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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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VAZ BRUT ROSE – CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA - BRASIL
 
 Morro do Chapéu, localizada na zona oriental da Chapada Diamantina, a 400 km de Salvador, é um tesouro 
ainda a ser descoberto pelos turistas! O entorno da cidade é rico em belezas naturais diversas, como a Cachoeira 
do Ferro Doido e a Gruta dos Brejões – e, ainda por cima, abriga uma das maiores concentrações de orquídeas do 
estado. Além disso, produz tomate, morango, rosa do deserto e uva.
 Estando a mais de mil metros acima do nível do mar, tem clima agradável, sendo, inclusive, considerada 
uma das cidades mais frias do estado da Bahia. Localizada em Morro do Chapéu, a vinícola VAZ é um projeto 
desenvolvido numa área de 20 hectares, onde estão plantadas diversas castas como: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc e Niágara. Localizada numa região 
entre 900 e 1150 metros acima do nível do mar e com clima e solo que se assemelham a região de Mendonza, 
na Argentina, tem dias bem quentes e noites com temperaturas mais amenas e agradáveis. Clima perfeito para 
produção de belos vinhos, como esperam os que apostaram nesse projeto fantástico.
 Trata-se de um projeto audacioso que envolve a construção futura de um condomínio de casas, onde terão 
seus próprios mini-vinhedos em seus quintais, e os proprietários poderão aprender a cultivas e produzir seus vinhos 
pessoalmente.
 Com produção desde 2015, quando teve sua primeira colheita, começou comercialmente a vender seus 
vinhos na safra 2017. Produz espumantes Brut e Moscatel, e tintos Malbec, Syrah e um blend de Malbec e Syrah.
 Vencedora da 9ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil (GPVB) e da 4ª edição da Grande Prova Sucos de 
Uva do Brasil, a vinícola baiana VAZ, teve na categoria de vinhos, o prêmio para o Tinto Malbec. Já nos rótulos de 
espumantes os premiados foram o Brut Branco Charmat e o Brut Rosé Charmat, os dois de 2019.

Uvas: corte de Malbec, Sauvignon Blanc e Viognier

Notas de Degustação: de cor rosa cobreada, de mais intensidade e boa perlage. Nariz muito intenso, com notas de frutas vermelhas como morango, 
framboesa, cereja. Em boca, repete o perfil aromático, com ótimo frescor e persistência. Gostei muito.

Estimativa de Guarda: prefiro beber este tipo de espumante sempre no frescor da fruta. 

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com bruschettas, petiscos de entradas, frutas secas, frios embutidos e defumados. Queijos de cabra e 
queijos de meia cura.

Serviço: servi entre 7 e 8ºC, numa taça grande de estilo Bordeaux, para provar mais dos aromas.

Faixa de Preço – Desconhecido

Em BH: Presente de uma amiga baiana!!!
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OMEGA CENTAURO CABERNET SAUVIGNON 2012 – VINHEDOS EM MARIANA PIMENTEL RIO GRANDE DO 
SUL - BRASIL 
 O professor Jorge Ricardo Ducati, consagrado nome da vitivinicultura brasileira, titular na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, é um exemplo. Implantou seus vinhedos no município de Mariana Pimentel, a 
aproximadamente 90km de Porto Alegre, em plena região metropolitana da capital gaúcha. Numa área de meio 
hectare, geomorfologicamente muito próximo ao terroir de Encruzilhada do Sul, que já desponta como uma das 
melhores regiões vitivinícolas do país ele implantou as castas tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Barbera e Brunello 
(Sangiovese), além da branca Garganega. 
 O projeto de Jorge Ducati tem a parceria do vinhateiro Vilmar Bettú. O primeiro cuida pessoalmente da 
viticultura e o segundo da elaboração dos vinhos. Aliás, essa é uma parceria com linguagem própria. Ducati é um 
doutor em astrofísica e Bettú é físico! A proposta é criar vinhos muito bem cuidados, do vinhedo à cantina, que 
espelhem o terroir. Então, esses vinhos carregam os saberes de Ducati e Bettú, além das expressões de solo e o 
clima de Mariana Pimentel.
 A vinha foi plantada em 1998 com mudas importadas da Itália, e a primeira colheita foi em 2005 e, de 
lá para cá, temos apreciado belos exemplares. Os vinhos Ducati+Bettú são longevos. Como diz o próprio Jorge 
Ducati, “vinho é uma experiência estética.” Não surpreende, então, que seja ele, o viticultor, quem escreve e cola 
os rótulos.

Uvas: Cabernet Sauvignon

Notas de Degustação: de cor rubi, com boa intensidade e leve halo por conta do tempo de guarda. Nariz muito 
complexo desde o início início (decantação de 30 minutos), com notas de balsâmico, couro, sous-bois, defumado, 
frutas escuras maduras e sem excesso de maturação, toques florais, leve toque de chocolate e especiarias doces 
como a baunilha. Em boca, paladar fino, elegante, com taninos macios, sabores de frutas negras como a ameixa, boa acidez, com boa persistência mostrando 
grande equilíbrio e harmonia. Produção limitada de apenas 214 garrafas.

Estimativa de Guarda: abrimos numa hora perfeita!  

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, carnes de caça. Entrecôte mal passado ao molho de 
cogumelos. Ossobuco.

Serviço: servir entre 16 e 17ºC, numa taça grande de estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – Desconhecido

