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Resumo 

As vinícolas brasileiras vêm ganhando grande notoriedade internacionalmente, 

muitas sendo consideradas especialistas na produção de espumantes e recebendo 

diversos prêmios. Porém muitos produtores desse produto no Brasil ainda têm 

dificuldades para adentrar em outros mercados. Mesmo com todos os incentivos, é 

notável que apenas uma pequena parcela dos produtores detém a maior 

porcentagem de exportações do vinho fino engarrafado. Neste artigo buscou-se 

encontrar quais os maiores entraves na exportação do vinho fino engarrafado de 

empresas adentrando no mercado internacional em contraponto com as vinícolas 

com algum grau de exportação que continuam sendo beneficiadas com projetos 

como o Wines of Brasil. 

 

Introdução 

A Indústria vinícola do Estado do Rio Grande do Sul vem sendo aprimorada nos 

últimos anos. Tendo em vista a grande capacidade, não só agrícola, mas como o 

estímulo para o mercado externo injetado por projetos como o Wines of Brasil, 

criado em conjunto com o IBRAVIN e APEX Brasil, um projeto setorial que tem como 

objetivo posicionar o vinho fino engarrafado brasileiro no mercado internacional. Em 

2014, países como Paraguai, Reino Unido, Bélgica e Alemanha estiveram entre os 

principais importadores dos nossos vinhos finos engarrafados, segundo estatísticas 

da Empresa Bra (UVIBRA, 2014). 

O projeto Wines of Brasil se utilizou do momento expansivo da Copa do Mundo no 

Brasil para fazer ações de marketing e promover o setor, que em 2014 obteve um 

total geral das exportações de vinho de USD 8.820.612,00 segundo dados 

estatísticos da IBRAVIN (Instituto Brasileiro do Vinho) sendo desse total 87% das 

exportações foram através dessa ação conjunta.  Ainda segundo dados da IBRAVIN, 

houve um aumento de 3 países de 2013 para 2014, totalizando 39 países 

importadores dos nossos vinhos e alcançando o objetivo central que é, “fazer o 

vinho fino engarrafado se posicionar entre os melhores do mundo, não privilegiando 

a quantidade ou volume exportado e sim a conquista de bons preços para os rótulos 

nacionais” conforme Andreia Gentili Milan (WINES OF BRASIL, 2015). 

Apesar do projeto ter promovido diversas vinícolas no ramo internacional segundo 

dados do MDIC (2009/2014), percebe-se um padrão nas exportações brasileiras, 

onde as mesmas vinícolas já possuem habitualidade no mercado externo. De acordo 



com Lawrence (1999), a própria natureza das instituições e do seu ambiente 

influencia as estratégias institucionais que, por sua vez, redesenham suas posições 

competitivas de acordo com as estruturas sociais que as legitimam ou as contestam 

perante o grupo. Muitas vinícolas ainda não conseguiram ingressar no mercado 

externo de acordo com pesquisas qualitativas feitas com vinícolas associadas ao 

projeto Wines of Brasil, pois não havia infraestrutura para investir na 

internacionalização dessas empresas que não são associadas ao projeto. 

 

Objetivo 

Analisar as crescentes exportações do vinho fino engarrafado em contraste com os 

desafios para se internacionalizar vinícolas que não participam de projetos setoriais. 

 

Metodologia 

Para este artigo foram utilizadas pesquisas qualitativas com representantes de 

vinícolas em conjunto com material bibliográfico e levantamento de dados 

constituídos por artigos acadêmicos, jornalísticos e pesquisas quantitativas em 

órgãos estatais. 

 

Desenvolvimento 

Os primeiros vitivinicultores em terras gaúchas, conforme Paz e Baldisserotto (1997) 

foram os Jesuítas, seguidos pelos açorianos. As correntes imigratórias do século 

XIX, com os alemães à frente, igualmente cultivaram a videira e produziram os 

vinhos, mas foi com os italianos que a vitivinicultura mais prosperou, a partir da 

segunda metade do século XIX, as variedades americanas (Isabel, Herbemont) 

foram substituindo as europeias por sua facilidade de cultivo. Lembrando que as 

imigrações europeias faziam parte de um interesse de ocupação espacial, levados 

pela escassez dessa mão-de-obra na época, os europeus que chegaram à região de 

São Paulo e foram para as cafeiculturas e, ao Sul do país, a ocupação foi guiada por 

interesses demográficos para que diminuíssem as investidas dos espanhóis para 

ampliação dos seus territórios na região.   

Com o tempo, as regiões colonizadas no Sul foram mostrando crescimento 

econômico. Machado e Herédia (2003) apontam que algumas indústrias já se 

instalavam na região. A exemplo de uma grande vinícola como a Casa Valduga 

instalada em 1875, na região do Vale dos Vinhedo.  



Com a indústria vitivinícola progredindo e os vinhos brasileiros aprimorando em nível 

de qualidade e produção, foram firmados convênios entre vinícolas, Governo e 

outras associações e projetos setorizados como o Wines of Brasil, com o Programa 

Primeira Exportação e outras ações de marketing para a promoção do vinho no 

exterior que alavancaram as vendas internas e externas, porém, muitas vinícolas 

ainda sentem o peso da diferença entre suas capacidades de exportação, algumas 

ainda em desenvolvimento da sua internacionalização dividindo mesmos incentivos 

com vinícolas já experientes no mercado. 

 

Resultados preliminares 

As pesquisas realizadas apontam para um cenário positivo mundialmente para a 

exportação dos nossos vinhos, visto pelos números expressivos das exportações 

que já acontecem, porém, um mercado novo, que está em maturação pelo 

desconhecimento dos consumidores da nossa capacidade vitivinícola. A cooperação 

promovida por projetos de exportação são positivas, mas, até o momento, não há 

rotatividade para vinícolas iniciantes conseguirem espaço no mercado internacional.     
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