sai o
novo queridinho do setor: o suco de uva. Considerado o produto com maior potencial de desempenho
nos próximos anos, o suco 100% tem tido crescimento de consumo muito elevado tanto no Brasil quanto
no exterior. E o lado mais doce desta notícia é que não
há lugar no mundo que tenha tanto volume de produção de uvas híbridas e americanas, que garantem sabor singular ao suco.
Lógico que nem tudo é motivo de euforia. A burocracia,
o sistema tributário e as políticas de comércio exterior do
Brasil são hoje os principais adversários da cadeia produtiva, que conta com quase 20 mil famílias envolvidas, e com
138 variedades diferentes de uva, que abastecem cerca de
670 vinícolas, além do fornecimento da fruta para consumo in natura. Mas a boa notícia é que poucas vezes ao longo da história o segmento esteve tão organizado em busca
do atendimento de suas demandas, sendo uma delas a inclusão no Simples Nacional, já alcançada.
Em resumo, como você poderá ler no Anuário Brasileiro da Uva 2018, o setor vitivinícola tem muitos motivos para brindar, seja com espumante, seja com vinho
fino, vinho de mesa ou mesmo suco de uva. E não importam o tipo de copo ou o lugar. Afinal, sabe como é...
Seu vinho, suas regras.

bom desempenho • good performance
Desempenho comercial do setor vitivinícola – jan-ago de 2016, 2017 e 2018
2016
2017
Vinhos viníferas e de mesa
133.122.358
123.677.587
Espumantes
6.725.027
5.964.485
Sucos prontos para consumo
60.034.897
62.449.655
Total global**
228.558.603
219.012.957
** Incluindo vinagres, destilados e outras bebidas derivadas da uva

2018
130.407.917
6.559.523
86.002.844
249.670.809

Fonte: Cadastro Vinícola, mantido em parceria entre Ibravin, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi/RS).
Números referentes às vinícolas gaúchas, em litros.

os produtos consolidam a soberania nacional
e cada vez mais ampliam a presença no exterior
6

7

A wine to call
your own
As absolute leader in the domestic market, recognized
worldwide, and with the arrival of grape juice as global
commodity, the Brazilian vitiviniculture sector has good reason
to believe in lots of rewards over the next years
There are 32 million occasional consumers of wine in Brazil. That is, there are other 90
million people in the Country legally allowed
to drink, but do not yet consume this beverage. This explains why average consumption
per person in Brazil reaches only 1.9 liters.
In its position as responsible for 60% of
the domestic market, the national vitiviniculture sector knows that chances for growth
are incalculable. To this end, it bets on the education of the consumers about this beverage. There is a consensus among the main
sectoral entities of the need to keep the population well informed about the beverage,
especially the younger generations, which
reach the legal drinking age without the common stigmas, a reality that could be the turning point for strengthening the habit of drinking wine in Brazil. What is more, surveys have
detected that people between the ages of 18
and 35 prefer Brazilian wines.
One of the strategies in this case, is convincing the Brazilian consumers to get rid of
deep-seated prejudices involving a beverage that in the Country has always been associated with aristocratic and sophisticated
environments. Through the campaign “Your
wine, your rule”, the Brazilian Wine Institute
(Ibravin) is trying to deconstruct this perception, showing that, regardless of the label or
situation, wine is always an excellent option.
While they are consolidating their national sovereignty, the Brazilian products are increasingly expanding and extending their ten-

tacles abroad, where sparkling wines are the
leading credential that attests to the consolidation of the productive quality and technology-based production of grape byproducts
that leave Brazil and please people’s palates
all over the world. In this respect, our Latin
American neighbors have proved to be excellent trade partners, especially as far as the palate goes, very similar to Brazilian Consumers,
fond of products derived from American and
hybrid grapes. They represent approximately
90% of the varieties processed in Rio Grande
do Sul, responsible for the same percentage of
the production of the national wine.
While on the subject of varieties, they are
the source of the new darling of the sector:
grape juice. Taken as the product of the biggest performance potential over the next
10 years, the consumption of the ‘100-percent juice’ has been rising considerably in
Brazil and abroad. The more comfortable
side of this novelty is that there is no place
in the world with such a huge production of

hybrid and American grapes, which impart
a unique flavor to the juice.
Of course, there are not only reasons
for euphoria. Bureaucracy, the taxation
system, and Brazil’s foreign trade policies are now the main enemies of the supply chain, which consists of approximately 20 thousand families, and there are 138
different grape varieties supplying about
670 wineries, besides supplying grapes for
fresh consumption. The good news is that
over its entire history the sector has never been as accurately organized as now,
seeking historical appeals, with one of
them being the inclusion in the ‘Simples
Nacional’ tax regime.
In short, as you will see in the 2018 Brazilian Grape Yearbook, the vitiviniculture
sector has plenty of reasons to raise toasts,
either with sparkling wines, or fine wines,
table wines or grape juice. No matter what
kind of glass or place. After all, you know
what it is like... wine and its rules.

para o mundo • TO THE WORLD
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES (VALOR) – JANEIRO A JUNHO DE 2018
Vinhos e espumantes
Vinhos
Espumantes
1º
Paraguai
Paraguai
Chile
2º
Estados Unidos
Estados Unidos
Cingapura
3º
Chile
Colômbia
Polônia
4º
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
5º
Cingapura
Japão
China
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

the products consolidate national sovereignty
and increasingly expand the presence abroad
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OSCAR LÓ

Presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin)

Confiança plena
Presidente do Ibravin, Oscar Ló, tem profunda vivência
no setor vitivinícola e diz que a cadeia produtiva
buscará resolver AS suas demandas
À frente de um setor calejado em relação à economia nacional e carente de uma política setorial por parte do setor público, o presidente do
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar Ló, tem convicção de que dias muito promissores aguardam por essa atividade produtiva e industrial. E Ló deixa claro, em entrevista exclusiva, que o segmento observa com muito cuidado tanto as suas virtudes quanto os seus problemas,
com a exata noção da amplitude dos negócios envolvidos.
Aos 48 anos, Ló tem profunda vivência na cadeia vitivinícola nacional. Ocupou os cargos de presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi,
importante referência nesse setor, e ainda da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho). Agora, chefia o Ibravin,
na gestão 2018/19. Formado em Direito e em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão de Cooperativas pela Universidade do Vale do Taquari (Univates), Ló é casado com Rosane Danieli Ló e possui uma filha, Greice, de oito anos.
O panorama é desafiador: ao mesmo tempo em que é preciso solucionar questões dissonantes, como a sucessão rural e a complexa legislação tributária, o segmento já adota a linguagem e o comportamento da geração millennials para cativar os consumidores que vão demandar
o mercado nas próximas décadas no País e no mundo, onde os produtos brasileiros são cada vez mais aceitos e respeitados. Na entrevista, o líder da entidade que é o principal ponto de convergência da cadeia vitivinícola deixa claro que o setor seguirá com muitos motivos para brindar.
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1998, passamos a ter uma entidade que reunia numa mesma mesa produtores de uva e
de vinho, representantes de cooperativas e
enólogos, enfim, todos os atores que compõem a cadeia produtiva da uva e do vinho. A
partir disso, com um setor mais organizado, e
posteriormente com a disponibilidade maior
de recursos, vivenciamos uma evolução muito grande, que nos deu fôlego para voltarmos
a ser competitivos. Citei esse exemplo para
reiterar que temos consciência do momento difícil pelo qual estamos passando no País,
Divulgação

Anuário Brasileiro da Uva – Considerando o delicado momento econômico do
País, como o setor vitivinícola está tentando ajustar-se?
Oscar Ló – O setor vitivinícola brasileiro
já atravessou momentos de muitas dificuldades, seja pelas sucessivas crises econômicas que o País viveu, seja pela conjuntura internacional. No início da década de 1990, em
especial, tivemos dificuldades com a abertura econômica promovida pelo governo de
então, que acabou gerando uma enxurrada
de vinhos de países da Europa e dos nossos
vizinhos sul-americanos. Como o setor não
estava ainda preparado sob o ponto de vista qualitativo, comercial ou até mesmo de
estratégias de marketing, acabamos sofrendo bastante neste cenário. Mas a partir do final da 1990 e do início dos anos 2000, iniciamos um processo constante de qualificação
da produção, de investimentos em tecnologia e imagem e também numa maior organização setorial. Com a criação do Ibravin, em

mas que trabalhamos de uma forma muito
intensa para oferecer vinhos e espumantes
de qualidade, para difundir ainda mais a cultura do vinho no País, investir em enoturismo
e seguir na busca constante pela redução de
tributos e pelo aumento da competitividade.
Qual o principal problema conjuntural
que os empreendimentos vitivinícolas enfrentam atualmente?
Acredito que os principais problemas são
de ordem tributária, em especial pela vigência da Substituição Tributária (ST) que onera o setor, reduz capital de giro, tira competividade e gera uma burocracia na venda para
outros estados que muitas vezes acaba inibindo negócios. Acredito ser, atualmente,
este o principal gargalo a ser superado.
O setor está passando por uma espécie
de seleção natural?
Não chamaria de seleção natural. Podemos afirmar que as empresas que passa-

ram a engarrafar na origem, agregando valor
à produção, passaram a investir em enoturismo e em produtos com aceitação maior do
mercado, estão se mantendo, mesmo com
muitas dificuldades já apontadas. Temos o
desafio de fortalecer ainda mais a cadeia produtiva para não ficarmos tão suscetíveis às
crises econômicas ou a quebras de safra, enfim. Termos um fôlego maior para trabalhar,
para que mais empresas consigam expandir
mercado e se desenvolverem. De um modo
geral está ocorrendo, nos últimos anos, uma
redução no número de estabelecimentos vitícolas e também no número de empresas vinícolas que processam uvas, caracterizando
o que poderíamos chamar de “profissionalização” do setor, ou seja, quem fica, está mais
determinado e tem mais foco no que faz.
A sucessão rural é algo que preocupa?
Sim. Assim como em outras culturas, o
cultivo da uva e do vinho sofre com a concorrência da oferta de uma vida na cidade,
de trabalho em outros setores que muitas
vezes até oferecem uma remuneração melhor. Pensando nesta dificuldade, o Ibravin,
por meio da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho),
tem estimulado um modelo de assistência técnica no qual é fundamental o envolvimento de toda a família na atividade produtiva. Isso estimula que tanto as mulheres
quanto os filhos dos produtores sejam incluídos nos processos de melhoria, tenham
remuneração, e, consequentemente, sejam
mais ativos na propriedade e, assim, permaneçam na produção.
Como manter uma relação de mercado
equilibrada entre pequenas e grandes empresas no setor?
Acreditamos que cada modelo e tamanho de empresa tenha seus canais, de acordo com suas estratégias e com seus posicionamentos de mercado. Via de regra, as
grandes redes de supermercado acabam
sendo mais focadas em empresas maiores,
por questões de volume, negociações de
preço e/ou possibilidade de terem margens
maiores. Em contrapartida, as pequenas vinícolas acabam tendo nos pequenos negócios, no on ou no off trade, a possibilidade
de negociações diretas, com a venda de produtos de maior valor e, assim, acabam ocu-

pando esse mercado de uma forma muito
satisfatória. Penso que temos canais para os
mais diversos tipos e tamanhos de empresa.
A curto prazo, o suco de uva é apontado
como o produto setorial com maior capacidade de crescimento de comercialização. A
que se deve este fenômeno?
Acreditamos que um dos principais fatores é o aumento da busca por produtos mais
saudáveis, e o suco de uva é um produto que,
quando associado a uma dieta equilibrada
e a uma alimentação saudável, tem se mostrado um importante aliado na prevenção
de doenças cardiovasculares, na redução de
peso, na prevenção de diversos tipos de câncer e também de doenças neurológicas. Acreditamos que o fato de poder ser consumido
por todas as faixas etárias também tem contribuído para o aumento na venda de suco de
uva. Outro fator é a oferta maior do chamado suco de uva 100%, com maior distribuição
em todas as regiões do País e pela qualificação deste produto frente aos concorrentes.
O que representa o desenvolvimento de
novas áreas com vitivinicultura no Brasil?
Representa a expansão desta atividade,
da cultura do vinho no País e no fortalecimento do Brasil como país produtor. Logicamente, o Rio Grande do Sul continua sendo o Estado maior produtor de vinhos do País, mas
o fato de termos novas regiões produtoras, já
colhendo excelentes resultados, contribui, e
muito, para a diversidade do vinho nacional,
para a oferta de produtos que expressam a
pluralidade brasileira. É fantástico ver regiões
como o Vale do São Francisco, que, através
de irrigação e de formas avançadas de manejo, tem duas safras por ano. Assim como São
Paulo e Minas Gerais, que, com o recurso da
poda invertida, conseguem colheitas no meio
do ano, sendo atrativos turísticos em regiões
diferentes. Ou a própria região de São Roque,
que recebe milhares de turistas durante o ano
inteiro. Vejo como muito positivo este cenário de novas regiões se destacando. Aproveito
para enfatizar a importância de termos um cadastro vitivinícola nacional, assim como já temos no Rio Grande do Sul. É fundamental para
que possamos mapear a produção e a comercialização, identificar os gargalos e ter um instrumento a mais para a construção e a implementação de políticas públicas e setoriais.