Em BH: Presente de Jorge Ducati e dos casal German e Mariella.
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 Nesta última semana do ano de 2020, muitos leitores do VINOTÍCIAS e amigos estão me perguntando o que eu imagino que irá acontecer com os vinhos em 2021. 
 De certa forma, o artigo de Suzana Barelli responde parte destas questões, mas resolvi ir mais além e ver o que críticos e experts estão escrevendo sobre o assunto.
 Não há dúvida que a expectativa é que tenhamos um ano muito melhor com a chegada da vacina para o Covid-19 e que as ernergias negativas fiquem para trás.
 Talvez, a primeira notícia que importa seja dizer que a firma britânica Wine Inteligence publicou recentemente a previsão das tendências para 2021 em artigo 
assinado por Richard Halstead, cofundador e diretor de operações da empresa. Apesar de que o ano de 2020 seja lembrado como um período que marcou o mercado de 
vinho principalmente na área econômica, com mudanças significativas na forma de comercializar a bebida, é bem verdade que se alguns setores vitivinícolas tenham se 
beneficiado, como alguns canais de distribuição no varejo e importadores que investiram em vinhos de menor valor agregado, além de grandes vinícolas com capacidade de 
reação e amplamente diversificadas no mercado internacional, a realidade é que o efeito deste ano foi devastador para a maioria das pequenas vinícolas e muitas empresas 
ligadas ao setor vitivinícola: restaurantes, hotéis, bares, catering, hotelaria, eventos e turismo, principalmente. Aliás, neste aspecto, a pesquisa da Wine Intelligence prevê 
um crescimento lento do enoturismo físico que “demorará muito a recuperar”, referindo que os visitantes presenciais à porta da adega ficarão limitados àqueles moradores 
viajando por um curto espaço de tempo.
 Nesse sentido, Halstead em seu artigo coloca alguma luz no fim do túnel. Embora 2021 não mude a situação da noite para o dia, na Wine Intelligence eles acreditam 
que as coisas podem começar a voltar ao normal no meio do ano de 2021, à medida que as vacinas se espalharem e a comunidade médica aprender mais sobre como 
controlar o vírus. A partir da pesquisa da consultoria, eles avaliam que mais atividades serão possíveis, incluindo o retorno aos restaurantes, que as pessoas possam voltar 
a fazer viagens, que incrementem o consumo do vinho e da gastronomia. Em seu artigo, Richard Halstead, arrisca-se a crer num “grande segundo semestre para 2021” no 
turismo e na indústria HORECA (hotéis, restaurantes e catering) à medida que a atual demanda “reprimida” aos poucos “se liberte” da atual situação de contenção sanitária.
Um dos aspectos positivos deste período da pandemia foi na minha opinião uma quantidade incrível de lives entre formadores de opinião e enólogos, importadores, 
ou críticos, que forneceu um volume enorme de informações e estímulos para o consumo do vinho, aumentando a conexão entre os produtores, seus importadores e 
distribuidores, e os consumidores finais. Sobre vários temas, chegamos a realizar cerca de 20 lives, conquistando um público fiel nas noites de quinta-feira, além de realizar 
um ótima “Sherry-Week” com 3 atividades em parceria com a Confraria Feminina mineira - LuluVinhas.  
 Muitas empresas reposicionaram os projetos de comercialização de suas lojas de e-commerce ou melhoraram seus sistema de logística e conectividade com seus 
consumidores, resultando sos canais de vendas online (web e aplicações) tornaram-se os grandes vendedores do período. A virtualidade dos contatos acabou resultando em 
degustações “on-line”, lançamentos mundiais de vinhos, feiras digitais. Ou seja, o mercado se revolucionou e reinventou-se na perspectiva de continuar vivo!
 O aumento da participação retalhista de vinhos online (marketplaces e e-commerce de vinhos) bem como os aumentos do volume de vendas que foram claramente 
observados em vários mercados (na Espanha se pode verificar aumentos de vendas superiores a 200%) continuará em 2021 impulsionado por investimentos e consolidação 
significativos, de acordo com Wine Inteligence. No entanto, face à crescente concorrência, a chave para ganhar nas vendas online de vinhos para 2021 não será tanto o 
produto ou o preço como a logística, mas especificamente: a rapidez na entrega do produto. Segundo a Wine Intelligence, o consumidor não vai esperar vários dias até que 
o vinho chegue às sua casa e as operadoras que fizerem as melhores e mais rápidas entregas vão dominar o mercado. A palavra-chave para 2021 no e-commerce do vinho 
será portanto: “entrega rápida”.
 Mas se esta notícia é boa, eu costumo dizer que não bônus sem ônus e, outra previsão do artigo da Wine Intelligence é que o preço médio do vinho vai aumentar e 
os litros vendidos vão cair. Não é necessário dizer que se a quantidade de vinho que uma vinícola vende (volume em litros) diminuir, a forma de aumentar a receita com o 
volume de negócios (ou pelo menos evitar perdas) é aumentar o preço médio por litro. Assim, na pesquisa da Wine Inteliligence consideram que em 2021 os volumes de 
vinho vão diminuir e o custo por garrafa vai aumentar, avisando que a situação econômica pode condicionar de alguma forma (impostos, tarifas, restrições alfandegárias ou 
sanitárias, …). 
 Esta tendência já vem sendo verificada em 2020 (um dos exemplos é a Espanha), a julgar pelos últimos dados do OEMV que mostram quedas nas exportações em 
praticamente todas as categorias mas aumento do preço médio, embora insuficientes para conter as quedas de receitas no volume de negócios. Consideram também que 
esse aumento de preços pode ser “mitigado pelos excessos de estoques de vinhos de vários países produtores que entrarão no mercado em 2021”.
 Por outro lado, se tendência é aquilo que está potencialmente por acontecer, nada impede que resultado seja mudado por algum capricho do mercado. Essas previsões 
sobre os movimentos de mercados e lançamentos das vinícolas, devem sempre ser considerados como expectativas.
 Então, aqui vão minhas dicas:

