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A EMOÇÃO DE MAIS
UMA AVALIAÇÃO

A representatividade
da Safra 2019, em
mais um evento
surpreendente.
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A VEZ DO
ESPUMANTE
BRASILEIRO
Concurso do Espumante Brasileiro
será realizado de 16 a 18 de
outubro, em Garibaldi.
Página 3

Um brinde
ao Enólogo
ABE elege Enólogo do Ano
2019, brinda seus 43 anos e o
Dia do Enólogo, em encontro,
no dia 25 de outubro.
Página 7
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Jornada de Palestras Técnicas
Aproximar os associados de grandes nomes
da vitivinicultura mundial também é uma
das missões da ABE. Um dos exemplos foi a
Jornada de Palestras Técnicas, realizada no dia
30 de setembro, no Dall’Onder Grande Hotel.
Durante 4 horas, dezenas de enólogos puderam
absorver o conhecimento compartilhado pelos
experts Dominique Delteil, da França, e Nicolás
Vivas, da Itália. A ação foi realizada pela ABE, em
parceria com Lallemand, BiotecSul e Demptos.
Dominique falou sobre ‘Viniﬁcação de
Excelência com proteção natural dos aromas e
cor: Construir a Longevidade’. Ele é Consultor
internacional, engenheiro agrônomo com
especialização em Viticultura e Enologia,
diretor de Pesquisa e Desenvolvimento
do ICV. O segundo tema foi conduzido por
Nicolás, diretor do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Tanoaria Demptos, que
falou sobre ‘As Vantagens da Barrica – Bases
físico-químicas da relação madeira/vinho’.

Fotos: Divulgação ABE

Nicolás Vivas, Daniel Salvador e Dominique Delteil

Tecnologia do Vinho

Malbec, Estilos e Terroirs

No dia 29 de agosto, no Dall’Onder Vittoria Hotel, a ABE
realizou uma palestra técnica em parceria com a francesa Sit
Brasil. O encontro, que contou com o apoio da Globo Inox e
WGM, foi conduzido pelo diretor comercial da Groupe Sit,
Fabrice Deprez. Ele apresentou soluções técnicas do grupo
e opções de gerenciamento de projetos turnkey, além de
compartilhar a expertise em tecnologias de vinho.

A 102ª Degustação Temática, realizada pela ABE, reuniu
associados, no dia 5 de setembro, no Dall’Onder Grande
Hotel. A experiência foi conduzida pelos enólogos Bruno
Motter e Felipe Bebber, oportunizando aos participantes
conhecer e trocar informações sobre a variedade.
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A vez do
Espumante
Brasileiro
Chegou a hora dos espumantes. O maior concurso de rótulos
de Espumantes Brasileiros se aproxima. É o 11º Concurso do
Espumante Brasileiro, realizado pela ABE, de 16 a 18 de outubro,
em Garibaldi, Capital Brasileira do Espumante.
Seguindo normas internacionais regidas pela Organização
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e pela União Internacional
de Enólogos (UIOE), o concurso reﬂete a qualidade e diversidade
do espumante brasileiro, sendo a maior janela do produto para o
mundo. Na edição de 2017, foram 308 amostras de 80 vinícolas
de diferentes regiões produtoras do Brasil. Para esta edição,
o presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador, espera superar
a adesão uma vez que o consumo vem crescendo ano a ano,
tanto em relação aos espumantes nacionais como de outras
procedências. “O espumante caiu no gosto dos brasileiros. É
uma bebida descontraída, versátil e que carrega toda brasilidade
da nossa gente. Nossos rótulos são respeitados no mundo todo
e o nosso compromisso, ao realizar este concurso, é mostrar a
evolução da bebida”, destaca.
A expectativa da ABE é atrair amostras de vinícolas de
diversas regiões produtoras do país, exaltando a diversidade do
produto. As degustações serão realizadas, no Hotel Dall’Onder
SKI Garibaldi e a premiação no CTG Sentinela da Serra, integrando
a programação da Fenachamp. Enólogos, sommeliers e jornalistas
especializados integrarão o júri, que terá a missão de eleger os
melhores espumantes nacionais.