Apesar das dificuldades, o vinho brasileiro é soberano no mercado nacional e
tem conquistado cada vez mais respeito no
exterior. Com qual cenário o Ibravin trabalha para os próximos anos?
Trabalhamos com um cenário realista, da consciência de que temos alguns temas que precisam de uma atenção maior
para que ocorra aumento de consumo. Tivemos recentemente um progresso importante, que foi o Simples Nacional para o setor, que já está trazendo benefícios, como a
diminuição de custos tributários, a possibilidade de maior investimento e na própria
redução de tributos, especialmente na venda direta para o consumidor para um conjunto de empresas. Em contrapartida, temos ainda obstáculos importantes, como
a ST, entraves logísticos, entre outros. Por
isso, o papel do Ibravin é cada vez mais importante como porta-voz do setor, seja nas
reivindicações de ordem política e tributária, seja na promoção da imagem do vinho
brasileiro. Lançamos recentemente uma
campanha publicitária com foco no público millennial, que foi muito bem recebida,
participamos da primeira edição de Wine
South America, em setembro, que mostrou
uma unidade muito grande entre os produtores brasileiros, investimos em ações de
enoturismo, de qualificação técnica, de pesquisas. Enfim, uma série de ações que precisam ter continuidade para fortalecermos
cada vez mais o vinho brasileiro.
Sílvio Ávila
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President of the Brazilian Wine Institute (Ibravin)

Every confidence
President of Ibravin, Oscar Ló, has deep experience
in the vitiviniculture sector and maintains that
the supply chain will solve its requirements
Conducting a sector deeply affected by the national economy, and lacking a sectoral policy enacted by the government, the
president of the Brazilian Wine Institute (Ibravin), Oscar Ló, is convinced that promising days are ahead and will promote this productive and industrial activity. Ló makes it clear, in an exclusive interview, that the segment is paying heed to its own virtues and
problems, with an exact idea of the vastness of the businesses involved.
At the age of 48, Ló has always been deeply involved with the national vitiviniculture supply chain. He was president of the
Garibaldi Wine Cooperative, an important reference in this sector, and also president of the Federation of Winery Cooperatives in
Rio Grande do Sul (Fecovinho). Now, he is presiding over the Ibravin in the 2018/19 term. Graduated in Law and Economic Sciences from the University of Caxias do Sul (UCS), with a MBA in Cooperative Management from the University of Vale do Taquari (Univates), Ló is married to Rosane Danieli Ló and they have a daughter, Greice, eight years old.
The panorama is challenging: while there is need to solve different questions, like rural succession and the complex Brazilian
tax legislation, the segment has already adhered to the language and behavior of the millennial generation to attract consumers
that will resort to the Brazilian and world market, where Brazilian products are increasingly accepted and respected. At his interview, the leader of the entity, which is the main unitary point in the national vitiviniculture supply chain makes it clear that the
sector will have reasons enough to raise toasts to its success.

12

the same negotiating table grape and wine
producers, cooperative representatives,
enologists, in short, all the players that
make up the grape and wine supply chain.
From this point onward, with a more organized sector, and also with the availability of more resources, we witnessed a great
evolution, which made us competitive
again. I cited this example to reiterate that
we are aware of the difficult moment we
Divulgação

Brazilian Grape Yearbook – Considering the delicate economic moment of the
Country, how is the vitiviniculture sector
trying to adjust?
Oscar Ló – The Brazilian vitiviniculture
sector has already experienced moments of
serious difficulties, whether through successive economic crises the Country has gone
through, or through the international scenario. In the early 1990s, in particular, we
had difficulties with the economic scenario promoted by the government back then,
which ended up bringing into the Country huge amounts of wine from Europe
and from the neighboring South American
countries. As the sector was not yet prepared from a qualitative and commercial
point of view, or from the marketing strategy side, we ended up suffering the consequences from such scenarios. From the late
1990s and early 2000s, we started an uninterrupted production qualification process, involving investments in technology
and in an improved sectoral organization.
With the creation of the Ibravin, in 1998, we
began to rely on an entity that brought to

are facing in the Country, but we are equally working hard to offer quality wines and
sparkling wines, with the aim to spread
even further the wine culture throughout
the Country, invest in wine tourism and
continue fighting for a reduction in taxes,
whilst increasing our competitiveness.
What is the main conjunctural problem faced by the viticulture enterprises
nowadays?
I believe that the main problems have to
do with the tax system, especially because
of the Tax Substitution System, which is a
burden on the sector, reduces the working
capital, weakens competitiveness and generates bureaucracy in sales to other states,
frequently ending up inhibiting businesses.
I believe that this is at the moment the biggest bottleneck to be surmounted.
Is the sector going through a kind of
natural selection?
I would not call it natural selection. We
can say that the companies that began bottling their wine at the origin, adding value to

production, began to invest in wine tourism and in products in great demand in
the market, are making progress, in spite
of the above mentioned difficulties. Our
challenge consists in strengthening even
further the supply chain so as not to be
susceptible to economic crises or crop failures. We need to have the conditions to
work even harder so that more companies
manage to expand the market and develop
it. In general, over the past years we have
witnessed a reduction of vitiviniculture enterprises and also in the number of companies that process grapes, characterizing
what we could call “professionalization of
the sector”, that is, those companies that
stay in the market are more determined
and greatly focused on what they do.
Is rural succession a concern?
Yes. Just like what happens with other
crops, grape and wine have to put up with
the competition coming from other jobs in
town, work in other sectors that frequently offer better remuneration. Considering
this difficulty, the Ibravin, through the Federation of Wine Cooperatives in Rio Grande
do Sul (Fecovinho), has stimulated a technical assistance model in which it is of fundamental importance the involvement of
the entire family in the productive activity.
This encourages both the women and their
children to get included in the improvement process, thus earning better remuneration, and, consequently, taking a more active stance in the farm and, therefore, stay in
the grape business.
How to maintain a balanced market relationship between small and big commercial companies of the sector?
We believe that every model and size of
a company has their own channels in accordance with their strategies and their market positions. As a rule, the big supermarket
networks are preferred by the bigger companies, for matters of volume, price negotiations and/or chances for higher margins.
On the other hand, the small wineries are responsible for minor businesses, at the on or
off trade, the chance for direct negotiations,
with sales of products of higher value and,
therefore, end up occupying this market in
a very satisfactory manner. We think that we

have channels for a diverse variety of sizes
and types of companies.

ment for the creation and implementation
of public and sectoral policies.

In the short run, grape juice is viewed
as the sectoral product with the biggest
chances for sale increases. What do you
attribute this behavior to?
We believe that one of the main factors
is the rising demand for healthier products,
and grape juice is a production that, when
associated with a balanced diet and healthy
meals, has proved to be an important ally in
the prevention of heart diseases, in weight
loss, in warding off several types of cancer
and also neurological diseases. We believe
that in view of the fact that it can be consumed by people of all ages has also contributed towards the soaring sales of this
juice. Another factor lies in the so-called
100-percent grape juice, relying on an efficient distribution system around the country and also because of the quality of this
product compared to the competitor juices.

Despite the difficulties, Brazilian wine
predominates in the national market and
has conquered more and more respect
abroad. Which scenario does the Ibravin
envisage for the coming years?
We work with a realistic scenario, aware
of the fact that we have some themes that
need greater attention if consumption is to
soar. Recently we experienced great progress, which was the Simples Nacional tax
system for the sector, and is now producing
benefits, like a reduction in tax burdens, the
chances for investments and the tax reduction itself, especially in direct sales to consumers for a lot of companies. On the other
hand, we are still facing serious hurdles, like
the TS and logistic problems, among others.
That is why the role of Ibravin is getting increasingly important as the spokesperson
of the sector, whether when it comes to requirements of political or tax problems, or
in the promotion of the image of Brazilian wine. Recently, we launched a publicity
campaign focused on the millennial public,
which was welcome, we took part in the first
edition of the Wine South America congress
in September, which attested to a great spirit of union among the Brazilian producers,
we have invested in wine tourism, technical
qualification, research works. After all, a series of actions that need continuity if Brazilian wine is to strengthen its image.

What do the new vitiviniculture areas
represent in Brazil?
They represent the expansion of the activity, of the wine making industry in the
Country and strengthen Brazil’s image as a
producer. Of course, Rio Grande do Sul continues as the biggest wine producing State
in Brazil, but as we have new grape producing regions, with excellent results, these areas contribute a lot towards the diversification of the national wine, thus offering
products that express the Brazilian plurality
status. It is really fantastic to see regions like
Vale do São Francisco, which, through irrigation and advanced management practices,
harvest two crops a year. Just like São Paulo
and Minas Gerais, states that, relying on the
inverted grapevine pruning process, manage to produce grape crops in the middle of
the year, and are tourist attractions in different regions. Or even the São Roque region itself, which is visited by thousands of tourists
year round. I see the positive side of these
new regions now standing out. I take the opportunity to emphasize the importance of
having a national vitiviniculture register, like
the one we have in Rio Grande do Sul. It is of
fundamental importance for us to map production and commercialization, identifying
bottlenecks whilst having one more instru-
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UVA E VINHO

Brasil teve a maior colheita de uva da história
na safra 2017/18. E a previsão também é de grande
volume e excelente qualidade no novo ciclo
Com 1,68 milhão de toneladas de uvas
colhidas no ciclo 2017/18, o Brasil ainda
degusta a maior safra de sua história, que,
além do volume recorde, apresentou qualidade excepcional. O desempenho marcou
também a cura dos resultados traumáticos do período 2016/17, que será lembrado por muito tempo pelos produtores da
Região Sul devido aos severos problemas
climáticos, que ocasionaram a queda de
52,79% na produção em relação à temporada anterior, principalmente no Rio Grande do Sul, responsável por mais de 56% da
produção nacional.
Por isso, o aumento de produção de
131,34% no ciclo 2017/18 em relação à etapa 2016/17 no Estado não pode ser avaliado
de forma isolada. A comparação mais realis-

ta é com a safra 2015/16. Em relação àquele período, o avanço chegou a 9,21%. Embora a recuperação gaúcha e até mesmo o
avanço produtivo tenham aliviado o mercado, outros estados igualmente foram protagonistas na maior safra de uva da história do
Brasil. “O incremento da produção em Pernambuco e no Espírito Santo merece destaque. O primeiro colheu 390,3 mil toneladas
em 2017, o que representa 60,64% a mais
do que no ano anterior. Já o segundo retirou
das videiras volume 46,13% maior de frutas,
atingindo 3,6 mil toneladas”, frisa a pesquisadora Loiva Maria Ribeiro de Mello, da Embrapa Uva e Vinho, situada em Bento Gonçalves (RS). Ela ressalta que Pernambuco e
Espírito Santo foram os únicos a apresentarem aumento da área de cultivo.

Aliás, em 2017, a área plantada com videiras no Brasil foi de 78.028 hectares,
0,67% inferior à verificada no ano anterior,
o que significa que os méritos da safra estão
na produtividade alcançada. A retomada
do nível de produção serviu para repor os
estoques do setor industrial, afetado pela
falta de matéria-prima no ciclo 2016/17.
E a previsão para a nova safra, do ciclo
2018/19, é de volume e qualidade, semelhantes à mais recente. “Os prognósticos são
todos positivos, principalmente pela questão climática. E, de certa forma, colocam em
sinal de alerta o setor, porque o excesso de
produção pode interferir no preço”, frisa o vice-presidente do Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) e coordenador da Comissão Interestadual da Uva, Márcio Ferrari.

Além do recorde em TERMOS DE volume,
uva apresentou qualidade excepcional
O TAMANHO DOS VINHEDOS • THE SIZE OF THE VINEYARDS

A safra das

safras
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Área cultivada com videiras, por estado, em hectares, 2015 a 2017
2016*
2015*
Estados
27
27
Rondônia
7
7
Piauí
38
38
Ceará
132
122
Paraíba
7.143
6.814
Pernambuco
2.519
2.861
Bahia
911
856
Minas Gerais
180
148
Espírito Santo
7
7
Rio de Janeiro
7.939
7.803
São Paulo
4.500
4.465
Paraná
4.823
4.846
Santa Catarina
50.044
49.739
Rio Grande do Sul
56
13
Mato Grosso do Sul
56
51
Mato Grosso
106
150
Goiás
65
79
Distrito Federal
78.553
78.026
Brasil

2017**
10
10
37
132
9.054
2.229
907
246
16
7.431
4.170
4.700
48.830
56
50
82
68
78.028

Fonte: IBGE. *Dados capturados em 24/01/2017. – ** Dados capturados em 22/01/2018.
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The biggest crop ever

PARA CULTIVAR,
É PRECISO CONFIANÇA.
E CONFIANÇA É BELGO.