O QUE ESPERAR EM VINHOS PARA 2021?
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Espumantes: está aumentando o número de produtos nature e extra brut para os consumidores. Esses espumantes mais secos, antes eram encontrados apenas em 
espumantes mais elaborados e, agora tem para todos os bolsos e gostos. 
Rosés: Outra tendência que continua em alto e as projeções mantém em crescimento são os rosés, tanto para vinhos quanto para espumantes. Os vinhos continuam tendo 
bom volume de de venda e lançamentos, e cada vez mais, vemos marcas novas no mercados. 
Brancos e Tintos: Cada vez mais castas que eram secundárias em cortes vão tomando espaço nas prateleiras dos lojistas e importadores. Castas como Cabernet Franc, 
Garnacha, Monastrell, Viognier, Alvarinho, Semillon e Riesling, antes escondidas atrás dos cortes ou assemblagens, aos poucos estão obtendo destaque e aparecendo com 
belos rótulos varietais.
Vinhos ou Bebidas a Base de Vinho: A categoria de “vinhos seltzer” (vinhos ou bebidas à base de vinho, com baixo teor alcoólico, mais doce e com bolhas) “era 
praticamente desconhecida há 5 anos; hoje é o setor mais interessante em bebidas alcoólicas”, diz a Wine Inteligence. Nos Estados Unidos, o setor experimentou um 
crescimento percentual de três dígitos nos últimos 2 anos e espera-se que triplique de tamanho novamente até 2023, de acordo com uma análise do IWSR. Para muitos, 
a bebida “com gás” é algo desconhecido, ainda mais considerando que se parece mais com um refrigerante do que qualquer outra coisa, pois é simplesmente uma água 
gaseificada suave e doce com um pouco de vinho, e que o mercado ainda é relativamente pequeno. No entanto, a Wine Intelligence prevê que em 2021 “muitos produtores 
de vinho serão vistos entrando na onda de “vinhos seltzer”.
Novas formas de embalagens: Formatos alternativos de embalagem comecarão a ser mais populares no mercado tradicional, prevê a Wine Intelligence, embora alertem 
que a primazia da garrafa de vidro no mundo do vinho não está ameaçada, por enquanto. No entanto, formatos alternativos de embalagem estão florescendo em todos os 
países para atender a novas necessidades, especialmente impulsionados por preocupações com as mudanças climáticas devido à “crescente preocupação com a quantidade 
de carbono emitida para produzir uma garrafa de vidro e enviá-la ao mercado. O ano de 2020 foi um ano inesperadamente bom para o formato Bag in Box (na Espanha 
foi a única categoria de vinho positiva em volume de negócios e volume de vendas, de acordo com os dados OEMV mais recentes). Foi também um bom ano para vinhos 
enlatados que oferecem a vantagem 3-P (Portabilidade, Porções e Conservação); formato que explodiu em alguns países (como os EUA) e que várias vinícolas já começaram 
a comercializar na Espanha e mesmo no Brasil. De acordo com a Wine Intelligence, em 2021 o impulso nos mercados de Bag-in-Box e lata continuará.
 No Brasil, marcas de vinhos em latas já consolidadas no mercado e a cada semana surgindo uma novidade, a embalagem estão ganhando adeptos e, para o verão 
é uma ótima pedida por ser fácil de transportar, gelar a bebida e, ainda, reciclar. Além disso, a embalagem favorece aqueles que querem beber em menor quantidade ou 
quem vai consumir vinho ou um espumante.
Vinhos Jovens e Prontos e Vinhos Maduros: com um públcio cada vez mais jovem bebendo vinho, o mercado deverá privilegiar vinhos jovens que chegam prontos ao 
mercado, onde predominam os aromas e sabores de frutas maduras. Os vinhos maduros constituirão um setor mais reservado a pessoas que bebem vinhos procurando os 
benefícios da sua guarda, complexidade e harmonia que o tempo lhes confere.
 No mais, é desejar que todos tenhamos um Feliz 2021 melhor ainda que o Ano que passou !!! Saúde !!! (artigo resultado de pesquisas na Internet)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“OS MELHORES EUROPEUS DE 
2020” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 23/12/2020

 Na sequencia do que foi publicado na edição da semana passada, a coluna 
de hoje destaca os melhores vinhos europeus que degustei em 2020.
Seguindo o formato dos anos anteriores, a lista está dividida em regiões, gêneros 
e categorias de preço, dentro do princípio de comparar o que é comparável. Isso 
ressalat também a aimportância da individualidade, de experessar com clareza 
suas origens, afinal, como tenho insistido, vinho apenas “bonzinho” não é mérito, é 
obrigação.
 No que se refere aos rótulos listados na coluna “melhor qualidade x preço”, 
é ilusório impor um teto, o que seria desejável. Sobretudo neste ano, em que a 
desvalorização da moeda brasileira provocou um aumento sifnificativo nos preços 
dos vinhos importados.
 Algumas importadoras até segurarav um pouco os preços nos primeiros meses 
do ano, mas se renderam aos fatos quando o dálar atingiu o patamer de R$ 5,70. 
Por isso, vinhos que têm somente preço baixo como atrativo não se encaixam nesta 
coluna. O critério vale também para a relação “o melhor degustado do mercado 
brasileiro”... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/
coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-europeus-de-2020.ghtml

“COMO FOI INVENTADA A SABRAGEM 
DO CHAMPAGNE? NÃO É BEM O QUE 

SE DIZ” -  MARCELO COPELLO
COMER E BEBER – VEJA RIO DE JANEIRO - 21/12/2020

 Dizem que oficiais da cavalaria comemoravam suas vitórias quebrando os 
gargalos das garrafas com seus sabres. Mas não foi bem assim...
 Por sua localização geográfica, próxima a fronteira da França com Bélgica e 
Alemanha, a região de champanhe sofreu muitas guerras. O local foi ocupado várias 
vezes por combatentes e o nobre vinho serviu para revigorar muitos soldados nos 
campos de batalha. O folclore conta que, nos tempos de Napoleão, galantes oficiais 
da cavalaria comemoravam suas vitórias ainda nos campos de luta sem apear de 
seus cavalos. Por isso, quebravam os gargalos das garrafas com seus sabres. Há 
quem diga, também, que a prática nasceu com os hussardos do czar quando os 
russos derrotaram as tropas de Napoleão e ocuparam a região. 
 Esta é a lenda que se conta. Li recentemente uma outra versão, no excelente 
livro “Champagne”, de Don & Petie Kladstrup. Segundo Don & Petie, um contingente 
de soldados Bávaros, invadiu em cerca de 1810, as caves do Champagne Jacquesson 
(um de meus prediletos) mas não conseguiu abrir as garrafas.
 O motivo era simples, Adolphe Jacquesson, um dos mais engenhosos 
pioneiros da Champagne, estava aperfeiçoando o que chamamos hoje de grade, 
aqueles arames de metal que lacram as garrafas de champagne, mas que na época 
não eram ainda conhecidos. Frustrados, os bávaros simplesmente as quebraram na 
altura do gargalo e beberam o que puderam.
 A prática de abrir garrafas de espumante usando um sabre, ou outro tipo de 
espada, ainda é muito usada em ocasiões festivas..... Leia a reportagem completa 
em: https://vejario.abril.com.br/blog/vinoteca/origem-sabragem-do-
champagne/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-europeus-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-europeus-de-2020.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://vejario.abril.com.br/blog/vinoteca/origem-sabragem-do-champagne/
https://vejario.abril.com.br/blog/vinoteca/origem-sabragem-do-champagne/
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“DEZ TENDENCIAS NO MUNDO DO VINHO EM 2021” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 25/12/2020