Foto: Jeferson Soldi

Colhendo dados
Com olhos no futuro e desaﬁada a seguir,
dando suporte e gerando oportunidades
para seus associados, a ABE aproveita o
Concurso do Espumante Brasileiro para dar
início a construção de um banco de dados
capaz de alimentar as ações da entidade,
em torno do universo do espumante. A
coleta de informações está sendo feita a
partir da ﬁcha de inscrição, mediante o
preenchimento de dados mais abrangentes,
em torno do produto, variedade, safra,
local de origem, assim como processos
e elementos analíticos. Tudo isso será
cruzado com o desempenho da degustação.
A entidade se responsabiliza a zelar pelas
informações, mantendo-as em pleno sigilo.
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Os 16 vinhos da Safra 2019
Público, formado por mil
apreciadores de oito países,
degustou as amostras na maior
degustação de vinhos de uma
safra do mundo
A 27ª Avaliação Nacional de
Vinhos – Safra 2019, organizada pela
ABE, mais uma vez foi impecável.
Durante quatro horas, um público
formado por mil apreciadores,
teve o privilégio de degustar, ao
mesmo tempo, as 16 amostras
mais representativas da safra, num
encontro consolidado como a grande
celebração do vinho brasileiro. A

maior degustação de vinhos de uma
safra do mundo reuniu pessoas de oito
países (Antilhas Holandesas, Brasil,
Chile, Espanha, Estados Unidos,
França, Itália e Uruguai) e 11 estados
brasileiros (Amazonas, Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo), além do Distrito
Federal.
O terroir da Serra Gaúcha,
dos Campos de Cima da Serra, da
Campanha Gaúcha e do Vale do São
Francisco esteve representado nas
16 amostras degustadas, mostrando
que o Brasil tem vinhos de qualidade
em diversas regiões do país. Para se
chegar a este resultado, um grupo de
120 enólogos avaliou, às cegas, as 337

amostras inscritas por 47 vinícolas.
Deste total, 105 se classiﬁcaram entre
as 30% mais representativas, exibindo
24 variedades de uvas. Os 16 vinhos
degustados foram selecionados,
entre este universo, seguindo normas
internacionais e o regulamento da
Avaliação.
Um dos grandes momentos da
Avaliação foi o serviço do vinho,
realizado por 95 alunos do curso
de Viticultora e Enologia, que,
coordenados por diretores da ABE,
desempenharam a função de forma
exemplar. Para cada vinho foram
utilizadas 90 garrafas.
Outro diferencial desta edição
foi a representatividade feminina,
respondendo por 38% do público.

Força em Brasília

Ministro-Chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni

O evento foi prestigiado pelo Ministro-Chefe da Casa Civil,
Onix Lorenzoni, que falou do Acordo de Cooperação que vem
sendo ﬁrmado entre a União, por intermédio da Casa Civil da
Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores,
do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, com o setor vitivinícola, representado pela Agavi,
Uvibra, Ibravin, Fecovinho, Sindivinho RS e Sindivinho SC. O acordo
prevê a edição de uma medida provisória, ou Projeto de Lei, de
isenção do IPI para vinhos e espumantes. Os recursos oriundos
do benefício têm por objetivo a geração de investimentos, por
meio de um fundo nacional, direcionado ao desenvolvimento do
setor. “Com esta medida, o vinho brasileiro vai poder enfrentar o
mercado europeu, conquistando a Europa e mostrando ao mundo a
sua qualidade”, ressaltou.