Brazil had the biggest grape harvest on record
in the 2017/2018 growing season. And a bumper crop
of high quality is anticipated for the new season

With 1.68 million tons of grapes harvested
in the 2017/18 crop year, Brazil celebrates the
biggest crop on record, which, besides the record volume, is of an exceptional quality. The
performance also marked a recovery from the
traumatic results in the 2016/17 season, which
will be long remembered by the farmers in the
South due to the severe climate problems that
caused losses of 52.79% in production, compared to the previous season, especially in
Rio Grande do Sul, responsible for upwards of
56% of the entire national grape crop.
This explains why the 131.34-percent
higher production volume in the 2017/18
season, compared to the 2016/17 period in the State should not be evaluated in
isolated manner. The more realistic comparison is with the 2015/16 crop. With regard to that period, the progress reached
9.21%. Though the recovery in Rio Grande
do Sul and even the higher production volume have mitigated the market, other states
were also protagonists in the biggest grape
crop ever harvested in Brazil. “The bigger
production volume in Pernambuco and Espírito Santo also deserves to be mentioned.
The former harvested 390.3 thousand tons
in 2017, up 60.64% from the previous year.
The latter celebrated a 46.13% bigger crop,
totaling 3.6 thousand tons”, says researcher
Loiva Maria Ribeiro de Mello, from Embrapa
Grape and Wine, based in Bento Gonçalves
(RS). She stresses that Pernambuco and Es-

pírito Santo were the only states that devoted bigger areas to the crop.
As a matter of fact, in 2017, the planted
area in Brazil reached 78,028 hectares, down
0.67% from the previous season, meaning that
the great difference in this crop lies in the productivity rates. The high volume recovered the
stocks of the industrial sector, negatively affected by the shortage of grapes in the 2016/17
growing season.

The forecast for the new crop, of the
2018/19 growing season, is for big volumes
and high quality, similar to the past season.
“All prognoses are positive, especially as far
as climate conditions go. And, in a way, they
come as a warning to the sector, as excessive
production could interfere with prices”, warns
the vice president of the Brazilian Wine Institute (Ibravin) and coordinator of the Interstate
Grape Committee, Márcio Ferrari.

todas as uvas • ALL THE GRAPES
Produção de uvas, por estado, em toneladas, 2015 a 2017
2016*
2015*
Estados
197
197
Rondônia
168
168
Piauí
760
940
Ceará
2.636
2.196
Paraíba
242.967
237.367
Pernambuco
62.740
77.408
Bahia
11.224
12.615
Minas Gerais
2.469
2.327
Espírito Santo
101
101
Rio de Janeiro
144.110
142.631
São Paulo
66.000
69.035
Paraná
33.849
69.118
Santa Catarina
413.640
876.215
Rio Grande do Sul
981
105
Mato Grosso do Sul
1.351
981
Mato Grosso
2.566
4.008
Goiás
1.300
1.890
Distrito Federal
987.059
1.497.302
Brasil

2017**
69
240
708
2.620
390.300
51.090
13.070
3.608
287
133.118
56.295
65.800
956.913
981
1.247
1.974
1.700
1.680.020

A Belgo tem uma linha completa de arames para
frutas e hortaliças de cultivo aéreo. Mais duráveis
e resistentes, nossos produtos garantem a sustentação
cuidadosa e eficiente das plantas. Assim, você facilita
o manejo, evita o desenvolvimento de pragas
e aumenta a produtividade.

Fonte: IBGE. *Dados capturados em 24/01/2017. – ** Dados capturados em 22/01/2018.

Besides the record volume, the grapes
are of a exceptional quality
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Arames Belgo: uma marca
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Peneira setorial

Até mesmo os mais experientes, acostumados a períodos de instabilidades climáticas e de mercado, concordam que
poucas vezes viu-se produtores de uva
com realidades tão distintas dentro da
mesma cadeia no Rio Grande do Sul, Estado responsável por 90% da produção de
uvas para processamento no Brasil.
Ao mesmo passo em que alguns produtores conseguem excelente rentabilidade

comercializando uvas de mesa, e que algumas vinícolas oferecem até bonificação, a
diminuição do tamanho das famílias, a falta da sucessão nas propriedades e o estrangulamento do setor industrial pela política
tributária são fatores que tiram o sono de
quem tem nos parrerais não só um cultivo,
mas um negócio e uma proposta de vida.
Para o vice-presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e coordenador da Co-

missão Interstadual da Uva no Rio Grande do
Sul, Márcio Ferrari, a situação é preocupante.
“O produtor faz o custeio em junho ou julho
para a safra seguinte, com prazo de quitação
de 12 meses”, refere. “Mas algumas vinícolas
acabam pagando pela uva em até 18 meses.
Fica inviável. É inevitável que se tenha gente
abandonando o cultivo”. Ferrari diz compreender a situação de muitas vinícolas. “Elas
precisam recolher todos os impostos da ca-

Momento econômico e mudanças na sociedade
estão fazendo com que os produtores de uva
aprimorem a gestão para permanecer na atividade
deia antes, por conta da substituição tributária. Assim, o governo recebe antes de todo
mundo, mesmo de quem cultivou a uva ou
produziu o suco, o vinho e o espumante”, comenta, em tom de desabafo.
O dirigente cita a própria negociação do
preço como um dilema para a cadeia e que
retrata a complexidade do momento. “A uva
está sem reajuste do preço mínimo de R$
0,92 há dois anos e o custo de produção, fe-

chado em agosto de 2018, está em R$ 1,09
pelo quilo, empurrado para cima por conta
dos aumentos da energia elétrica, do diesel e
dos insumos e defensivos importados afetados pelo dólar”, menciona. “Mas, ao mesmo
tempo, sabemos que a indústria também
está sem margem, pelo contexto tributário e
pelo momento econômico do País.”
Outro agravante, em seu entender, é a
questão social. Como toda a base produti-

va tem o modelo de agricultura familiar, a
diminuição do número de membros na família tem obrigado produtores a contratar
mão de obra para a hora da colheita. Porém,
há pouca oferta, e o custo é elevado. “Na
pequena propriedade, o lucro do produtor
vem da própria mão de obra. É o tempo dele
que monetiza o negócio. No restante, empata ou perde. Então, esta é outra questão que
compromete o contexto”, alerta.

l SELEÇÃO NATURAL

Diminuição do número de integrantes
nas famílias também afeta o setor
18

O diretor-executivo da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), Darci Dani, acredita que o setor, assim como outros do
agronegócio, está passando por uma seleção natural, tanto em relação a empresas quanto a produtores. “Quem não estiver com
o custo bem ajustado vai ficar pelo caminho. E, no caso dos produtores, já percebemos pelos índices de produtividade que o manejo é muito mais científico do que em outros tempos”, comenta. “Existe assistência e comprometimento com a qualidade. Os
que aderirem a este caminho se manterão”, projeta. Dani ressalta que o Ibravin, junto com órgãos dos governos estadual e federal, tem buscado oferecer cursos de aprimoramento na produção e na gestão das propriedades para qualificar os produtores.
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Sectoral screen

Economic moment and society changes are
inducing the winegrape growers to improve their
business in order to keep their activity going

Even the most experienced winegrape
growers, accustomed to long periods of
market and climate instability, agree on
the fact that rarely have winegrape growers
faced such distinct realities within the same
supply chain in Rio Grande do Sul, State responsible for the production of 90% of the
grapes processed in Brazil.
While some farmers derive excellent
profits from their table grape sales, with
some wineries offering bonuses, the decrease in the number of family members, deficient succession in the farms and taxation
policies that suffocate the industrial sector
are factors that cause sleep loss to those
who do not only cultivate the vineyards, but
treat them as their business and livelihood.
The vice president of the Brazilian Wine
Institute (Ibravin) and coordinator of the Interstate Grape Committee in Rio Grande do
Sul, Márcio Ferrari, understands that it is a

worrying situation. “Farmers get their bank
loans in June or July for the next growing season, to be repaid in 12 months”, he explains.
“The fact is, some wineries end up paying the
farmers in up to 18 months. It is simply unviable. Under such circumstances, some growers inevitably get out of the business”. Ferrari admits that he is aware of the problems of
lots of wineries. “They need to pay all the taxes of the supply chain, in the first place, on account of the tax substitution regime. Therefore, the government is paid before anybody
else, including the winegrape producers and
juice, wine and sparkling wine makers”, he
comments with a feeling of worry.
The official cites the price negotiation
rounds as a dilemma for the supply chain, as
they portray the complexity of the moment.
Minimum grape prices of R$ 0.92 per kilogram
have not been readjusted for two years, whilst
the production cost, calculated in August 2018,

reaches R$ 1.09 per kilogram, boosted on account of higher costs of electricity, diesel, inputs and imported pesticides, subject to the
fluctuations of the exchange rate”, he recalls.
“In the meantime, we know that the industry has also been deprived from its margins,
mainly due to the taxation context and the
Country’s economic scenario”.
Another aggravating factor, in his view,
is the social question. As the entire supply
chain relies on the pillars of family farming,
the reduction in the number of family members has forced the producers to hire extra labor at harvest. However, there is not
much labor available, and the cost is high.
“On small holdings, profits stem from farmers’ own labor. It is their time that makes
the business profitable. In all other topics
they make no profits, or even lose money.
It means that this is another question that
jeopardizes the context”, he warns.

l NATURAL SELECTION
The CEO of the Rio Grande do Sul Association of Viticulturists (Agavi), Darci Dani, believes that the sector, just like other agribusiness ventures, is going through a natural selection process, relative to companies and producers alike. “Those
who do not manage to keep their costs under strict control will drop out of the business. And, in the case of the farmers,
we have already perceived through the productivity rates that management is getting more scientific than in the past”, he
comments. “There is technical assistance and quality commitment. Those who adhere to this track will continue on the
business”, he projects. Dani stresses that the Ibravin, along with state and federal organs, has been offering crop enhancement courses and farm management guidelines with the aim to qualify the grapewine producers.

Decrease in the number of family
members also affects the sector
20
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A uva traduz o Brasil
Junto a cada videira cultivada no Brasil para fins comerciais há uma história
de admiração pela planta. Ninguém entra na vitivinicultura por acaso. Talvez isso
explique por que estados como Piauí e
Rondônia, com clima tropical vizinho ao
equatorial, apresentem ao mundo seus
10 hectares de área de uva, ao passo em
que o Rio Grande do Sul, com seu clima
moldado para o cultivo, atinja a marca de
48,83 mil hectares na safra 2017/18.
A pluralidade de realidades se traduz, lógico, na pluralidade de mercados
e de produtos derivados da uva brasileira. São diferentes variedades, ciclos e
propósitos. A produção nacional de uvas

destinadas ao processamento de vinho,
suco e derivados foi de 818,78 mil toneladas em 2017, representando 48,74%
do total. O restante, 51,26%, representa
o mercado in natura.
No caso da fruta para processamento, o
mercado acendeu o sinal de alerta para os
próximos anos. “Tivemos falta de produto
em 2016, com safra terrível, por conta de
problemas climáticos. Os custos ficaram
elevados e o preço ao consumidor subiu,
o que retraiu o consumo”, alerta o diretor
executivo da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), Darci Dani. “Agora, com a
colheita normal, voltamos ao patamar de
2015 em relação a preços para tentar re-

conquistá-lo. Caso não aumente o consumo em 2018 e em 2019, pode haver problemas para a colocação de grandes safras
nos dois próximos anos.”
No Rio Grande do Sul, que produz cerca de 90% do suco e do vinho brasileiro,
além de 85% das espumantes, a quase totalidade da uva vem do modelo de agricultura familiar, em propriedades com tamanho médio de 17,5 hectares, com relevo
acidentado, principalmente na Serra Gaúcha, onde são produzidos vinhos finos a
partir de cultivares Vitis vinifera L, suco de
uvas e vinhos de mesa, elaborados com
uvas americanas e híbridas, cuja qualidade tem se elevado nos últimos anos. Já na

Num país de dimensões continentais e com
múltiplas realidades, como é o caso brasileiro, a
produção de uva não poderia ocorrer de outra forma
região da Campanha, próximo da fronteira com o Uruguai, as áreas cultivadas são
maiores, com variedades voltadas à produção de vinhos finos.
De acordo com o vice-presidente do
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e coordenador da Comissão Interestadual da
Uva no Rio Grande do Sul, Márcio Ferrari,
a tendência para os próximos anos é de incremento da produção de variedades voltadas a espumantes, suco de uva e vinho
de mesa. “A gente percebe esta tendência
de mercado, com o incremento de área em
variedades como Riesling Italico, Chardonnay (viníferas), Isabel, Bordô e outras variedades americanas e híbridas”, explica.

