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Daniel Salvador
à frente da ABE

Enólogo de Flores da Cunha assume a presidência da Associação
Brasileira de Enologia no biênio 2019-2020. Página 3
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Potencializando as vendas de vinho pela embalagem
A Smurﬁt Kappa, em parceria com a ABE, realizou um
workshop com o tema “Potencializando as vendas de vinho pela
embalagem - Compreendendo toda a cadeia de abastecimento”.
Cerca de 50 proﬁssionais do setor participaram do encontro
no dia 21 de novembro, em Bento Gonçalves.
O objetivo foi mostrar que a embalagem é muito mais
do que apenas uma caixa. Se utilizada da maneira correta é
possível melhorar os processos, garantir que o produto chegue
ao consumidor de forma adequada, reduzir custos totais
na cadeia logística e, principalmente, comunicar a proposta
da marca, destacando-se na prateleira com o propósito de
aumentar as vendas. Foram apresentadas também soluções
para o e-commerce, com redução do impacto ambiental.
O evento contou, também, com a participação de Frederico
Cordioli, desenvolvedor sênior do Centro de Experiência da
unidade da Smurﬁt Kappa Itália, que apresentou as “Novas
tendências de embalagem do vinho italiano”, assim como
informações sobre o consumo e a comercialização de vinhos
na Europa.

Sistema de ﬁltração na indústria vinícola
Em parceria com a Sartorius do Brasil, a ABE realizou o Seminário ‘Sistema
de ﬁltração na indústria vinícola’. O encontro aconteceu, dia 30 de outubro,
no Auditório da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. Associados da
entidade tiveram a oportunidade de ampliar conhecimentos sobre a ﬁltração
na produção de vinhos e espumantes com destaque para pré-ﬁltração,
estabilização microbiológica de vinhos por membrana ﬁltrante e tratamento
de ar e gases em processo. O tema foi conduzido pelo gerente de Produto –
Tecnologias de Filtração da Sartorius do Brasil, Jeferson Stamborowski.
Foto: Conceitocom Brasil
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Consumo moderado de vinho
O Brasil passa a integrar oﬁcialmente
o movimento mundial de incentivo ao
consumo moderado de vinho, o Wine in
Moderation (WiM). O ato de assinatura
ocorreu, no dia 20 de novembro,
durante o Congresso da Organização
Internacional da Vinha e do Vinho
(OIV), em Punta del Este, no Uruguai. O
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin)
é a entidade que coordenará as ações
atreladas à mobilização no Brasil. “Nosso
papel é mostrar que o vinho, quando
consumido moderadamente, é uma
bebida que traz benefícios à saúde e
ao bem-estar das pessoas. Por ser uma
bebida convivial, na grande maioria dos
casos, aprende-se a consumir em família,
em encontros festivos ou comemorações
familiares e, por isso, seu consumo tende
a ser mais controlado, pois une diferentes
gerações”, defende o diretor de Relações
Institucionais do Ibravin, Carlos Paviani.
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Daniel Salvador é o novo Presidente da ABE
Eleito por unanimidade em Assembleia Geral, enólogo substituirá
Edegar Scortegagna a partir de 1º de janeiro de 2019

Edegar Scortegagna e Daniel Salvador durante a
Assembleia Geral que elegeu a nova Diretoria