5
Troféu Vitis 2019
A turismóloga Ivane Fávero
e o enólogo Lucindo Copat foram
os homenageados deste ano com
o Troféu Vitis Amigo do Vinho
Brasileiro 2019 e Destaque
Enológico 2019, respectivamente.
A distinção é o reconhecimento
prestado pela ABE a pessoas
que em sua trajetória pessoal e
proﬁssional contribuem para a
promoção do vinho brasileiro.
Presidente da ABE, Daniel Salvador, com os homenageados de 2019:
a turismóloga Ivane Fávero e o enólogo Lucindo Copat

Fotos: Jeferson Soldi

AS 16 AMOSTRAS DEGUSTADAS
CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay / Pinot Noir

Safra 2019

Vinícola Salton - Bento Gonçalves (RS)
Domno do Brasil - Garibaldi (RS)
Chandon do Brasil - Garibaldi (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO
Nenhum outro evento no mundo
consegue reunir tanta gente
diferente, que tem em comum o
gosto pelo vinho, independente de
marca. Há 27 anos promovemos o
vinho brasileiro, compartilhando
na taça o resultado de cada
safra. Movidos por uma vontade
incontrolável em levar para os
quatro cantos do mundo o vinho
brasileiro, nós, enólogos do Brasil,
criamos um movimento que não
para de crescer e enchemos o
peito sempre que falamos da
Avaliação.
Daniel Salvador
Presidente da ABE

Verdejo
Chardonnay
Chardonnay

Vinícola Terranova - Casa Nova (BA)
Casa Valduga - Bento Gonçalves (RS)
Vinícola Almadén - Santana do Livramento (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO
Sauvignon Blanc
Moscato Giallo

Vinícola Campestre - Campestre da Serra (RS)
Bebidas Panizzon - Flores da Cunha (RS)

CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM
Merlot

Guatambu - Dom Pedrito (RS)

CATEGORIA TINTO FINO SECO
Merlot
Cabernet Franc
Ancellotta
Tannat
Merlot
Alicante Bouschet
Tannat

Casa Perini - Farroupilha (RS)
Estab. Vinícola Valmarino - Pinto Bandeira (RS)
Cooperativa Nova Aliança - Flores da Cunha (RS)
Família Bebber - Flores da Cunha (RS)
Vinícola Miolo - Bento Gonçalves (RS)
Cooperativa Aurora - Bento Gonçalves (RS)
Vinícola Don Guerino - Alto Feliz (RS)
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WINE SOUTH AMERICA

Oportunidade para grandes e pequenas vinícolas
Quase 7 mil proﬁssionais de 21 países participaram do evento, que reuniu 300 marcas
expositoras e um volume de negócios na ordem de R$ 10 milhões
Foram três dias de negócios,
comemorações
e
muito
relacionamento. A segunda edição
da Wine South America validou o
posto de maior Feira proﬁssional do
setor de vinhos da América Latina.
Realizada, de 25 a 27 de setembro,
em Bento Gonçalves, a Feira superou
em 10% o público do ano anterior,
somando 6,6 mil proﬁssionais. A
representatividade
internacional
cresceu 30%, atingindo 21 países.
O volume de negócios realizados
por aproximadamente 300 marcas
expositoras devem atingir os R$ 10
milhões projetados inicialmente.
“Estamos muito satisfeitos com
o resultado. Mesmo com um dia a
menos de realização, em relação à
2018, superamos a quantidade de
público e também ganhamos em
qualidade, pois a maioria veio com
uma postura proﬁssional, voltada para
o fechamento de negócios. Grandes
compradores estiveram presentes e
houve oportunidade de negócios para
vinícolas de todos os portes”, avalia
Marcos Milanez, diretor da Milanez &
Milaneze, empresa do Grupo Verona

Foto: Divulgação

Segunda edição da Wine South America reuniu 300 marcas expositoras

Fiere, que realiza a feira.
A efetividade e qualidade dos
empresários trazidos pelo Projeto
Comprador, realizado em parceria
com Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin), Agência Brasileira de
Promoção
de
Exportações
e
Investimentos (Apex-Brasil), Sebrae,

NÚMEROS
• 300 marcas expositoras
• Presença de 13 países expositores, ampliando a internacionalização do
evento
• Participação brasileira ainda mais expressiva, com 180 marcas
• Do total, 26% dos expositores (80 marcas) estrearam no evento
• Projeto Comprador contou com a participação de 230 proﬁssionais do
Brasil e do Exterior
• Público de 6,6 mil pessoas de todos os estados brasileiros e de 21 países
nos três dias de feira
• Volume de negócios deverá ultrapassar os R$ 10 milhões nos 12 meses
seguintes à realização da feira
• 10 mil metros quadrados, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves
(Fundaparque)
• Maior evento proﬁssional de vinhos na América Latina