Em compensação, na região Nordeste do Brasil há grandes empreendimentos
de produção, principalmente de uva de
mesa. Empresas de médio e grande portes escolheram o Vale do Rio São Francisco, principalmente o eixo de Petrolina, em

Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, onde
produzem uvas de mesa para consumo in
natura, em especial as sem sementes, voltadas ao mercado externo, embora a produção de vinho e de suco de uva na região
também já comece a se consolidar.

O MUNDO DO VINHO • THE WINE WORLD
Produção de uvas para processamento e para consumo in natura,
no Brasil, em toneladas, 2014 a 2017
Discriminação/ano
2014
2015
2016
2017
Processamento
673.422
781.412
345.623
818.783
Consumo in natura
762.652
748.023
641.436
861.237
Total
1.436.074
1.499.353
987.059
1.680.020
Fonte: Dados estimados pelo autor, com base em diversas fontes de dados de uvas processadas e
produção de sucos e vinhos.

A pluralidade de realidades traduz-se
na pluralidade de mercados e produtos
22
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Grapes translate

Brazil

In a country of continental dimensions and with
multiple realities, as is the case of Brazil, the production
of grapes could not happen in a different way
Along with every grapevine cultivated
in Brazil for commercial purposes, there
is a story of admiration for the plant. Nobody starts viticulture by chance. This
might explain why states like Piauí and
Rondônia, with tropical climate and close
to the equator line, have only 10 hectares devoted to grapevines, whilst Rio
Grande do Sul, with its climate favorable
to grapes, cultivates 48.83 thousand hectares in the 2017/18 growing season.
The plurality of realities obviously translates into the plurality of markets and products derived from Brazilian grapes. There
are different varieties, cycles and purposes.
The production of grapes in Brazil destined
for wine, juice and byproducts reached
818.78 thousand tons in 2017, representing
48.74% of the total. The remaining 51.26%
represent the fresh grape market.
In the case of the fruit for processing, the
market issued a warning sign for the coming years. “In 2016, there was a shortage of
grapes, with a terrible crop, on account of

bad weather conditions. Production costs
rose considerably and consumer prices
went up, too, resulting into a drop in consumption”, warns the executive director of
the Rio Grande do Sul Association of Viticulturists (Agavi), Darci Dani. “Now, with a
normal crop, we have returned to the 2015
level with regard to prices, in an attempt
to bring back the consumers. Should consumption remain stagnant in 2018 and
2019, there could be problems for trading
huge crops in the next two years.”
In Rio Grande do Sul, where about 90%
of the juice and wine are produced in Brazil, besides 85% of the sparkling wines, almost in their entirety the grapes come from
family farming operations, in farms of approximately 17.5 hectares, with rough relief, especially in the Sierra Gaucha region,
where fine wines are produced from Vitis vinifera cultivars, grape juice and table
wines, made from American and hybrid varieties, whose quality has improved greatly over the past years. In the Campanha re-

gion, near the borders with Uruguay, there
are bigger cultivated areas, with varieties
for the production of fine wines.
According to the vice president of the
Brazilian Wine Institute (Ibravin) and coordinator of the Interstate Grape Committee in
Rio Grande do Sul, Márcio Ferrari, the trend
for the coming years points to bigger cultivations of varieties specific for sparkling wines,
juice and table wines. “This market trend
has become clear, with an increase in the
cultivation of such varieties as Riesling Itálico, Isabel, Bordeaux, Chardonnay and other
American cultivars”, he explains.
On the other hand, in the Brazilian
Northeast there are huge production enterprises, especially of table grapes, medium
and big companies opted for Vale do Rio São
Francisco, particularly the Petrolina hub, in
Pernambuco, and Juazeiro, in Bahia, where
they produce table grapes, especially seedless grapes for the foreign market, though
the production of wine and juice in the region is about to reach a consolidated status.

The plurality of realities translates
into the plurality of markets and products
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No Brasil,

vinho
brasileiro

Com preferência diferente da de outros mercados,
consumidor nacional valoriza muito o produto
originado de uvas híbridas e americanas
De cada 10 garrafas de vinho comercializadas no Brasil, seis são de rótulo nacional. Esta
soberania explica-se principalmente pelo sabor. Assim como em outros países da América Latina, a população prefere o paladar mais
adocicado, originado em uvas que não são Vitis
vinífera L., as mesmas usadas para a produção
do suco de uva.
Esta opção diferenciada em relação a outros
mercados e o potencial imenso de consumo no
mercado interno fazem com que as empresas
invistam em produtos do segmento. “O próprio
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) tem trabalhado muito o conceito ‘Seu vinho, suas regras’, que busca romper com as ideias tradicionais do consumo da bebida, sempre ligada à
sofisticação. Cada pessoa bebe o tipo de vinho
que quiser, como quiser e onde quiser”, frisa
Diego Bertolini, gerente de promoção do Ibravin, ressaltando que a população mais jovem
já está compreendendo esta mudança e consumindo mais vinho.
A visão de mercado do setor é de que o comércio brasileiro de vinho tem espaço de crescimento incalculável. “Temos 32 milhões de
brasileiros que consomem vinho de modo esporádico, ou seja, com média de menos de dois
litros ao ano, o que é quase insignificante. Há
outros 90 milhões que não consomem nada.
Tem-se uma ideia do que isso representa em

volume de produto. É nessa perspectiva que a
gente trabalha”, completa Bertolini, destacando ainda que o setor não fecha os olhos em relação aos problemas de importação de vinhos
finos e espumantes, “pela desigualdade das
condições de competição”.
Para minimizar os efeitos fiscais e tributários
que oneram o setor industrial, várias iniciativas
institucionais buscam o fortalecimento das vinícolas nacionais e também a melhoria da gestão. Uma delas é o programa Juntos para Competir, que envolve Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande
do Sul (Farsul) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Participam do projeto 60 vinícolas da Serra Gaúcha e da Campanha.
“Trabalhamos com as empresas em várias
frentes, incluindo rodadas de negócios, com
compradores nacionais e internacionais. No
final de setembro de 2018, por exemplo, tivemos a Wines South America, em Bento Gonçalves, quando 100 clientes nacionais e 20 do exterior tiveram a oportunidade de experimentar
e negociar com vínícolas que fazem parte do
projeto”, ressalta André Bordignon, coordenador de Vitivinicultura do Sebrae no Rio Grande
do Sul, que tem parceria com o Ibravin há muitos anos. “São atitudes como essas que consolidam a marca”.

32 milhões de brasileiros atualmente
consomem vinho de modo esporádico
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In Brazil,

Brazilian
Differing in preference from other markets,
national consumers hold in high esteem
products that come from American and hybrid grapes

Six out of every 10 bottles of wine sold in Brazil bear national labels. This overwhelming majority is explained by the flavor. Just like what happens in other Latin American countries,
people prefer rather sweet flavors, coming from grapes other
than Vitis vinífera L., the ones used for making grape juice.
This different option compared to other markets and the
huge potential for consumption in the domestic market lead
the companies to invest in products of this segment. “The Brazilian Wine Institute (Ibravin) has insisted on the “Your wine,
your rules” concept, which tries to disrupt the traditional wine
consuming ideas, always with an eye on sophistication. People should feel free to opt for the wine they prefer, how and
where they want to consume it”, says Diego Bertolini, Ibravin
promotion manager, stressing that the younger generations
understand this change and consume more wine.
The sector’s market vision is that the Brazilian market
has still room for incalculable growth. “We have 32 million
people who drink wine occasionally, that is, less than two
liters a year, on average, which is really insignificant. There
are also 90 million people who do not drink any wine. Can
you imagine what does this represent in volume of the beverage? It is within this perspective that we work”, completes

Bertolini, equally stressing that the sector keeps a close
watch on imported fine and sparkling wines, “where unfair
competing conditions are of note”.
So as to minimize the fiscal and taxation effects that are
a burden on the industrial sector, several institutional initiatives try to strengthen our national wineries, without
overlooking the question of administration. One of them
is the ‘Competing Together’ program, involving the Brazilian Micro and Small Business Support Service (Sebrae), Rio
Grande do Sul Federation of Agriculture (Farsul) and the National Rural Learning Service (Senar). A number of 60 wineries in the Sierra Gaucha region take part in the project.
“We work jointly with the companies on several fronts,
including business rounds with national and international buyers. In late September 2018, for example, we had
the ‘Wines South America’ conference in Bento Gonçalves,
when 100 national clients and 20 from abroad had the opportunity to experience and negotiate with wineries that
are part of the project. These are attitudes that really consolidate the brand”, says André Bordignon, vitiviniculture
coordinator at Sebrae in Rio Grande do Sul, which has a
long-standing partnership with the Ibravin.

32 million people in Brazil now
consume wine only occasionally
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Conforme a Embrapa Uva e Vinho,
o volume de vinhos produzidos no
Rio Grande do Sul cresceu em 2017
em relação aos dois anos anteriores

According to officials from Embrapa
Grape and Wine, the amount of wines
produced in Rio Grande do Sul went up in
2017 compared to the two previous years

Ambiente de produção
O volume total de produção de vinhos no Rio Grande do Sul foi de 605,96 milhões de
litros em 2017, 147,41% acima do registrado em 2016 e 3,94% acima do verificado em
2015, cuja comparação é mais adequada, devido à grande perda de produção em 2016,
superior a 50%, devido a condições climáticas.
Os vinhos finos, elaborados com uvas Vitis vinifera L., em 2017 apresentaram aumento de 19,89% na produção em relação a 2015. Os vinhos de mesa, aqueles elaborados
com uvas americanas e híbridas, aumentaram 21,26% em relação a 2015 e a produção
de suco de uva foi reduzida em 14,48%. A menor produção de suco de uva pode estar associada ao tamanho do mercado e à necessidade de reposição dos estoques de vinhos
de mesa. Considerando que as cultivares utilizadas para elaboração de suco e vinho de
mesa são praticamente as mesmas, as empresas processadoras possuem maior flexibilidade de direcionamento da produção.

Espaço de comercialização
OQuando analisados os primeiros oito meses de 2018 fica clara a tendência de
elevação de consumo de praticamente todos os principais derivados de uva em relação a 2017. O suco de uva pronto para consumo é o grande destaque , com elevação de 37,72% nas vendas em relação ao ano passado e 46,10% em relação à média dos últimos quatro anos. Só entre janeiro e agosto deste ano foram vendidos
mais de 86 milhões de litros do produto, contra pouco menos de 62,5 milhões de litros do ano passado.
As espumantes moscateis também tiveram um excelente desempenho. De janeiro a agosto deste ano o volume comercializado atingiu 2,109 milhões de litros, o
que representa 28,81% a mais do que o mesmo períogo de 2017 e 37,63% em relação à média vendida entre os anos de 2013 e 2017.

Consumo per capita
O consumo per capita de vinhos, incluindo os espumantes (nacionais mais importados),
foi de 1,72 litros em 2017. No desdobramento, os vinhos espumantes representaram consumo de 0,14 litro por habitante e os demais vinhos, 1,58 litro per capita. O consumo de suco
de uva foi de 1,23 litro por habitante.
Cada habitante do País consumiu, em média, 4,11 quilos de uvas de mesa (consumo in
natura e doces) e 0,12 quilo de uvas passas.
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De vento em

Production environment
The total volume of wines produced in Rio Grande do Sul reached 605.96 million liters in 2017, up 147.41% from the amount produced in 2016 and up 3.94% from 2015.
The comparison of the latter is more appropriate, due to the huge production losses
in 2016, more than 50%, blamed on bad weather problems.
Fine wines, made from Vitis vinifera L., in 2017 experienced a 19.89% increase in
production, compared to 2015. Table wines, the ones made from American or hybrid
grapes, went up by 21.26% compared to 2015, while the production of grape juice
suffered a reduction of 14.48%. The smaller amount of grape juice could be associated to the size of the market and to the need to replace the table wine stocks. Considering that the cultivars for the production of juice and table wine are practically
the same, the processing companies are highly flexible when it comes to redirecting
their production.