 Quais serão os vinhos mais importados? O que os brasileiros degustarão? Como as empresas de e-commerce deverão trabalhar para ganhar a confiança dos 
clientes? Especialistas do setor respondem a essas e a outras questões
 O ano de 2020 foi, definitivamente, surreal em vários sentidos. No mundo do vinho não foi diferente e, por incrível que pareça, pelo menos no Brasil, o mercado 
assistiu a um grande aumento da demanda – algo que ninguém conseguiu prever. Por conta da pandemia, muitos ficaram em casa e passaram a consumir mais os brancos 
e tintos.
 Os dados do setor ainda não estão fechados, mas a estimativa é de uma alta de pelo menos 35% em relação a 2019, entre a importação e a venda dos vinhos 
brasileiros. Até setembro, a alta era de 37% nas importações de vinho, segundo a consultoria Ideal.
 Para 2021, as previsões devem ser mais assertivas. A necessidade da quarentena fez mudar algumas tendências no mercado de vinho e criou outras, talvez impensáveis 
se a Covid não tivesse mudado tanto o mercado.
 Para apontar as principais, o NeoFeed entrevistou especialistas no assunto como Rodrigo Lanari, representante da consultoria inglesa Wine Intelligence no Brasil, 
especializada em comportamento do consumidor; e Rico Azeredo, diretor da ProWine São Paulo, braço paulista da feira alemã ProWein, a maior em negócios do vinho na 
atualidade.
 Além deles, Felipe Galtaroça, CEO da Ideal, consultoria que analisa os números da importação de brancos e tintos e da comercialização das vinícolas brasileiras, 
também arriscou alguns palpites sobre o mundo de Baco.
 Confira, a seguir, as dez principais tendências para 2021 no mundo do vinho:
1 – O preconceito com o vinho brasileiro deve diminuir. O dólar alto levou os consumidores a comprarem os brancos e tintos nacionais. Ao provarem a bebida, foram 
surpreendidos pela boa qualidade. “Existe uma abertura maior do consumidor para o vinho nacional. Ele pode chegar ao nacional pelo preço, mas gosta do que prova”, diz 
Felipe Galtaroça, da Ideal.
2 – Conceitos como o beber com moderação, procurar vinhos com menor porcentagem de álcool e até campanhas como um mês sem consumir bebidas alcoólicas devem 
ganhar mais adeptos. “O controle do consumo de álcool e as campanhas de beber com moderação crescem em importância na Europa e não devem demorar para chegar 
no Brasil”, diz Lanari, da Wine Intelligence.
3 – As empresas de e-commerce, atualmente concentradas em rótulos europeus, com destaque aos espanhóis, devem aumentar a oferta de vinhos chilenos e argentinos em 
seus portfólios. “No início, essas empresas focaram na Europa para não entrar em competição direta com os supermercados, que traziam muitos vinhos sul-americanos”, 
diz Galtaroça. Isso deve acirrar a competição entre os dois canais de venda, que são aqueles que mais cresceram neste ano.
4 – Crescerá a importação dos vinhos baratos da Argentina. Ao contrário do Chile, com os seus vinhos básicos, a Argentina sempre priorizou a sua exportação para os vinhos 
de valor acima dos US$ 20 a caixa de 9 litros para o Brasil. Neste segundo semestre, houve uma mudança deste foco. Em 2019, os vinhos com preço FOB (sem os impostos) 
de até US$ 19,90 a caixa de 9 litros representavam 29% das exportações do país para o Brasil. Agora, até outubro de 2020, essas exportações representam 43% do total, 
de acordo com os dados da Ideal.
5 – As embalagens de formato alternativo, como as latas e o bag in box, ganham espaço. No Brasil, a bag in box ainda depende da volta de funcionamento dos restaurantes, 
porque seu consumo é maior com o vinho em taça nesses estabelecimentos. Na Europa e nos Estados Unidos, esse consumo cresce até por uma preocupação com uma 
embalagem mais sustentável. “As latas, que fazem sucesso principalmente nos Estados Unidos, encontraram fidelidade nos jovens consumidores e vêm ganhando força por 
aqui”, diz Rico Azeredo, da ProWine.
6 – A categoria “ready to drink” aparece como forte tendência, com bebidas feitas com água com gás, baixo teor alcoólico e sabor frutado. “Acompanhamos vinícolas 
europeias apostarem fortemente nesta tendência, o que deve chegar em breve no Brasil”, diz Azeredo.
7 – As vinícolas vão criar relacionamentos diretos mais duradouros com suas bases de clientes. Com a pandemia, essas empresas foram obrigadas a investir nos seus canais 
online e estão descobrindo que não precisam de intermediários para ter acesso aos consumidores. Devem explorar esse canal não apenas com promoções de venda, mas 
para engajar seus consumidores.... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/dez-tendencias-no-mundo-do-vinho-em-2021/
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“ESPUMANTES PARA TORCER POR UM 2021 MELHOR” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 25/12/2020