Secretaria de Agricultura, Pecuária,
e Desenvolvimento Rural (SEAPDRRS) do Rio Grande do Sul, e Centro
de Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC-BG)
surpreendeu os vinicultores presentes
às rodadas de negócios.
Grandes players do varejo, como
Grupo Pão de Açúcar (GPA), Carrefour,
Walmart (que se reposicionou como
BIG), La Pastina, Angeloni, Wine.
com.br, Evino.com.br e Porto a Porto,
entre outras, marcaram presença com
seus executivos e negociadores. A
oportunidade para estabelecer novos
contatos, trocar experiências e fazer
negócios foi a tônica também das
45 vinícolas gaúchas e catarinenses
presentes nos estandes coletivos do
programa Juntos Para Competir e
do Sebrae SC. Os dois espaços foram
projetados para valorizar o terroir
de cada uma das diferentes regiões:
Serra, Campanha, Costa Doce e
Noroeste gaúchos e Vales da Uva
Goethe e Planaltos Serrano e Norte
catarinenses.
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Escolha é fruto da vontade dos enólogos
que integram a Associação, com resultado
anunciado na noite festiva que celebra o Dia
do Enólogo e os 43 anos da entidade
O 16º enólogo a ser homenageado
pela Associação Brasileira de Enologia
(ABE), com o título de Enólogo do Ano,
será conhecido, no dia 25 de outubro
em Jantar de Confraternização que
celebra o Dia do Enólogo e os 43
anos da entidade, festejados no dia
22 de outubro. Mais de uma centena
de enólogos, de diversas regiões
produtoras de vinhos do país, estarão
reunidos, neste dia, brindando
mais uma safra de muito trabalho.
Até lá, eles participam do processo
de escolha, indicando um colega
que também se destaque pela sua
trajetória, servindo de exemplo para
a categoria. O encontro acontecerá
no Centro Empresarial de Bento
Gonçalves.
A distinção é uma homenagem que
a ABE dedica à proﬁssão de enólogo,
desde 2004, enaltecendo a técnica
e a sensibilidade da atividade. Para
isso, neste ano, a escolha se dará em
três etapas. A primeira consiste nos
critérios da escolha. Para ser Enólogo
do Ano é necessário ter formação em

ABE elege 16º
Enólogo do Ano

Enologia e Viticultura, trabalhar em
prol do proﬁssional de Enologia, ter
cinco anos de experiência na atividade,
estar exercendo a função, ter atuação
setorial, inovar e ser associado da
ABE, no mínimo há três anos, além de
estar em dia com a Tesouraria.
O segundo passo será selecionar
os três nomes mais votados pelos
associados com livre indicação,
considerando experiência, formação
e reconhecimento. Por ﬁm, eles são
avaliados por um comitê formado pelos
15 enólogos já eleitos, resultando
em nova pontuação. A junção desses
fatores, aliada ao carisma, experiência,
formação, participação e desempenho
na atividade, serão decisivos para a
escolha. O processo será concluído,
no dia 18 de outubro.
Toda votação será feita pelo site da
ABE. Cabe destacar que o presidente
em exercício e o da gestão anterior
não podem concorrer. O Enólogo do
Ano será premiado com uma viagem,
que terá o propósito de visitar uma
Feira do setor vitivinícola.

Retrospectiva dos
homenageados
ENÓLOGO DO ANO
2004

Antônio Czarnobay

2005

Gilberto Pedrucci

2006

Firmino Splendor

2007

Adriano Miolo

2008

Ismar Pasini

2009

Nauro José Morbini

2010

Lucindo Copat

2011

Daniel Dalla Valle

2012

Dirceu Scottá

2013

Juliano Daniel Perin

2014

Delto Garibaldi

2015

Christian Bernardi

2016

Flávio Angelo Zílio

2017

Carlos Abarzúa

2018

Cedenir Fortunatti