Trading space
Upon analyzing the first eight months in 2018, there is a clear indication that
consumption of all main grape derivatives will go up, compared to 2017. Ready-to-drink grape juice is the prominent highlight, with sales up 37.72% from
2017 and 46.1% from the average over the past four years. From January to August 2018, sales of the product reached more than 86 million liters, against 62.5
million liters in the previous year.
Moscatel sparkling wines had an excellent performance. From January to August 2018, the volume traded amounted to 2.109 million liters, up 28.81% from
the same period in 2017 and 37.63% from the average between 2013 and 2017.

Per capita consumption
Per capita consumption of wine, including sparkling wines (national or imported), totaled 1.72 liters in 2017. As a whole, sparkling wines represent a per capita consumption of
0.14 liters a year, and the other wines, 1.58 liters per capita. Grape juice consumption reached 1.23 liters per person.
Every person in the Country consumed, on average, 4.11 kilograms of grapes (fresh consumption or in preparations) and 0.12 kilograms of raisins.
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A doce descoberta do

suco de uva

Em 2004, 78% das uvas processadas no
Rio Grande do Sul viravam vinho, e apenas 22% eram transformadas em suco. Em
2018, a proporção já está meio a meio. No
caso das uvas americanas e híbridas, a proporção até já se inverteu. Para o suco vai
54% da colheita. Para o vinho, 46%.
Esta evolução impressionante é a melhor maneira de ilustrar como o suco de
32

uva caiu nas graças do consumidor e das
vinícolas, que viram uma oportunidade de
negócio para as variedades de uva consideradas menos nobres, não destinadas a vinhos finos. “As variedades americanas e híbridas representam cerca de 90% das uvas
processadas no Rio Grande do Sul, sendo predominantes a Isabel, com 33%, e a
Bordô, com 24% do volume”, explica José

Fernando da Silva Protas, pesquisador da
Embrapa Uva e Vinho, sediada em Bento
Gonçalves, na Serra Gaúcha. “São opções
que dão flexibilidade às empresas, pois
elas podem transformar o produto tanto
em suco quanto em vinho, de acordo com
o momento do mercado”.
De acordo com o diretor de Promoção
do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin),

Em grandes goles anuais, mercados
interno e externo absorvem
cada vez mais o produto brasileiro
Diego Bertolini, o suco de uva nacional
ainda tem muito mercado a conquistar.
“Não existe outro lugar no mundo com escala de produção como a nossa. Temos
volume, e isso faz toda a diferença no momento de abrir mercado no exterior”, salienta. “Em resumo, é um produto que o
planeta quer e que só o Brasil tem condições de oferecer”, diz, destacando que só
o Rio Grande do Sul tem cerca de 80 mil
hectares de videiras, praticamente a mes-

ma área da Nova Zelândia.
Para a coordenadora de Agronegócio da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Camila Meyer, o suco de uva tem plenas condições de tornar-se uma espécie de
novo açaí, que ganhou o mundo como um
produto que é símbolo do Brasil. “Vemos
muitas possibilidades. Primeiramente pela
qualidade, que é reconhecida por todos
que experimentam o produto. Não há nada

similar no planeta, justamente pelo tipo de
uva, o que agrega valor e auxilia num posicionamento de mercado”, explica.
De acordo com a Embrapa, a quantidade de suco de uva comercializado no Brasil em 2017 foi de 241,32 milhões de litros,
5,15% superior à de 2016. A média de consumo por habitante no Brasil é baixa e fica
em 1,23 litro, o que representa “uma grande oportunidade de negócio num país com
a nossa dimensão”, diz Bertolini.

HOJE. 50% das uvas processadas no
Rio Grande do Sul destinam-se a suco
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In 2004, 78% of the grapes processed
in Rio Grande do Sul turned into wine,
and only 22% were processed into juice.
In 2018, the proportion stands at 50%. In
the case of American and hybrid grapes,
the proportion has even reversed. For
juice, 54%. For wine, 46%.
This impressive evolution is the
best manner to illustrate to what extent grape juice lures consumers and
the wineries themselves, as they spot
an opportunity for businesses for the
more common grape varieties, not destined for fine wines. “American and hybrid varieties represent about 90% of
the grapes processed in Rio Grande do
Sul, and the predominant varieties are
as follows: Isabel, with 33%, and Bordeaux, with 24% of the total volume”,
explains José Fernando da Silva Protas,
researcher at Embrapa Grape and Wine,
based in Bento Gonçalves, in the Sierra

Gaucha region. “These are options that
make it very flexible for the companies,
as they can transform the grapes either
into wine or into juice, in line with the
moment of the market”.
According to the promotion director
of the Brazilian Wine Institute (Ibravin),
Diego Bertolini, the national grape juice
has just begun to show its potential in
the market. “There is no other place in
the world with a production scale like
ours. We have volume, and this makes
all the difference at the moment when
the foreign market is to be approached”,
he stresses. “In short, it is a product the
planet wants to have and Brazil is in a
position to supply”, he says, stressing
that in Rio Grande do Sul approximately 80 thousand hectares are devoted to
vineyards, practically matching the area
of New Zealand.
The Agribusiness Coordinator of the

Brazilian Trade and Investments Promotion Agency (Apex-Brasil), Camila Meyer, understands that grape juice has it all
to turn into a new açaí, which conquered
the world with a product that is the symbol of Brazil. “We spot great chances.
First of all, for the quality, which is confirmed by all people who try the product. There is nothing similar on the planet, exactly because of the type of grapes,
which add market value and leads to a
position in the market”, she explains.
According to data released by Embrapa, the amount of grape juice commercialized in Brazil in 2017 totaled 241.32
million liters (converted into plain juice),
up 5.15% from 2016. Sales of whole
grape juice soared 25.87%. Per capita
consumption in Brazil is low and remains
at 1.23 liters a year, thus representing “a
big opportunity for businesses in a country of our dimension”, argues Bertolini.

50% of the grapes processed in
Rio Grande do Sul are for juice

The sweet discovery of

grape juice
In huge annual intakes,
domestic and foreign markets
are increasingly absorbing
the Brazilian product,
now viewed as a future commodity
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Vocação nacional na produção de espumante
conquista reconhecimento global e torna o produto
um símbolo dos vinhos brasileiros no exterior
A quem conhece o mercado mundial de vinhos, o alto padrão do espumante brasileiro já
não surpreende. Pelo contrário. Os apreciadores
de vários pontos do planeta cultivam muita expectativa em relação ao paladar singular resultante de cada safra de uva colhida no Sul do Brasil.
De acordo com a presidente da Organização
Internacional da Vinha e do Vinho, Regina Vanderlinde, a bebida é a principal identidade do
Brasil no mercado exterior. “Assim como se criou
a simbologia do Carmenére para o Chile, do Malbec para a Argentina e do Tannat para o Uruguai,
acredito que o espumante será a representação
principal do Brasil para o mundo. Na verdade, já
é”, argumenta.
No primeiro semestre de 2018, as exportações de vinhos e espumantes brasileiros cresceram 39,3% em volume e 32,8% em receita, conforme o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). Os
produtos brasileiros alcançaram 29 países, com
1,593 milhão de litros comercializados, o que gerou receita de US$ 3,6 milhões. Os principais destinos foram Paraguai, Estados Unidos, Cingapura,
Colômbia e Reino Unido. E o melhor desempenho
ficou com os espumantes. Os embarques subiram
61,2% em volume e 29,2% em valor, comparados
ao primeiro semestre do ano anterior.
Os espumantes nacionais também ocupam a
maior fatia do mercado brasileiro. Em 2017, foram
comercializados 25,10 milhões de litros, sendo

20,32 milhões de litros de espumantes nacionais
e 4,79 milhões de litros de importados, deixando
aos similares do exterior apenas 19% das vendas.
O posicionamento de mercado dos rótulos
produzidos no Brasil é uma das principais questões trabalhadas pelas entidades envolvidas na
promoção internacional do vinho brasileiro. “O
Brasil tem o melhor espumante do Novo Mundo. E
o mercado internacional reconhece esta qualidade diferenciada”, explica Camila Meyer, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).
De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar Ló, este desempenho e o reconhecimento internacional resultam
de um longo trabalho. “Faz parte da evolução dos
produtos. As empresas já vêm se qualificando há
muito tempo. E as próprias premiações alcançadas no exterior atestam esta qualidade do espumante brasileiro”, comenta.
Na avaliação do pesquisador José Fernando
da Silva Protas, da Embrapa Uva e Vinho, o reconhecimento acaba gerando outras oportunidades de negócio aos fabricantes. “Acaba-se consolidando a geografia da produção e surgem
possibilidades como o enoturismo e a gastronomia. As indicações geográficas são parte importante nesse processo”, diz. Ele ressalta que o Brasil ainda tem muito espaço para crescimento no
mercado interno.

Brasil quer assegurar a imagem de
melhor espumante do Novo Mundo
SOBERANIA NACIONAL • National sovereignty
mercado de espumantes do Brasil, em 1000 litros
ANO/PRODUTO
2013
2014
2015
2016
Nacional *
17.763
18.262
21.184
19.772
Importado
4.269
4.371
4.105
3.750
Total Espumantes
22.032
22.633
25.289
23.522
Participação Importado/total (%)
19,38
19,31
16,23
15,94
*Foram estimados 3 milhões de litros de espumantes produzidos nos Estados de
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

2017
20.326
4.778
25.104
19,03

Fonte: Uvibra; Ibravin e MDIC. – Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello – Embrapa Uva e Vinho.
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Passport to the world

The national penchant for the production of
sparkling wines wins global recognition and turns
the beverage into a symbol of Brazilian wines abroad
For those who know the wine market,
the high standard of the Brazilian sparkling wine comes as no surprise. On the
contrary, aficionados from all corners of
the world harbor expectations relative
to the unique flavor resulting from every
different grape crop in South Brazil.
According to the president of the International Organization of Vine and
Wine, Regina Vanderlinde, the beverage
has already become Brazil’s main identity in foreign trade. “Just like the creation
of the symbol of Carmenére for Chile,
Malbec for Argentina and Tannat for Uruguay, I believe that the sparkling wine
will turn into Brazil’s main representation abroad. As a matter of fact, it has already happened”, she argues.
In the first half of 2018, Brazilian wine
and sparkling exports went up 39.3% in
volume and 32.8% in revenue, according
to the Brazilian Wine Institute (Ibravin).
Brazilian products made it to 29 countries, with 1.593 million liters negotiated,

generating revenue of US$ 3.6 million.
The main destinations were Paraguay,
the United States, Singapore, Colombia
and the United Kingdom. The best performance was achieved by the sparkling
wines. Shipments went up 61.2% in volume and 29.2% in value, compared to the
first half of the previous year.
The national sparklings also occupy
the biggest chunk in the Brazilian market. In 2017, sales amounted to 25.10 million liters, split into 20.30 million liters of
national sparklings and 4.79 million liters
of imported sparkling wines, with the latter representing only 19% of all sales.
The position of the market of labels
produced in Brazil is one of the main
questions faced by the entities involved
in the worldwide promotion of the Brazilian wines. “Brazil owns the best sparkling wine in the New World. The international market acknowledges this
distinct quality”, explains Camila Meyer, from the Brazilian Trade and Invest-

ments Promotion Agency (Apex-Brasil).
According to the president of the Brazilian Wine Institute (Ibravin), Oscar Ló,
this performance and the international recognition result from hard work.
“It is part of the evolution of products.
Companies have been trying to enhance
their quality for years. The awards conquered in contests abroad attest to the
quality of the Brazilian sparkling wines”,
he comments.
Researcher José Fernando da Silva
Protas, from Embrapa Grape and Wine,
understands that this acknowledgement ends up generating other business opportunities for the manufacturers. “It is the production geography that
ends up consolidating giving rise to opportunities like wine tourism and gastronomy. The Geographical Indications
are an important component in this process”, he says. He stresses that there is
still much room for Brazil to make further
strides in the domestic market.