DIRETORIA ABE
GESTÃO 2019-2020
Presidente

Daniel Salvador

Vice-Presidente

André de Gasperin

1° Tesoureiro

Dario Crespi

2° Tesoureiro

Christian Bernardi

1º Secretária

Daiane A. Badalotti

2ª Secretário

André Larentis

Diretor Social

Felipe Bebber

Diretores de Eventos

Ricardo Morari

O enólogo Daniel Salvador assume a Presidência da
Associação Brasileira de Enologia, no exercício 20192020. Eleito por unanimidade em Assembleia Geral,
realizada no dia 5 de dezembro, Salvador substituirá
Edegar Scortegagna, a partir de 1º de janeiro. Cerca de
40 associados participaram da votação que aconteceu,
no Centro de Eventos Pinot Noir, no Dall’Onder Grande
Hotel, em Bento Gonçalves.
Enólogo proprietário da Vinícola Salvattore, de
Flores da Cunha, o jovem presidente pretende dar
continuidade às ações da ABE, reforçando o papel
da entidade de seguir oportunizando a qualiﬁcação
dos associados. Para alcançar os objetivos propostos,
Salvador contará com o apoio de outros 15 enólogos
que, junto com ele, formam a nova Diretoria da
entidade. “Temos um plano focado no desenvolvimento
de ações dirigidas aos associados e setor vitivinícola,
mas estamos abertos a seguir inovando”, destaca o
presidente eleito.
Em relação aos associados, a nova Diretoria
trabalhará sob três principais pilares: atualização,
experiências e parcerias. Quanto ao setor vitivinícola,
a proposta se baseia na representação, eventos e
desenvolvimento técnico. Outra iniciativa será o
restabelecimento do planejamento estratégico. Daniel
Salvador também é pós-graduado em Enologia pela
UCS e em Gestão Empresarial pela UCS e FGV, além de
ser sommelier.
Antes da votação, o presidente Edegar Scortegagna,
apresentou o relatório de atividades de 2018. Ao ﬁnal,
foi oferecido um jantar de confraternização.

Fotos: Conceitocom Brasil

Jurandir Nosini
Diretores de Degustação

Gilberto Simonaggio
Michel Zignani

Diretora Cultural

Bruna Cristofoli

Diretores Técnicos em Viticultura João Carlos Taffarel
Bruno Motter
Diretores Técnicos em Enologia

Edegar Scortegagna
Juliano Perin

Salvador foi eleito por unanimidade
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ABE organiza Missão Técnica para a Espanha
Viagem levará
participantes a
conhecer o país com
a maior superfície
cultivada de
vinhedos do mundo

Espanha é o terceiro maior produtor mundial de vinhos, ﬁcando atrás
apenas da França e da Itália. É o país com maior superfície cultivada de
vinhedos do planeta. O vinho está muito presente na dieta e na cultura
espanhola, em todas suas regiões, em qualquer parte da federação. É justamente
por causa da história da vitivinicultura, na região, que a ABE está organizando uma
Missão Técnica para a Espanha. A viagem será de 1º a 16 de junho de 2019.
Durante 15 dias, os participantes terão a oportunidade de visitar as regiões de
La Rioja, Ribera del Duero, Castilla y Léon, Logroño, Jerez e Penedès. Interessados
já podem efetuar reserva, através do telefone (54) 3452.6289, com a ABE.

Fenavinho junto com ExpoBento em 2019
A Festa Nacional do Vinho - Fenavinho será realizada,
de 13 a 23 de junho, junto com a ExpoBento, sendo
promovida pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC-BG). Responsável por projetar
o município de Bento Gonçalves em 1967, a festa prevê a
participação de 400 expositores, com ênfase em eventos
culturais.
O gerente de promoção do Ibravin e coordenador do
Comitê Organizador da festa, Diego Bertolini, já trabalha
para resgatar o vinho encanado, atração emblemática das
primeiras edições do evento. “É uma questão nostálgica
que está viva na memória das pessoas”, comenta
Bertolini. O vinho encanado não será oferecido, durante a
Fenavinho, mas nos dois ﬁnais de semana que antecedem

a festa - 1º e 2 de junho e 8 e 9 de junho, quando, também,
serão realizados desﬁles com carros alegóricos, no centro
da cidade, como antigamente.
Uma das atrações já conﬁrmadas é a Vila Típica, que
reúne área gastronômica, espaço de agroindústria e
vinícolas, onde serão valorizados diversos elementos da
cultura regional como arquitetura colonial, artesanato,
hábitos e costumes, vinho colonial, gastronomia, teatro
e música. Também serão contemplados espaços de alta
gastronomia, cursos ministrados por chefs e aulas de
harmonização de vinhos com alimentos.
O plano do CIC-BG é realizar a festa também em
2020, junto com a ExpoBento. Depois disso, deverá
ocorrer de forma distinta, de dois em dois anos.
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Cedenir Fortunatti é o Enólogo do Ano 2018
ABE reuniu cerca de 200 associados em evento que celebrou o Dia do Enólogo
e os 42 anos da entidade, além de entregar a distinção ao 15º enólogo
Fotos: Jeferson Soldi