 Chegamos ao final de 2020 inevitavelmente impactados pela pandemia, com uma reviravolta em vários setores. No setor de vinhos não foi diferente, mas como 
já publicado em outro artigo, o consumo de vinhos pelos brasileiros aumentou. Segundo relatório da Brazil Wine Landscapes 2021, publicado pela Wine Intelligence, a 
base de consumidores regulares de vinhos no Brasil aumentou em 3 milhões de pessoas entre 2019 e 2020. Houve sim uma reviravolta, que favoreceu alguns formatos de 
empreendimentos, como os supermercados, lojas especializadas e o e-commerce e desfavoreceu outros, como bares e restaurantes. Como muitas pessoas não viajaram, 
algumas importadoras conseguiram comercializar vinhos muito caros, comprados anteriormente no exterior. Analisados em conjunto, entre perdas e ganhos, o saldo foi 
positivo para o setor.
 Os números revelam também um crescimento substancial do consumo de vinhos nacionais, que, segundo a Ideal Consulting, cresceu 106% entre janeiro e setembro de 
2020, em comparação com os números de 2019. Os vinhos importados foram mais impactados pelas altas dos câmbios do dólar e do euro, e os espumantes nacionais, que 
já eram bem apreciados pelos brasileiros, dispararam nas vendas. Segundo relatório da Uvibra, no mês de outubro, 72% das garrafas dos produtos nacionais comercializados 
no Brasil eram espumantes – o equivalente a 4,6 milhões de litros. O otimismo se consolidou ainda com a excepcional qualidade da safra de 2020, considerada a “Safra 
das Safras”!
 Certamente, a paixão pelo consumo de vinhos (uma bebida de consumo ritualizado) veio ocupar o vazio deixado por outras distrações severamente limitadas neste 
ano. Diante deste saldo, creio que 2020 será um marco para a história do mercado de vinhos no Brasil. Para brindar a virada, é hora de beber espumantes, fartamente 
disponíveis no mercado, desde os de grande giro, feitos pelo método charmat – com segunda fermentação em autoclaves e rápida disponibilidade para venda – a espumantes 
de elaboração mais lenta e complexa, pelo método clássico, que concorrem com as grandes referências de qualidade do mercado internacional.
 A virada do ano pode ser brindada também com champanhe, mas isso pede alguns dólares a mais. No entanto, a oferta hoje se multiplicou tanto, que é possível 
achar opções com melhores relações preço/qualidade. O método champenoise, que é a marca do espumante francês mais consagrado mundialmente, é praticado em larga 
escala no mundo, a começar pelos Crémants, procedentes de outras regiões francesas, que não podem ser chamados de champanhe. Da Romênia aos EUA, do hemisfério 
sul ao norte, é possível encontrar a nobre e excitante bebida efervescente em vários cantos do mundo.
 O Cava, espumante espanhol já consagrado mundialmente, é uma alternativa ao champanhe, pelo seu custo inferior, embora de qualidade mais variável. Produzidos 
pelo método clássico, o centro da produção dos Cavas fica na região da Catalunha, mas 159 municípios estão autorizados a fornecer uvas para a sua produção. A maior 
parte dos Cavas brancos resultam do corte de uvas autóctones Macabeo, Xarelllo e Parellada. Os rosados podem vir da Garnacha, Monastrell, Pinot Noir e Trepat. O tempo 
mínimo de autólise dos espumantes é de nove meses.
 Os proseccos são muito apreciados e comercializados também no Brasil, mas boa parte deles resulta do método Charmat. A alternativa mais nobre italiana fica por 
conta da DOCG Franciacorta, autorizada em 1995 e localizada na região da Lombardia, norte da Itália. Muitos investimentos foram empregados para a produção deste 
espumante, que se afirma como o “champanhe italiano” e que exige, no mínimo, 18 meses de autólise para os seus produtos.
 Vou elencar alguns nomes de bons espumantes do método tradicional (listados em ordem alfabética) que podem ser encontrados no mercado brasileiro, para quem 
ainda não comprou sua garrafa.
Brasil – Venda direta ou distribuídos em sites, lojas especializadas e supermercados
Adolfo Lona Mulier Orus Rosé (Casa Rio Verde) - R$ 284,30
Aurora Pinto Bandeira Método Tradicional Extra Brut 24M - R$ 100,00
Casa Valduga 130 Brut Branco ou Rosé - R$ 130,00
Cave de Geisse Terroir Nature Vintage 2015 - R$ 195,00
Don Guerino Blanc de Blanc Nature Tradicional - R$ 128,00
Lírica Brut Vinícola Hermann (Decanter) - R$ 98,00
Peruzzo Extra Brut Método Tradicional - R$ 87,00
Valmarino Brut Método Tradicional - R$ 63,00
Viapiana Nature Champenoise 575 Dias - R$ 125,00.. Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/espumantes-para-torcer-por-um-2021-
melhor/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/espumantes-para-torcer-por-um-2021-melhor/
https://monitormercantil.com.br/espumantes-para-torcer-por-um-2021-melhor/