Brazilian sparkling wines want to
guarantee their image as the best in the world
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Vinícolas com produtos de cultivar híbrido
comemoram o bom momento do segmento,
que conseguiu agregar valor e aumentar a rentabilidade

Bons de

mesa

Até há bem pouco tempo era comum
que o vinho de mesa, produzido com base
em cultivares americanas ou híbridas, saísse do Rio Grande do Sul a granel, em
imensos caminhões, e fosse engarrafado
em São Paulo para ser vendido ao consumidor. Ou seja, a principal faixa de rentabilidade ficava no centro do País, apesar
de o Rio Grande do Sul produzir cerca de
90% do vinho brasileiro.
Mas felizmente esta realidade mudou.
Em 2017, foram produzidos no Brasil 176,05
milhões de litros de vinho de mesa, sendo
que praticamente 60% saiu já engarrafado do Rio Grande do Sul. Até muito recentemente a proporção não alcançava a 40%.
Em períodos mais críticos, como 1995, a situação tornou-se ainda mais grave. Dos 85,8
milhões de litros vendidos para o Estado de
São Paulo, 57,7 milhões foram a granel.
De acordo com a pesquisadora Loiva
Maria Ribeiro de Mello, especialista em socioeconomia da Embrapa Uva e Vinho, houve uma mudança grande tanto no padrão
de consumo do brasileiro quanto na gestão
das vinícolas, que passaram a vender não
só o vinho de mesa mas outros tipos de vi-

nho menos nobres já engarrafados. “É o vinho de mesa que o mercado nacional mais
aprecia. Os vinhos suaves, por exemplo,
mais doces, sempre tiveram público cativo”, refere. “E a percepção dos fabricantes
de vinho de que poderiam agregar valor foi
fundamental. Foi uma questão de sobrevivência, até pela elevação dos custos de
produção, como combustível e energia elétrica. O setor produtivo passou por uma espécie de seleção natural”.
Os dados de comercialização de 2017
comprovam esta tendência. Para nove estados brasileiros não foi comercializado
sequer um litro de vinho a granel. E para o
principal mercado consumidor, São Paulo, com quase 103 milhões de litros, 68%
do vinho vendido já foi engarrafado. Em relação ao Brasil, a média fica em 72%. Além
disso, a relação entre o consumo de vinhos
de mesa e finos também pendeu para os
elaborados com uvas americanas e híbridas. “Nos últimos 15 anos, percebemos
esta mudança. A proporção era de quatro
garrafas de vinho de mesa para cada garrafa de vinho fino consumido. Hoje, o patamar é de 11 para 1”, esclarece Loiva.

Em 2017, foram produzidos 176,05 milhões
de litros de vinho de mesa no País
PARA COMPARAR • TO COMPARE
A oscilação da venda de vinhos de mesa no Brasil nas últimas quatro décadas
Produto	
1969
1979
1986
1995
2005
2013
2015
2017
Vinho de Mesa (total) 85.537.251 149.609.112 203.130.018 146.583.829 271.248.493 221.590.810 209.198.468 176.059.959
Vinho Tinto
71.812.251 119.496.652 153.357.217 108.968.350 227.987.458 188.033.494 182.028.785 154.309.442
Vinho Rosé
4.929.510 18.643.308 28.544.630 11.653.971
3.562.059
1.777.648
1.409.002
1.907.426
Vinho Branco
8.796.015 11.469.152 21.228.171 25.961.507 39.698.976 31.779.668 25.760.681 20.653.091
Fonte: Embrapa Uva e Vinho. – Obs.: A comercialização de vinhos de mesa nas últimas quatro décadas teve grande oscilação de volume.
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Wineries with products from hybrid cultivars
celebrate the good moment of the segment,
adding value to the business and boosting profits

A table
delicacy

Up to some time ago, it was common for table wines, produced from American or hybrid
cultivars, to leave Rio Grande do Sul for São
Paulo in bulk, in huge trucks, and bottled in
that state for the consumers. That is to say, the
bulk of the profits remained in that state, notwithstanding the fact that Rio Grande do Sul
produces 90% of the Brazilian wine.
Fortunately, there has been a change to
this reality. In 2017, the production of table
wine in Brazil reached 176.05 million liters,
with about 60% of this amount leaving Rio
Grande do Sul in bottles. Up to recently, this
proportion remained below 40%. In critical
periods, like in 1995, the situation got even
worse. The considerable amount of 57.7 million liters from the 85.8 million liters sent to
São Paulo were delivered in bulk.
According to researcher Loiva Maria Ribeiro de Mello, specialist in socio-economy at
Embrapa Grape and Wine, there was a great
change both in the consumption pattern of
the Brazilian consumers and in winery management, which started selling not only table

wines but other types of more common bottled wines. “It is table wine that is most appreciated by the national market. Sweet wines,
for example, have always had their loyal consumers”, he comments. “The perception by
the wine makers that they could add value
to the beverage played a fundamental role.
It was a matter of survival, not to mention the
higher production costs, like fuel and electric
energy. The productive sector went through a
kind of natural selection”.
Data related to commercialization in 2017
attest to this trend. To nine Brazilian states, no
wine whatsoever was delivered in bulk. For the
leading wine consumer state, São Paulo, with
almost 103 million liters, 68% of the wine was
delivered in bottles. With regard to Brazil, the
average remains at 72%. The relation between
the consumption of table wines and fines also
fell to those made with American and hybrid
grapes. “Over the past 15 years, we have perceived this change. The proportion used to be
four bottles of table wines to each bottle of fine
wine. Now, it is 11 to 1”, Loiva clarifies.

In 2017, table wines totaled
176.05 million liters in the Country
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vinhos finos
F i n e

w i n e s

Assim não é

justo

Setor de vinhos finos sofre com a concorrência
desleal de rótulos estrangeiros, que ingressam
no Brasil com amplas facilidades tributárias

G r a p e

a n d

W i n e

UVA E VINHO

Quando analisados os dados de consumo no mercado interno de derivados
de uva produzidos no Brasil, um dos únicos segmentos que tem contratempos
com o desempenho é o de vinhos finos. E
nem poderia ser diferente.
Enquanto vinícolas brasileiras sofrem
com os elevados impostos, o aumento dos
custos de produção e uma legislação que
penaliza o setor industrial, produtos do exterior entram com alíquota generosa. “É
nítido que o nosso mercado de vinhos é
usado como barganha pelo governo para
exportação de outros produtos brasileiros
a nações que querem exportar a bebida ao
País”, explica o pesquisador José Fernando
da Silva Protas, da Embrapa Uva e Vinho.
Considerando os vinhos finos brasileiros, os quais são elaborados com cultivares Vitis vinifera L., vendidos para o mercado interno, a entidade fez uma análise
com base na comercialização dos vinhos
produzidos no Rio Grande do Sul, responsável por 90% do processamento de uva
no Brasil. E também foram estimadas as
quantidades dos demais estados produtores. De acordo com o estudo, em 2017
ocorreu aumento de 21,91% no consumo desta categoria de vinhos. No entanto, enquanto os vinhos importados au-

mentaram 33,89%, os nacionais sofreram
redução de 26,6%. Em 2016, os vinhos
importados representavam 80,19% do
mercado de vinhos elaborados com uvas
Vitis vinifera L., passando a representar
88,07% em 2017.
Para o diretor-executivo do Sindicato
da Indústria do Vinho, Mosto de Uva, Vinagres e Bebidas Derivados da Uva e do
Vinho no Estado do Rio Grande do Sul
(Sindivinho-RS), Gilberto Pedrucci, os vinhos importados têm no Brasil um ambiente totalmente favorável, enquanto
os produtos nacionais são penalizados.
“O vinho importado paga imposto sobre
o valor de fabricação no exterior e tem
isenções fiscais. O nacional, sobre o valor

de venda, e tem recolhimento antecipado dos impostos”, exemplifica.
Ele cita ainda que a margem de lucro
de varejistas e importadores acaba sendo maior com os produtos do exterior.
“As empresas conseguem ganhar quatro
ou cinco vezes mais do que com os rótulos nacionais. Tem vinho importado que
é comprado por 1,5 euro e vendido na
gôndola a R$ 30,00”, refere. Lembra que
na Europa há mais de 1,3 bilhão de euros em subsídios tanto para a produção
quanto para a comercialização, além do
auxílio de cada País. “Tecnicamente, os
vinhos finos brasileiros são excelentes.
As condições de competição é que são
desiguais”, finaliza.

cenário complicado • COMPLICATED SCENARIO
Participação dos vinhos importados no mercado de
vinhos finos (Vitis vinifera L.) do Brasil, em 1000 litros
VINHO/ANO
2013
2014
2015
2016*
2017*
Nacional (Vitis Vinifera L.)*
25.077
24.280
22.724
21.830
16.024
Importado
67.954
76.910
77.685
88.381
118.335
Total
93.031 101.190
100.409 110.211 134.359
Participação Imp./total (%)
73,04
76,01
77,37
80,19
88,07
*Foram estimados 3 milhões de litros de vinhos finos produzidos nos estados de
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.
Fonte: UVIBRA; IBRAVIN e MDIC.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello – Embrapa Uva e Vinho.

l ENOTURISMO
Poucas máximas são tão unânimes no setor vitivinícola quanto a certeza de que o consumidor brasileiro ainda está aprimorando o seu conhecimento sobre a bebida. Ou seja, está criando um hábito e também compreendendo todo o contexto que envolve o vinho. E é a partir desta percepção que o enoturismo tem se tornado uma excelente alternativa para que as vinícolas consigam agregar valor às suas marcas. “Comprar um vinho numa vinícola é diferente de comprar no supermercado. Ao conhecer o
ambiente produtivo, é possível compreender todo o processo de fabricação, conhecer os detalhes que tornam aquele produto
singular. Tanto que hoje muitas vinícolas tornaram-se espaços de convivência, de lazer”, comenta o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Deunir Argenta.
Para Gilberto Pedrucci, do Sindivinho-RS, este consumidor atua como formador de opinião a respeito do vinho nacional. “A percepção dele passa a ser diferente. Ao apreciar a experiência, comenta com amigos, posta numa rede social a vivência que está tendo,
e assim por diante, fazendo com que mais pessoas pensem em conhecer os vinhos ou mesmo visitar as vinícolas”, analisa.

OS VINHOS IMPORTADOS TÊM NO BRASIL UM AMBIENTE
FAVORÁVEL, ENQUANTO OS NACIONAIS SÃO PENALIZADOS
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When one analyzes data related to domestic consumption of grape byproducts
produced in Brazil, one of the only segments whose performance is little promising is the fine wines sector. As a matter of
fact, it could not be different.
While Brazilian wineries have to put up
with high taxes, rising production costs
and legislation that punishes the industrial sector, products from abroad enter the

Country under negligible tax burdens. “It
stands to reason that our wine market is
used as a bargaining tool by the government to export other Brazilian products to
nations that want to export the beverage
to our Country”, explains researcher José
Fernando da Silva Protas, from Embrapa
Grape and Wine.
Considering the Brazilian fine wines,
made from Vitis vinifera L. cultivars, sold

to the domestic market, the entity came
up with an analysis based on the wines
produced in Rio Grande do Sul, responsible for 90% of all grapes processed in Brazil. The amounts of the other wine producing states were also estimated. According
to the study, in 2017 the consumption of
this wine category went up 21.91%. Nonetheless, while imported wines rose 33.89%,
the national wines suffered a reduction

of 26.60%. In 2016, imported wines represented 80.19% of the market of wines
made from Vitis vinifera L., representing
88.07% in 2017.
In the view of the executive director of
the Rio Grande do Sul Union of the Industry of Wine, Grape Must, Vinegar and Beverages (Sindivinho-RS), Gilberto Pedrucci, imported wines are rewarded with a
very favorable environment in Brazil, but

the national products are penalized. “Imported wines are taxed in line with their
manufacturing value abroad and take
advantage of tax exemptions. National wines pay taxes over their sales price,
and taxes are collected in anticipation”,
he exemplifies.
He also mentions that the retailers and
importers derive higher profits from imported wines. “The profit margins of the

companies are four times as much if compared to the national labels. Some wines
are imported at prices no higher than 1.5
euros and at the supermarket shelves they
fetch R$ 30”, he argues. He recalls that in
Europe production and sales subsidies
amount to 1.3 billion euros, not to mention
aids from each country. “Technically, Brazilian fine wines are excellent. The competing conditions are unfair”, he concludes.

That’s not fair

Fine wines sector is adversely affected by
unfair competition from foreign labels,
which enter Brazil greatly favored by taxation benefits

l WINE TOURISM

THE IMPORTED WINES HAVE AN SCENARIO
FAVORABLE IN BRAZIL, WHILE NATIONALS ARE PENALIZED
46

Few beliefs are as unanimous in the vitiviniculture sector as the certainty that Brazilian consumers are still improving their
knowledge about the beverage. That is, they are creating a habit and coming to grips with the entire wine context. On the grounds of this perception wine tourism has become an excellent alternative for the wineries to add value to their brands. “Buying a
bottle of wine in a winery is different from buying it in a supermarket. Knowing the productive environment makes it possible to
have a good grasp of the manufacturing process and of the details that make the beverage a unique product. So much so that nowadays many wineries run their own convenience shops on the premises”, says Deunir Argenta, president of the Brazilian Vitiviniculture Union (Uvibra).
In Pedrucci’s view, this type of consumer turns out to be an opinion maker regarding the wines produced in Brazil. “Their perception ends up being different. After appreciating the experience these people tend to comment on it with their friends, post it on
the internet, and things like that, convincing people to know more about the national wines at their visits to wineries”, he analyzes.
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NORDESTE

N o r t h e a s t

O milagre de

São Francisco
Em pleno Nordeste do Brasil, onde o calor é a regra
e o frio é um ilustre desconhecido, a produção
de uva surpreende pelo volume e pela qualidade
hectare na região é de 35 toneladas.
“Isto representa uma possibilidade de
negócio com retorno muito rápido sobre o
investimento. É dessas oportunidades que
raramente aparecem. E como há uma demanda crescente no exterior, quem produz
está realmente muito satisfeito”, comenta,
ressaltando que em parte este desempenho
se dá pela alta cotação do dólar. Em setembro, a moeda norte-americana alcançou a
quase R$ 4,20. Isto significa que alguns produtores chegaram a faturar até R$ 280 mil
por hectare de uva.
A tendência é de expansão. Entre 2017
e 2018, o avanço foi de 10% em produção
e 8% em área. “A maioria dos produtores
é de pequeno porte, com cultivos entre 6
e 10 hectares. Mas há inclusive grupos empresariais de grande porte investindo no
setor, com áreas na faixa de 100 hectares”,
explica Casado.