ABE reuniu, na noite de 26
de outubro, cerca de 200
associados para celebrar seus 42
anos e o Dia do Enólogo. O evento,
realizado no Centro Empresarial
de Bento Gonçalves, também foi
marcado pela entrega do prêmio
Enólogo do Ano 2018 para Cedenir
Fortunatti, enólogo chefe da Fante
Vinhos, Sucos e Destilados, de Flores
da Cunha (RS).
A escolha foi feita entre os
associados da entidade, no período
de 3 a 19 de outubro. Nesta edição,
135 enólogos participaram fazendo
suas indicações. O resultado foi
homologado mediante regulamento,
por uma comissão formada pelo
presidente da ABE, enólogo Edegar
Scortegagna, por representantes

do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia - Campus
Bento Gonçalves e pela Embrapa
Uva e Vinho, além de enólogos já
homenageados com a distinção.
A celebração foi ganhando status
ao longo do tempo. Com o objetivo de
enaltecer a trajetória do proﬁssional
que, durante sua trajetória, soube
conduzir seu trabalho, não só
qualiﬁcando o vinho, mas aportando
ao mundo do vinho algo a mais, a
distinção é uma justa homenagem aos
enólogos que se destacam.
“Alcançamos as Bodas de Cristal
do Enólogo do Ano, premiando
aqueles que se destacam pela sua
atividade como enólogo. Foi um
dia especial, pois, além de prestar
esta justa homenagem, também

Quem é o Enólogo do Ano?
Fortunatti, que ganhou uma viagem técnica
internacional,
iniciou sua trajetória como enólogo,
no ﬁnal dos anos 1990. Depois do curso Técnico em
Enologia, buscou aprimoramento e concluiu a graduação
em Viticultura e Enologia, em meados de 2008. Bem
humorado, auto-denomina-se
um ‘alquimista das
bebidas’. Há quase 20 anos, atua na Fante Indústria de
Bebidas, uma das maiores empresas de bebidas do país,
onde hoje é enólogo-chefe e gerente industrial com larga
experiência na elaboração de destilados. Pós-graduado
com Especialização em Viticultura pela Universidade de
Caxias do Sul e também fez MBA em Desenvolvimento de
Liderança pela mesma universidade.
Cedenir Fortunatti recebeu a distinção do
presidente da ABE, Edegar Scortegagna

confraternizamos para festejar os
42 anos da ABE e o Dia do Enólogo.
Sempre é um momento de celebrar a
vida, o trabalho, a troca, as amizades.
E celebramos tudo isso da forma que
mais sabemos fazer: brindando com
amigos e colegas de proﬁssão. Escolher
o Enólogo do Ano é nosso dever. E ser
eleito pelos próprios enólogos amplia
ainda mais a importância da distinção”,
destaca Scortegagna.
O evento também foi marcado
pelo sorteio de uma viagem para
uma missão técnica da ABE. A
iniciativa foi da Vêneto Mercantil que,
aproveitando as comemorações dos
seus 30 anos, apostou na ação com
foco no aprimoramento técnico dos
enólogos. O ganhador foi o enólogo
Andrei Julian Bellé.
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Agenda intensa em 2019
O calendário de grandes eventos do Brasil Vitivinícola inicia em fevereiro de
2019. Será um ano intenso, com 21 concursos internacionais em 12 países,
viagem técnica, a 27ª Avaliação Nacional de Vinhos e a 10ª edição do Concurso do
Espumante Brasileiro. Além das promoções da ABE, cabe destacar a retomada da
Fenavinho, bem como a realização da Fenachamp. Programe-se!