11VINOTÍCIAS

“VOCÊ PRECISA DE UM GUIA ANUAL DE VINHOS? NÃO, A MENOS 
QUE SEJA DE HUGH JOHNSON” - JOHN MARIANI

FORBES.COM – 18/09/2020

 O guia de vinhos 2021 de Hugh Johnson é o volume mais atualizado que existe. A enxurrada de guias de vinhos nos últimos 20 anos diminuiu consideravelmente, até 
porque todos os tópicos relacionados ao vinho foram cobertos e recobertos pela mídia do vinho, de modo que ninguém realmente precisa de outro livro de harmonização 
de vinhos e alimentos ou mais 50.000 notas sobre os sabores “nota cítrica-manga-chocolate-amargo-charuto” de qualquer vinho em particular - que ainda é o jargão de 
revistas como Wine Spectator, Decanter e Wine Enthusiast.
 Assim, também, as enciclopédias massivas são revisadas com menos frequência, especialmente quando Oxford Companion to Wine de Jancis Robinson, agora em 
sua oitava edição, está tão atualizado quanto qualquer outra coisa por aí. Os modismos, que aumentam e depois diminuem, são ampla e entusiasticamente cobertos pelos 
blogs e, para uma verificação rápida de uma data ou ortografia, há sempre a Wikipedia.
 Alguém, então, precisa de um guia de vinhos que seja atualizado anualmente, quando a maior parte do material pode ser encontrada na edição do ano passado? Na 
minha opinião, a única razão para comprar tal livro é se ele foi escrito e compilado por Hugh Johnson, de 81 anos, cujo Pocket Book of Wine tem sido um best-seller todos 
os anos desde sua primeira edição em 1977, em uma época quando poucas pessoas já tinham ouvido falar de Sauvignon Blancs da Nova Zelândia ou Super Tuscanos. Ele 
também é coautor com Robinson de seis edições de The World Atlas of Wine, um livro de memórias intitulado A Life Uncovered (2006), The Story of Wine (2006) e ensaios 
coletados que ele chama de “Os bons pedaços de 60 anos de rabiscos.” Ele também é uma autoridade em horticultura. De suas 400 páginas O Mundo das Árvores (2010), 
Sir George Taylor, ex-diretor do Royal Botanic Gardens em Kew, escreveu: “Hugh Johnson viajou muito e mergulhou profundamente em busca de árvores e do conhecimento 
das árvores e escreve sem preconceito ou inibição, ansioso para compartilhar sua alegria vívida e sua compreensão notável. Se você começar este livro com um sentimento 
pelas árvores, não vejo como você pode terminar sem amá-las. “
 Johnson é um daqueles acadêmicos britânicos abrangentes cujo interesse é envolver seus leitores, em vez de adiá-los com o jargão do vinho. Ele é uma delícia de 
ler e tem um longo traço de bom senso em tudo que elogia ou descarta. Sobre o último, Johnson bufa sobre “o absurdo estatístico da pontuação de 100 pontos” (Johnson 
usa um sistema de classificação de quatro estrelas) e a “adulação absurda do carvalho”. Tudo isso, e muito mais, está em evidência na nova edição de 2021 do Johnson’s 
Pocket Wine Book, que tem até 366 páginas e 6.000 referências.
 Com certeza, se você tiver a edição do ano passado, que também tinha 336 páginas, ou do ano anterior, não aprenderá muito mais sobre, digamos, Ghemme, 
Priorat ou qualquer uma das centenas de vinicultores cujos perfis não mudaram em 2021. Existem, é claro, atualizações para a safra de 2019 e elas são convincentemente 
confiáveis. Este ano, por algum motivo, ele adiciona um apêndice de 17 páginas sobre o terroir, enquanto elimina a seção “Modas com sabor” da edição de 2020 e “Vinhos 
orgânicos, biodinâmicos e naturais” de 2019.
 Claramente, Johnson não visita todos os vinhedos do mundo anualmente, nem prova todos os vinhos, então ele reconhece livremente (nos menores tamanhos de 
fonte) algumas dezenas de “vinicultores, comerciantes e críticos”, muitos deles mestres do vinho. (Pelo que eu sei, Johnson não é um Mestre em Vinho, embora seja um 
Oficial da Ordem Nacional Francesa do Mérite e Oficial da Ordem do Império Britânico “por serviços de vinificação e horticultura”, e foi premiado a Medalha Memorial 
Veitch da Royal Horticultural Society em 2000.
 Este ano as resenhas e safras regionais são todas atualizadas, com novos mapas e gráficos. Também oferece “10 Vinhos para Experimentar em 2021”, com garrafas 
austríacas, portuguesas e sul-africanas entre elas. Devido ao tamanho e redução das margens do livro, Johnson lamenta que “a maioria das minhas poucas piadas preciosas 
e as entradas falsas que ninguém nunca encontrou” foram eliminadas.
 A edição original cabia perfeitamente no bolso interno de uma jaqueta (as primeiras edições poderiam ser usadas como travas de porta quando a próxima edição 
fosse lançada), embora a edição atual tivesse que ser enfiada no bolso interno de uma jaqueta safári, o que mostra o quanto mais informações agora precisam de cobertura, 
incluindo seções na Bélgica e em Luxemburgo— “Château Pauqué. O apaixonado Abi Duhr faz a ponte entre a Borgonha e a Alemanha”. Mesmo assim, o livro vai cair muito 
bem na sua estante de livros assim que você se livrar de todos aqueles volumes de vinho sobre Amarone, Chile e Cheese & Wine que estão agora dez anos desatualizados. 
O guia de Johnson é realmente tudo que um bebedor de vinho - nível médio ou conhecedor - precisa neste ano. E, no próximo ano, por dezessete dólares, vale a pena outro 
investimento, nem que seja para ler a prosa de Johnson... Leia a reportagem completa em: https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2020/09/18/do-you-need-an-
annual-wine-guide-no-unless-its-by-hugh-johnson/?sh=50fcc62f4f6d
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“INCÓGNITO TINTO 2013: UM TINTO DE REGIÃO QUENTE QUE 
SE IMPÕE PELA FRESCURA” - PEDRO GARCIAS

PÚBLICO - FUGAS – 18/12/2020

 Pode não impressionar tanto na prova sem comida (ainda está um pouco esquivo) mas, à mesa, é um tinto muito mais fresco e vivo. 
 Era um galo estufado e, para o acompanhar, juntei três vinhos “quentes”: dois alentejanos acabados de lançar, o Grande Rocim Reserva Tinto 2017 e o Cortes de 
Cima Incógnito 2013, e um espanhol da região de Toro, o San Román Tinto 2003. Colocar em confronto vinhos diferentes mas com um traço comum entre eles, neste caso, 
a madureza, pode ajudar-nos a perceber melhor o potencial e valor de cada um, mesmo que os anos sejam distintos. Neste confronto, o que se saiu pior foi claramente 
o Grande Rocim, um tinto imponente mas demasiado doce (sensação que advém do seu elevado volume de álcool, 15%, de acordo com o contra-rótulo, embora, face ao 
desvio de 0,7% permitido na DOC Alentejo, possa, na realidade, ser ainda maior).
 Continua a haver clientes para este tipo de vinho, mas o vinho foi feito para se beber, não para se mastigar. Há alturas que até pode cair bem um vinho assim, 
poderoso e de sabor intenso. Na verdade, quem está mais ligado ao vinho, já foi um apaixonado por este tipo de tinto. Hoje, tendemos a valorizar mais o lado fresco do 
vinho, essencial na mesa, e há cada vez mais vinhos que conseguem oferecer-nos riqueza aromática, intensidade de sabor e frescura.
 Claro que não é possível contrariar a natureza, mas vinhos como o Grande Rocim e tantos outros não são apenas um re exo das condições naturais da região, 
correspondem a um determinado um per l de vinho. Sim, no Alentejo, é possível fazer vinhos menos maduros e mais digestivos. Em Toro também, mas a tradição regional 
continua a privilegiar os vinhos maduros e com muita barrica, como se percebe por este San Román 2003, também pouco exaltante. Ganhou o Incógnito, porque é um vinho 
menos maduro e bastante mais gastronómico. Pode não impressionar tanto na prova sem comida (ainda está um pouco esquivo) mas, à mesa, é um tinto muito mais fresco 
e vivo. Se tivesse dúvidas, bastava olhar para as garrafas. No final, das três, era a mais vazia (não era o único a beber, claro)!... Leia a reportagem completa em: https://
www.publico.pt/2020/12/18/fugas/critica/incognito-tinto-2013-tinto-regiao-quente-impoe-frescura-1943223
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do 
Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos 
que começaram a ser produzidos na região ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos 
com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.