O cultivo de uva no Vale do Rio São Francisco mexe também com o arranjo social da
região. As áreas com a fruta ficam localizadas principalmente no entorno das cidades
de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro,
na Bahia, empregando mais de mil pessoas
nas épocas de colheita, principalmente mulheres, por ser um serviço mais delicado.
De acordo com dados da Codevasf, em
2017 a produção total de uvas junto ao Rio
São Francisco foi de 274 mil toneladas, em
área de 6.793 hectares, representando Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 1,021 bilhão. Ainda segundo a entidade, o custo variável médio de produção fica em cerca de
R$ 48.000,00 por hectare, com rendimento
bruto em torno de R$ 140.000,00 por hectare. Embora a margem seja alta, o principal custo ainda está na implantação do pomar, no primeiro ano, que fica em cerca de
R$ 120.000,00 por hectare.

Entre 2017 e 2018, O avanço foi de 10% em produção
e DE 8% em área DE VINHEDOS NO VALE DO SÃO FRANCISCO
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Em condições normais, o clima seria um obstáculo. Qualquer pessoa em
sã consciência jamais imaginaria produzir uva de mesa em uma das regiões mais
quentes do planeta. Mas então veio a tecnologia, que desenvolveu sementes de uva
específicas para as temperaturas mais tórridas. E junto com ela a água irrigada, retirada do maior rio em extensão do território
brasileiro, o São Francisco. Foi a combinação perfeita para o milagre.
Com duas safras colhidas por ano e alto
índice de açúcar, justamente pela questão
do clima, quem investiu para implantar as
videiras e aguardou cerca de 18 meses pelo
início da produção não se arrepende. De
acordo com o diretor da Área de Gestão de
Empreendimentos de Irrigação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Napoleão Casado, a produtividade média por
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The miracle of

Saint Francis

Under normal conditions, the climate
would be an obstacle. Nobody would ever
consider producing table grapes in one of
the warmest regions on the planet. Then
technology came in, and grape seeds, specific for warm temperatures, were produced. Along with it, irrigation systems,
drawing water from the longest river in the
Brazilian territory, São Francisco. It was the
perfect combination for the miracle.

With two crops a year, and a high sugar content, stemming from the question
of the climate, those who invested in vineyards and were patient enough to wait 18
months for the first crop never regretted it.
According to the director of the Irrigation Enterprise Area Manager, of the São Francisco
and Parnaíba Valley Development Company (Codevasf), Napoleão Casado, average
productivity per hectare in the region reach-

es 35 tons. “It represents a business opportunity with fast return from the investment.
There are opportunities that rarely show
up. As there is great demand from abroad,
those who produce grapes are really satisfied”, he comments, stressing that in part
the credit of this performance goes to the
highly valued dollar. In September, the
North American currency hit a record R$
4.20. It means that some producers fetched

The Northeast Region of Brazil, where hot temperature
is the rule and cold weather, the exception,
stands out for the volume and quality of its grapes

R$ 280 thousand per hectare.
The trend points to expansion. Between 2017 and 2018, production went up
10% and area, 8%. “Most of the producers
are small scale farmers, who cultivate from
6 to 10 hectares. There are also big commercial companies that have invested in
the sector, with areas covering up to 100
hectares”, Casado explains.
Vineyards in the Northeast have also a

big influence on the social status in the region. The areas devoted to vineyards are
normally located close to cities like Petrolina, in Pernambuco, and Juazeiro, in Bahia, employing upwards of one thousand
workers at harvest, especially women, as
it is a delicate job.
According to data released by Codevasf
officials, in 2017 total production of grapes
in the Rio São Francisco region reached 274

thousand tons, in an area of 6,793 hectares, representing a Gross Production Value (GPV) of R$ 1.021 billion. Still according
to the entity, the average variable cost remains at about R$ 48,000 per hectare, with
gross income of approximately R$140,000
per hectare. In spite of the high margin, major costs have to do with the establishment
of the vineyard, in the first year, and remain
at about R$ 120,000 per hectare.

Between 2017 and 2018, the advance was 10% in production
and 8% in area of vineyards IN THE SÃO FRANCISCO VALLEY
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DEMANDAS
D e m a n d s

A origem credencia
O Vale dos Vinhedos é o melhor exemplo
do que uma Indicação Geográfica pode fazer por uma região, por sua gente e por seus
produtos. Desde que essa área resolveu trabalhar unida por produtos com perfil singular e características semelhantes, o turismo
avançou de forma exponencial, os produtos agregaram valor e o comprometimento
com a qualidade tornou-se o mantra para
todo e qualquer item que ali seja fabricado.
Tal como o vinho, o tempo de maturação
desse processo foi longo. Iniciado em 1995,
teve diversas fases e foi concluído em 2012,
sendo a Denominação de Origem alcançada também nesse ano. “Foi o primeiro produto do Brasil a ter uma Indicação Geográfica. E, lógico, o sucesso serviu para que
outras regiões percebessem que a identi52

dade regional pode ser ativo importante
para o fortalecimento da marca e a agregação de valor”, explica Jorge Tonietto, pesquisador em zoneamento e indicações geográficas da Embrapa Uva e Vinho, situada
em Bento Gonçalves (RS).
Conforme ele, trata-se de uma tendência no Rio Grande do Sul e até mesmo em
outras regiões, pois é possível valorizar a
produção local e ainda incluir setores complementares, como a gastronomia, o que
eleva a rentabilidade. Mas o processo junto ao Insitituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não é simples. “Além de uma
produção significativa, é preciso ter regulamento de uso, que representa os requisitos
para o que é fabricado, sistemas de controle
e uma área geográfica delimitada”, explica.

Tonietto ressalta que os principais ganhos observados pelas regiões que já possuem a certificação são a solidificação da
marca, o incremento do turismo e a valorização financeira e imaginária do território, além da sinergia gerada na região,
uma vez que em todos os casos há uma
associação de produtores por trás. O assunto ganhou tanta dimensão que já existe até mesmo um comitê dentro do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) para
tratar do tema de forma específica.
Nos quadros na próxima página é possível conferir o que diferencia a Denominação de Origem da Indicação de Procedência e também quais são as regiões já
reconhecidas e que estão com o processo
em andamento.

Cada vez mais, produtores valem-se da geografia
para diferenciar seus produtos, agregar valor
e reforçar a identidade do local no qual vivem

l PARA DIFERENCIAR
O que difere a Denominação de Origem da Indicação de Procedência?
Indicação de Procedência: É quando uma região torna-se conhecida pela
produção de determinado produto, tendo volume significativo de fabricação. É necessário ter regulamento com as particularidades locais, respeitando uma área geográfica delimitada.
Denominação de Origem: Nesse caso, é preciso comprovar que o produto
tem características específicas dos fatores naturais e humanos da localidade.
Existe uma exigência grande quanto ao perfil do produto.

O Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha,
já virou sinônimo de qualidade
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Credentialed
by origin
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ty could be an important asset for strengthening the brand and adding value”, explains
Jorge Tonietto, researcher in zoning and
geographical indication at Embrapa Grape
and Wine, based in Bento Gonçalves (RS).
According to him, it has become a trend
in Rio Grande do Sul and other regions, as
it makes it possible to place value on local production and include complementary sectors, like gastronomy, resulting
into higher profits. An application process
submitted to the National Institute of Industrial Property (Inpi) is rather complex.
“Besides a significant production, there is
need for use regulation, which represents
the requisites for the product that is manufactured, control systems and a delimited
geographical area”, he explains.

As Indicações de Procedência reconhecidas The recognized Indications of Origin
Nome/ Name

Localidades/ Localities

Vale dos Vinhedos

Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul

Pinto Bandeira

Pinto Bandeira, Bento Gonçalves e Farroupilha

Altos Montes	Flores da Cunha e Nova Pádua
Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Bento Gonçalves

Farroupilha	Farroupilha
Vale da Uva Goethe	Urussanga (SC) e arredores

Farmers have increasingly resorted to geography to
differentiate their products, add value and strengthen
the identity of the locality where they live
Vineyard Valley is the best example of
what a Geographical Indication can do for
a region, for its people and products. Ever
since its area decided to work jointly focused on products with a singular profile
and similar traits, tourism has made exponential strides, value-added products arose
out of innovative solutions, and commitment to quality has turned into the mantra
for any item manufactured in the region.
Just like wine, it took a long time for
this process to mature. With its beginning
in 1995, it had several phases and was concluded in 2012, and the Designation of Origin was also achieved that year. “It was the
first product in Brazil with a Geographical Indication. Of course, this success story made
it clear to other regions that regional identi-

l QUEM JÁ TEM/ CERTIFICATION HOLDERS

Tonietto stresses that all major gains
achieved by the regions where the certification is in place include brand solidification, attraction of tourists and higher finance and imaginary value of the territory,
besides the synergy generated in the region, as in all cases there is an association
of farmers behind the process. The question gained momentum to such an extension that a committee was set up by the
Brazilian Wine Institute (Ibravin) to deal
with the matter in specific manner.
In the attached pictures it is possible to
check what makes the difference between
Designation of Origin and Indication of Origin, besides the regions that have already
been acknowledged and whose process is
underway.

l NA FILA/ WAITING IN LINE
Estão no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) à espera
The National Institute of Industrial Property (INPI) awaiting
Vinhos finos da Campanha Gaúcha
Vinhos do São Francisco
Vinhos de Altitude de Santa Catarina

Bagé, Candiota, Santana do Livramento, Dom Pedrito e outros
Eixo Juazeiro-Petrolina
São Joaquim, Campos Novos e Caçador

Altos de Pinto Bandeira	Região com mais altitude dentro do município da Serra Gaúcha

Vineyard Valley, in Sierra Gaucha,
has become synonymous with quality
l DIFFERENTIATION
Where lies the difference between Designation of Origin and Indication of Origin?
Indication of Origin: It is when a region is known as the producer of a certain product, with a significant manufacturing volume. There is need for a set of rules with local particularities, within a delimited geographical area.
Designation of Origin: In this case there is need to produce evidence that the product bears characteristics specific to local
human and natural factors. Strict requirements encompass the profile of the product.
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Mais que simples.

Descomplicado
Alteração no sistema tributário beneficia
pequenas empresas do setor e muda as perspectivas
de mercado dos empreendimentos de perfil familiar
Dados do Sindicato da Indústria do Vinho, Mosto de Uva, Vinagres e Bebidas
Derivados da Uva e do Vinho no Estado do Rio Grande do Sul (Sindivinho-RS)
dão conta de que cerca de 250 vinícolas de pequeno porte aderiram ao Simples Nacional. É um sistema tributário menos burocrático e oneroso, destinado a empresas com faturamento de até R$ 400 mil mensais. A inclusão do setor vitivinícola no modelo era uma demanda antiga de toda cadeia produtiva.
Para o diretor-executivo do Sindivinho-RS, Gilberto Pedrucci, que foi um dos
primeiros empresários a aderir à novidade, a proposta muda muito o cenário
para as vinícolas. “O que se observava nas pequenas empresas era a dificuldade de crédito para investimento, pelo pouco faturamento. Assim, ficava difícil
ampliar a linha de produtos ou investir em tecnologia”, explica, ressaltando que
algumas fábricas que estariam aptas à adesão preferiram ficar no sistema atual
pela questão dos créditos tributários oriundos da comercialização.
Ainda de acordo com o executivo, a possibilidade de diminuição da carga tributária favorece muito a competitividade das pequenas vinícolas familiares. “É
um valor que as empresas incorporam ao fluxo de caixa para fazer investimentos. As empresas grandes operam com menor custo, pois têm ganho em escala, estão estruturadas com centros de distribuição. Já destes empreendimentos
que aderiram ao Simples Nacional, cerca de 90% são familiares”, contextualiza,
destacando que esta é uma luta de pelo menos seis anos do setor.
A convergência de interesses e o discurso em uníssono são os dois motivos
principais apontados pelo presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin),
Oscar Ló, para que o segmento conseguisse alcançar esta demanda. “É fundamental a união, para que tenhamos resultados mais consistentes. E ao mesmo
tempo é muito gratificante ver o setor trabalhar de maneira articulada”, diz.
Para o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Deunir Argenta, a medida vai beneficiar a perenidade do setor. “Hoje, o jovem só vai ficar
no campo se for viável, rentável. Temos uma relação cultural com a uva e o vinho na região serrana do Rio Grande do Sul. É preciso criar condições para que
isso permaneça, se perpetue”, comenta.