eventos

2019

DATA

EVENTO

LOCAL

19 a 21 de Fevereiro

Thessaloniki International Wine Competition

Thessaloniki | Grécia

1 a 5 de Março

Vinalies Internationales

Paris | França

7 a 9 de Março

Chardonnay du Monde

Saint Lager | França

6 a 9 de Março

Bacchus

Madri | Espanha

Março / Setembro

The International Wine and Spirit Competition

Londres | Inglaterra

3 a 5 de Abril

5 Star Wines| Vinitaly

Verona | Itália

12 a 13 de Abril

Challenge du Vin

Bourdeaux | França

1 a 11 de Abril

International Wine Challenge - Londres

Londres | Inglaterra

16 a 18 de Março

Lês Citadeles du Vin

Bordeaux | França

2 a 5 de Maio

Concours Mondial de Bruxelas

Aigle | Suíça

26 a 28 de Abril

Mondial du Merlot

Lugano | Suíça

29 de Abril a 3 de Maio

Decanter World Wine Awards

Londres |Inglaterra

Maio

Ensenada Tierra del Vino

Baixa Califórnia | México

23 a 27 de Maio

Selections Mondiales

Quebec | Canadá

6 a 8 de Abril

VinAgora

Budapeste |Hungria

1 a 15 de Junho

Viagem Técnica ABE - Espanha

Espanha

13 a 23 de Junho

ExpoBento / Fenavinho

Bento Gonçalves | RS | Brasil

4 a 10 de julho

Catador Santiago

Santiago | Chile

Junho

Concurso Muscats du Monde

La Peyrade | França

15 a 19 de Agosto

Congresso Mundial da Vinha e do Vinho

Genebra | Suíça

16 a 18 de Agosto

Concurso Mondial du Pinot

Sierre | Suiça

Agosto

Concurso Internacional de Vinos Vinus

Mendoza | Argentina

25 a 27 de Setembro

Wine South America 2019

Bento Gonçalves | RS | Brasil

28 de Setembro

XXVII Avaliação Nacional de Vinhos 2019

Bento Gonçalves | RS | Brasil

15 a 17 Outubro

Concurso do Espumante Brasileiro

Garibaldi | RS | Brasil

3 a 27 de Outubro

Fenachamp

Garibaldi | RS | Brasil

22 de Outubro

Dia do Enólogo

Bento Gonçalves | RS | Brasil

25 de Outubro

Jantar em Comemoração ao Dia do Enólogo

Bento Gonçalves | RS | Brasil

Novembro

Effervescents du Monde

Dijon | França
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Medalhas no exterior crescem 80%

Prêmios saltaram de 168 em 2017 para 302 em 2018,
sendo 210 para espumantes e 92 para vinhos
Começou bem 2018 e termina
melhor ainda para o setor vitivinícola
brasileiro. Depois de registrar uma
excelente safra, com projeção de
vinhos e espumantes diferenciados
e desempenho já conﬁrmado na 26ª
Avaliação Nacional de Vinhos – Safra
2018, a Associação Brasileira de
Enologia (ABE) comemora o avanço
dos vinhos e espumantes nacionais, no
ranking de premiações internacionais,
com a conquista de 302 medalhas
somente neste ano; um salto de
80% em relação ao ano passado que
registrou 168 distinções.
O reconhecimento é internacional
e veio de 26 concursos, realizados em
13 países (Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, China, Espanha, França, Grécia,
Hungria, Inglaterra, Itália, México
e Suíça). Esta é a terceira melhor
performance já registrada, ﬁcando
atrás apenas de 2014 com 388 e
2016 com 338 distinções. “Este
reconhecimento é resultado de muito
desenvolvimento e pesquisa. Nós,
enólogos, estamos em constante
aperfeiçoamento.
Este
trabalho
começa no vinhedo e acompanha
todos os processos na vinícola.
Estamos fazendo a nossa parte e o
resultado está aí para o mundo ver”,
destaca o presidente da ABE, enólogo
Edegar Scortegagna. A ABE esteve

representada com 21 enólogos.
Para 2019, 20 concursos estão no
calendário oﬁcial da entidade, para
onde deverão ser enviadas amostras.
Este trabalho vem sendo realizado,
sob coordenação da ABE, desde 1995.
De lá para cá, já foram conquistados
3.943 prêmios.
Maior crescimento foi
entre os vinhos tranquilos
Apesar de quase 70%

das

premiações, conquistadas este ano,
serem para espumantes, o maior
crescimento percentual é registrado
entre os vinhos tranquilos, que
passaram de 45 para 92 medalhas,
na comparação com o ano passado
(105%). Do total, 55 são tintos e 37
brancos. “Isso demonstra que o Brasil
vem sendo reconhecido não apenas
pela excelência de seus espumantes,
mas também pelos seus vinhos”,
comemora Scortegagna.

PREMIAÇÕES
1995 - 2018
1995 a 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

1.238
109
265
202
229
146
251
164
388
143
338
168
302
3.943

Fonte: Associação Brasileira de Enologia (ABE)