 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que 
aliás, nasceu em Siracusa).
 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 

Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua individualidade. Tanto a Girgentina (para 
produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras 
têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

NA CHINA, A GUERRA DO VINHO COM A AUSTRÁLIA DEIXA A CONCORRÊNCIA SALIVANDO
 Nas prateleiras dos supermercados da capital chinesa, as safras de vinhos da terra dos cangurus já começaram a ceder. Ao impor pesadas sanções anti-
dumping ao vinho australiano, Pequim está mudando as cartas de seu suculento mercado de álcool e outros importadores estão esfregando as mãos.
 Aprovada no ano passado à frente da França, a Austrália tornou-se de longe o maior fornecedor de vinho da China. Também foi um dos poucos países 
a ter visto suas vendas aumentarem continuamente nos últimos anos, aproveitando a isenção de tarifas em 2019. Até que Pequim, no mês passado, impôs 
impostos antidumping sobre o vinho australiano, que dobram ou até triplicam o preço das garrafas.
 Nas prateleiras dos supermercados da capital chinesa, as safras de vinhos da terra dos cangurus já começaram a ceder, eles que conquistaram a maior 
fatia do mercado local beneficiando de uma imagem de qualidade e um preço atraente. Em valor, das 100 garrafas de vinho importadas no primeiro semestre, 
38 eram australianas, 26 francesas, 13 chilenas, sete italianas e seis espanholas. 
 Mas em um contexto de fortes tensões diplomáticas, Pequim acusou Camberra de ter penalizado seus produtores ao vender seu vinho com prejuízo e 
com subsídios. Se as sanções chinesas são um desastre para os produtores australianos, que exportam mais de um terço de seu vinho para a China, são boas 
notícias para outros exportadores ... e também para a produção francesa. “Os produtores chineses devem se beneficiar dos impostos” sobre o vinho australiano, 
prevê Matthew Reeves, especialista do setor na empresa de pesquisa de mercado IBISWorld.
 Na primeira metade do ano, a produção nacional representou 4,5 bilhões de yuans (560 milhões de euros), ou seja, menos que os vinhos importados (680 
milhões de euros). Os produtores no Reino do Meio sofreram com as condições climáticas adversas nos últimos três anos e com a concorrência de importadores, 
principalmente da Austrália, disse Reeves à AFP.
Os vinhos franceses podem se beneficiar disso - Mas “como a produção local não vai conseguir atender a demanda em termos de qualidade, a França 
deve se beneficiar de um aumento” nas vendas, prevê. No entanto, os interessados   querem ser cautelosos. “É difícil saber qual será a evolução” do mercado 
chinês, responde a Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (FEVS), destacando o caráter temporário das sobretaxas sobre o vinho 
australiano, impostas inicialmente por um período de quatro meses, possivelmente novo.
 Principalmente porque a epidemia de coronavírus afetou todo o setor, com queda de 30% nas importações totais no primeiro semestre. Nos últimos anos, 
os vinhos franceses foram os grandes perdedores na ofensiva australiana, com queda de 31% nas vendas em 2019.
 Os vinhos americanos, penalizados pela guerra comercial entre Washington e Pequim, sofreram ainda mais (-46%) e agora representam apenas ... 1,3% 
do mercado. “Com a nova administração nos Estados Unidos, pode haver novas oportunidades para os produtores neste país”, observa Reeves.
Uma oportunidade para o Chile - Mas é sobretudo o Chile que pode ter um bom desempenho. Se chegar à terceira posição, “os vinhos chilenos são os mais 
prováveis   no médio prazo” para substituir os produtos australianos, prevê Tommy Keeling, da o Wine and Spirits Research Institute (IWSR) em Londres.
 A China já é o país que mais consome vinho chileno (14,4% dos volumes exportados), segundo dados do Bureau de Estudos de Política Agrária do 
Ministério da Agricultura do Chile. “Os chineses precisam se abastecer em algum lugar e o Chile tem relações muito boas com a China”, disse Jorge Matthei, 
assessor de empresas chinesas importadoras de vinho chileno.
 As sobretaxas sobre o vinho australiano têm sido “uma tábua de salvação” para os produtores chilenos penalizados pela pandemia, saúda Matthei, 
referindo-se aos pedidos de vinho do gigante asiático que aumentaram 37% nos últimos seis meses. Segundo ele, “os empresários chineses têm muito interesse 
em comprar vinhos e vinhedos no Chile”.
 As desgraças do vinho australiano são “uma chance”, mas também “um grande desafio” para os produtos chilenos se tornarem sofisticados, observa 
Mariano Larrain, dono de uma loja de vinhos chilena em Xangai. O Chile “pode   fornecer vinhos de tão boa qualidade” quanto os da Austrália “mas em nenhum 
caso os substituirá” porque esses produtos não entram na mesma categoria no mercado, prevê.... Leia mais em: https://www.larvf.com/en-chine-la-guerre-
du-vin-avec-l-australie-fait-saliver-la-concurrence,4715264.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe Editorial com AFP – 24/12/2020)

VINHO E CULTURA
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A PRODUÇÃO DE VINHO DEVE FICAR ESTÁVEL EM 2020
  Para o ano de 2020, a OIV estima a produção mundial de vinho entre 253,9 milhões de hectolitros e 262,2 Mhl, após 256 Mhl em 2019. A 
Organização Internacional da Vinha e do Vinho prevê uma produção global de vinho globalmente estável em 2020 em comparação com o ano passado, 
enquanto destaca o impacto das mudanças climáticas nas vinhas.
 A produção mundial de vinho deverá ser globalmente estável em 2020, de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) que, no 
entanto, sublinha o impacto das alterações climáticas na vinha, sendo a colheita de 2020 “abaixo da média” nos últimos cinco anos.

 Para o ano de 2020, a OIV, com sede em Paris, estima a produção mundial de vinho entre 253,9 milhões de hectolitros e 262,2 Mhl, ou uma média de 258 
Mhl, após 256 Mhl em 2019. Na União Européia, a safra é estimada em 159 Mhl, ou 5% a mais que em 2019, com queda de 1% do maior produtor mundial, 
a Itália, para 47,2 Mhl, leve aumento de 4% na França (43,9 Mhl), o segundo maior produtor do mundo, e um salto de 11% na Espanha (37,5 Mhl), o terceiro.
ITÁLIA, FRANÇA, ESPANHA - A produção de cada um destes três países - que representam 49% da produção mundial de vinho - encontra-se abaixo da 
respetiva média quinquenal 2015-2020, sublinha a OIV. Este é o resultado tanto de condições climáticas favoráveis   na primavera e verão para as vinhas, como 
de medidas de regulação do mercado a montante, tendo algumas vinhas voluntariamente reduzido os seus volumes para não afectar os preços já puxados 
pela crise do vinho. Covid19.
 A OIV também destaca o impacto de secas e incêndios florestais em várias regiões do mundo, que afetaram muitas vinícolas. Principal vítima dos 
caprichos do tempo neste ano, a Argentina que viu sua produção cair 17% em relação a 2019 e 13% em relação à média de cinco anos, para 10,8 Mhl, devido 
ao fenômeno El Niño.
 Na América do Sul, o Chile sofreu com a seca e registrou uma queda de 13%, para 10,3 Mhl. A Austrália também sofreu um forte declínio em sua 
produção de vinho, para 10,6 Mhl (-11% em comparação com 2019 e -16% em comparação com sua média de cinco anos).
 Idem nos Estados Unidos: se as primeiras estimativas da OIV, baseadas nas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), prevêem uma 
produção de vinho de 24,7 Mhl em 2020, um aumento de 1% em relação a a 2019), a OIV avisa que este valor poderá ser “significativamente revisto nos 
próximos meses” quando “forem avaliados os reais efeitos dos incêndios nos vales vinícolas de Napa e Sonoma”... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-
production-mondiale-de-vin-devrait-etre-stable-en-2020,4705530.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equioe Editorial com AFP – 28/10/2020).