Simples Nacional é um sistema
tributário menos burocrático e oneroso
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More than simple.

Uncomplicated
Data released by the Industry Union of
Wine, Grape Must, Vinegar and Beverages Derived from Grapes and Wine in Rio
Grande do Sul (Sindivinho-RS) refer to 250
small wineries that adhered to the ‘Simples Nacional’. It is a less bureaucratic and
less onerous tax system, destined for companies with a gross income of up to R$ 400
a month. The inclusion of the vitiviniculture sector in the model had long been requested by the supply chain.
The executive director of the Sindivin58

ho-RS, Gilberto Pedrucci, one of the first
entrepreneurs to adhere to the novelty, the bid changes the winery scenario greatly. “”One of the problems faced
by small companies was the difficulty in
having access to credit lines for their investments, because of their low income.
It made it difficult to expand their line of
products or invest in technology”, he explains, stressing that some factories qualified for adhering to the system opted for
keeping their present system because of

the tax credits stemming from the commercialization of their products.
Still according to the executive officer,
the chance for a reduction in the tax burden favors greatly the competitiveness
of the small family wineries. “It is money
that the companies incorporate in their
cash flow for investments. The big companies operate at smaller costs because
of their economies of scale, they are appropriately structured and rely on distribution centers. On the other hand, 90%

Alteration in the tax system benefits small
companies of the sector and changes the market
perspectives of family profile enterprises

of the enterprises that adhered to the
new system are family operations”, he
clarifies, recalling that this was a six-year
fight of the sector.
The convergenceof interests in the
discourses in unison are two major reasons referred to by the president of the
Brazilian Wine Institute (Ibravin), Oscar

Ló, for the segment to achieve what they
were fighting for. “Union plays a fundamental role when it comes to achieving
consistent results. In the meantime, it is
gratifying to see the sector working in articulated manner”, he concludes.
The president of the Brazilian Vitiviniculture Union (Uvibra), Deunir Argen-

ta, the measure will benefit the perennial presence of the sector. “Nowadays,
young people will only stay in the countryside it is viable and profitable. We have
a cultural relationship with grapes and
wine in the sierra region in Rio Grande do
Sul. “The is need to create conditions for
this to continue steadily”, he comments.

‘Simples Nacional’ is a less bureaucratic
and less oppressive tax system
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Imagine a seguinte situação: para cada
carregamento de vinho, suco de uva ou espumante que está embalado e pronto para
sair da fábrica, antes de o caminhão pegar
a estrada, o empresário precisa sacar cerca
de 40% do valor da carga antecipadamente para pagar impostos. Esta é a realidade
perversa imposta pela substituição tributária à cadeia vitivinícola e que é apontada como a maior dificuldade do setor atu-

almente, junto com a competição desleal
dos vinhos importados.
Na prática, a medida facilita a fiscalização por parte do poder público, mas penaliza fortemente o setor industrial, que precisa
antecipar receita para então vender o produto a prazo, mesmo com o risco de inadimplência. “Isso acaba com o fluxo de caixa de
qualquer empresa. Há empresas que fazem
empréstimo no banco para poder colocar

o caminhão na estrada. Toda a rentabilidade do negócio acaba ficando com o sistema
bancário. Fica difícil trabalhar”, desabafa
Darci Dani, diretor executivo da Associação
Gaúcha de Vinicultores (Agavi).
A reversão da medida é uma das grandes bandeiras de todas as entidades ligadas ao setor. O presidente do Instituto
Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar Ló, considera os obstáculos fiscais e tributários

Empresas chegam a fazer empréstimo bancário
para arcar com a tributação antecipada

Sistema tributário penaliza o setor industrial e dizima
o fluxo de caixa das empresas, que garantem a
arrecadação total do tributo antes da venda
como os principais fatores que dificultam o
incremento do consumo dos produtos da
cadeia pelo consumidor brasileiro. “Os impostos e a legislação complexa prejudicam
demais o setor. É fundamental que tenhamos mais representatividade e consigamos diminuir a carga tributária e avançar
no mercado nacional”, comenta.
O diretor-executivo do Sindicato da Indústria do Vinho, Mosto de Uva, Vinagres e

Bebidas Derivados da Uva e do Vinho no Estado do Rio Grande do Sul (Sindivinho-RS),
Gilberto Pedrucci, reforça que a entidade vem
trabalhando junto com outras em duas frentes principais para tentar resolver a questão.
“Primeiro, a situação no Rio Grande do Sul.
Como produzimos 90% do vinho nacional,
a substituição tributária deveria ser retirada primeiro aqui, para dar o exemplo. Já em
Brasília, colocamos algumas condições que o

governo deveria dar ao setor. Não queremos
redução tributária, só facilidade na operacionalização do nosso negócio”, declara, reforçando que a medida é muito compensatória e
facilitadora para os estados,uma vez que a arrecadação é antecipada e recolhida numa única fonte. “A inadimplência no comércio chega
a 20%. Quando acontece, perde-se o produto, o frete e até o imposto que já se pagou de
forma antecipada”, assinala.

Excessively acid
Tax system penalizes industrial sector and
decimates the cash flow of the companies,
as they collect the taxes before selling the products
Imagine the following situation. For every shipment of wine, grape juice or sparkling
wines that have been packed and are ready to
leave the winery, before the truck reaches the
road the entrepreneur needs to pay 40-percent in anticipated taxes levied on the value of
the cargo. This is the stark reality imposed by
the tax substitution system on the vitiviniculture supply chain, and is now considered to be
the biggest difficulty of the sector, along with
the unfair competition from imported wines.
In practice, the measure makes it easier for
inspections by the government, but penalizes
harshly the industrial sector, which needs to
anticipate its income before selling the products on installments, and therefore exposed
to default risk. “This exhausts the cash flow of
any company. There are companies that resort
to bank loans to get their trucks onto the road.
The entire profit of the business ends up in the

bank systems. It makes it difficult to work”,
says the executive director of the Rio Grande
do Sul Association of Viticulturists (Agavi), Darci Dani, giving vent to his feelings.
The reversal of this measure is one of the
requirements of all the entities linked to the
sector. The president of the Brazilian Wine
Institute (Ibravin), Oscar Ló, maintains that
the fiscal and tax-related obstacles are the
main factors that pose difficulties to consumers with regard to the products of the
supply chain. “Taxes and extremely complex legislation greatly jeopardize the sector. It is of fundamental importance for us to
have more representativeness in order to reduce the tax burden and make strides in the
national market”, he comments.
The executive director of the Industry
Union of Wine, Grape Must, Vinegar and Beverages Derived from Grapes and Wine in Estado

do Rio Grande do Sul (Sindivinho-RS), Gilberto
Pedrucci, insists that the entity has been working hard, jointly with other two fronts, in an attempt to solve the question. “In the first place,
the situation in Rio Grande do Sul. As we produce 90% of the national wine, the tax substitution system should be eliminated here, just
to set an example. In Brasília, we have unveiled
some conditions that the government should
grant to the sector. We are not demanding
any reduction in taxes, but facilities for operating our business”, he declares, strengthening that the measure is really compensatory
and a facilitator for the states, seeing that taxes are collected in anticipation and delivered
to a unique anticipated source. “Shop customer default reaches 20%. When it happens, it
means that the product has been lost, and so
have the freight cost and the tax itself, all paid
in anticipation”, he comments.

Companies resort to bank loans to
bear the burden of anticipated taxes
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Para evitar contratempos

Preventing gray rot

Presente em praticamente todos os vinhedos do mundo,
a podridão cinzenta da uva pode acarretar
fortes danos à produtividade e à qualidade

Present in all vineyards in the world,
gray rot can seriously affect
grape productivity or quality

rais, tais como poda verde (desfolha e desbrota), diminuição do vigor das plantas,
remoção dos restos culturais infectados,
com controle químico e biológico. Atualmente, os princípios ativos mais utilizados
são iprodiona, pirimetanil e procimidona.
Como controle biológico, existem produtos à base de espécies de Bacillus que podem ser utilizados.
No caso da utilização de fungicidas, o
número de aplicações varia com a pressão
de inóculo, a suscetibilidade da cultivar e
as condições climáticas. As aplicações de
fungicidas devem ser realizadas a partir do
início da floração, até os estágios de maturação. É importante observar o período de
carência dos produtos, pois algumas aplicações são realizadas próximas à colheita.

Grape gray rot, also known as Botrytis
rot or noble rot, is present in almost all
vineyards in the world, affecting both
grape productivity and quality. The
symptoms of gray rot can appear in the
leaves, bunches or stems; however, outbreaks at blossoming cause more serious
problems because of necrosis and drops
in inflorescence.
The symptoms on the berries, stemming from infections during the blossoming period, start with the growth of the
fungus inside the berry, in line with moderate temperature conditions, high moisture levels and low speed of the wind.
After this, the fungus produces spores outside the berry, which turn grayish, typical
color of the disease, then evolve to dark

rot. This is aggravated in cultivars with
compact bunches.
The main infection spot in the inflorescences is the area of the floral receptacle (extreme end of the pedicel), but there
could be infections through the stigma
style. The fungus may remain latent during the blossoming period and initial berry formation, colonizing the tissue and
causing the berries to rot when they have
a sugar content of about 5% to 8%, extending through harvest time. Fungus B.
cinerea overwinters in the soil, plants and
crop remains, like the bark of mummified
fruit and twigs.
The control of gray rot should be based
on the integration of cultural practices like
green pruning ( leaf shedding and bud

removal), reduction in the vigor of the
plants, removal of infected crop remains,
through chemical and biological control. Nowadays, the most utilized active
ingredients are iprodione, piriment anil
and procymidone. For biological control,
there are products based on types of Bacillus that can be used.
In case fungicides are utilized, the number of applications varies in accordance
with the pressure of the inoculum, the susceptibility of the cultivar and weather conditions. Fungicide applications should be
carried out from the beginning of the blossoming period to the mature stage. It is important to observe the grace period of the
products, as some applications are carried
out close to harvest.
Sílvio Ávila

típica da doença, evoluindo para escurecimento e apodrecimento. Isto é agravado em
cultivares com cachos compactos.
O principal local de infecção nas inflorescências é a área do receptáculo floral
(extremidade do pedicelo), embora possa
haver infecções através do estilete e do estigma. O fungo pode permanecer latente
durante a floração e a formação inicial das
bagas, colonizando o tecido e causando a
podridão quando as bagas apresentam em
torno de 5% a 8% de açúcar, estendendo-se até o momento da colheita. O fungo B.
cinerea sobrevive no solo, nas plantas e em
restos culturais, como casca dos ramos e
frutos mumificados.
O controle da podridão cinzenta deve
se basear na integração de práticas cultu-

Sílvio Ávila

A podridão cinzenta da uva, conhecida
também por podridão de Botrytis ou mofo
cinzento, está presente em praticamente todos os vinhedos do mundo, acarretando danos tanto na produtividade quanto na qualidade da uva. Os sintomas da podridão
cinzenta podem ocorrer nas folhas, nos cachos e nos ramos. Porém, a ocorrência da
infecção durante a plena floração ocasiona
maior severidade da doença porque causa
necrose e queda das inflorescências.
Os sintomas nas bagas, oriundos de infecções na floração, iniciam-se com o crescimento do fungo no interior da baga combinado com condições de temperatura
moderada, alta umidade e velocidade baixa
do vento. Após, o fungo produz esporos no
exterior da baga, de coloração acinzentada,

os Sintomas da podridão cinzenta
podem ocorrer em folhas, cachos e ramos
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Gray symptoms can affect leaves,
bunches and stems
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VOCÊ CONTROLA AS PRAGAS.

Inseticida natural: carência zero.
Certificados:

O CONSUMIDOR CONFIA.

Formulação mais concentrada e estável.
Multissítio: manejo da resistência.
Amplo espectro e multiculturas.

UM
BRASIL
DO VINHO

Descubra a diversidade dos vinhos do Brasil.
Acesse o site www.vinhosdobrasil.com.br e conheça as regiões produtoras.

facebook.com/vinhosdobr

@vinhosdobr

twitter.com/vinhosdobrasil