PROSPERIDADE NO MERCADO DE VINHO ARGENTINO
 O volume de tonelagem de exportação de vinhos argentinos aumentou de 2,17 milhões de hectolitros para 3,05 Mhl, um aumento de 40% nos primeiros 
sete meses em comparação com o mesmo período de 2019.
 A demanda por vinho argentino nos mercados doméstico e internacional aumentou durante a pandemia. Um copo meio cheio para o setor, a meio mastro 
por cinco anos, porque os lucros diminuíram devido à desvalorização do peso.
 A região de Mendoza, no leste da Argentina, representa o coração da viticultura argentina com sua variedade de uva dominante, a Malbec. Apesar da 
crise da Covid-19 e do encerramento de restaurantes e hotéis, o mercado nacional saltou 8,2% entre janeiro e setembro, segundo o Instituto Nacional de 
Viticultura. “É claro que a pandemia e a contenção permitiram um maior consumo de vinho na Argentina”, disse Gustavo Lopez, diretor da Fecovita, que reúne 
29 cooperativas vinícolas com mais de 5 mil produtores.
 Ele explica esse aumento pelo “dinheiro disponível” nas famílias “que não era mais gasto com combustível ou passeios”, mas teme que a demanda 
diminua depois que a crise de saúde passar. Outro sinal aparente da boa saúde do setor, a tonelagem de exportação que passou de 2,17 milhões de hectolitros 
para 3,05 Mhl, um aumento de 40% nos primeiros sete meses em relação ao mesmo período de 2019.
 “Os mercados são voláteis e movidos pelos preços. Os aumentos nas exportações estão atrelados ao câmbio, hoje estamos muito baratos”, explica 
Alejandro Vigil, renomado enólogo de Mendoza e dono de vários restaurantes. O aumento das exportações em volume, no entanto, diz respeito principalmente 
a vinhos a granel e vinhos de baixo preço.
Pequenos produtores mais afetados - “O setor vive uma situação muito especial, caracterizada por aumento do volume de vendas e fortes reduções de 
preços tanto nos embarques para o mercado interno quanto nas exportações, medidos em moeda constante, o que piora o faturamento nos negócios em geral”, 
revela o relatório trimestral de atividades da Bodegas de Argentina, que inclui 250 vinícolas. Se o mercado externo de vinhos engarrafados aumentou 2,4% 
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em 12 meses a partir de junho de 2020, no mesmo período os preços em dólares caíram 11,4%, o que reduziu o valor da 8% dos negócios, disse o relatório.
 Essa queda no faturamento atinge mais os pequenos produtores, que têm menos capacidade para compensar a queda dos preços em volume. “Hoje 
podemos exportar, o que não significa que teremos a mesma situação no futuro”, avisa Alejandro Vigil. A cessação líquida do turismo também teve um impacto 
negativo nas contas. No Vale do Uco, “o corredor da adega”, o tour de degustação de vinhos que contribui com 9% da receita do setor, hoje recebe apenas 
visitantes argentinos.
 “Em Mendoza, o enoturismo, o vinho e a gastronomia, foram calibrados para um certo número de visitantes estrangeiros. Hoje somos superdimensionados, 
mas estamos trabalhando”, assegura o Sr. Vigil que, como Bodegas de Argentina, deseja acredita em um amanhã melhor. “Todas as previsões mundiais 
concordam que o segundo semestre do ano verá o início de uma recuperação”, observa o relatório “embora demore entre 18 e 24 meses para voltar aos níveis 
anteriores.”.... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-marche-des-vins-d-argentine-en-plein-boom,4703965.asp (Fonte – Revue du Vin de France – 
Equipe Editorial com AFP – 15/10/2020).

ESTUDO MOSTRA QUE QUEIJO E VINHO PODEM PROTEGER O SEU CÉREBRO
 Queijo e vinhos teriam poder de prevenir o declínio cognitivo e proteger contra o Alzheimer. A frase que muita gente sempre sonhou foi proferida, vinhos 
e queijos podem fazer bem e proteger o cérebro contra o declínio cognitivo e ser um fator positivo contra o Alzheimer.
 É o resultado de um novo estudo da Iowa State University dos Estados Unidos e que foi publicado no Journal of Alzheimer Disease, publicação especialista 
na área.
 Foram analisados dados de 1.748 adultos com idades entre 46 e 77 anos e o resultado inicial mostra que o consumo responsável e diário de queijo e 
vinho tinto estão ligados a melhores resultados em testes de inteligência.
 O estudo também mostrou que os fatores genéticos estão fortemente ligados a prevenção do Alzheimer, porém Brandon Klinedinst, doutorando em 
neurociência e um dos pesquisadores que trabalhou no estudo destaca...............
 A pesquisa destaca que o consumo, tanto de queijos quanto de vinhos, deve ser moderado uma vez que o uso abusivo de álcool e a obesidade são fatores 
que aumentam o risco de diversas doenças e entre elas o Alzheimer.
 A pesquisa indicou também que o consumo semanal de cordeiro pode ser um aliado contra o declínio cognitivo. Mas antes que você resolva pegar 
aquela tacinha de vinho extra saiba que os pesquisadores disseram que mais estudos são necessários para comprovar a tese.... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/estudo-mostra-que-queijo-e-vinho-podem-proteger-o-seu-cerebro_12735.html (Fonte – Revista ADEGA – André 
De Fraia – 26/12/2020).
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