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A vitivinicultura é uma atividade importante para a sustentabilidade da 
pequena propriedade no Brasil. Particularmente, no estado de Minas 
Gerais, a produção se concentrou em vinhos coloniais e de mesa por 
muitas décadas. Porém, nos últimos anos, a produção de vinhos, e 
em especial, os vinhos finos, têm crescido em quantidade e qualidade 
neste estado, advindos principalmente, da aplicação de técnicas de 
inovação e manejo, como a técnica da dupla poda. Esta técnica 
possibilitou incremento da qualidade do vinho mineiro e permitiu que 
este ganhasse prêmios nacionais e internacionais. Apesar disto, a 
produção de vinho em Minas Gerais ainda enfrenta muitos desafios. 
Neste sentido, este trabalho têm como objetivo analisar os principais 
desafios e barreiras enfrentados por vinícolas localizadas no estado 
de Minas Gerais. Acredita-se que a identificação destes desafios seja 
de relevante importância para que propostas de melhorias sejam 
realizadas neste setor. Para tanto, a abordagem de pesquisa 
escolhida para este trabalho é a qualitativa e o método adotado é o 
estudo de caso, realizado em cinco empresas produtoras de vinho e 
uma fazenda produtora de uva, todas situadas no interior do estado de 
Minas Gerais. Dentre os resultados obtidos, pode-se destacar que 
apesar das inovações que vem sendo realizadas no setor, a produção 
de vinhos em Minas Gerais apresenta vários desafios, tais como: 
necessidade de aquisição de parte da matéria-prima (uva) do sul do 
país, altas taxas de impostos, legislação burocrática, necessidade de 
maior coordenação e interação entre produtores e órgãos 
fiscalizadores e regulamentadores, ausência de cooperativas, 
necessidade de fortalecimento do sindicato e de ações de marketing, 
dentre outros. 
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1. Introdução 

Embora aproximadamente 90% do vinho brasileiro seja produzido na região sul do Brasil, as 

primeiras iniciativas de plantio da uva se iniciaram na região sudeste do país. De acordo com 

dados da IBRAVIN (2018), as primeiras videiras de Vitis Vinífera (uva utilizada para 

produção do vinho fino), foram trazidas ao Brasil por Martim Afonso de Souza, no ano de 

1532, e plantadas na região Sudeste do país. Porém, as condições desfavoráveis de clima e 

solo impediram que essa experiência seguisse adiante naquela época.  

De acordo com a mesma fonte, o grande salto na produção nacional dos vinhos ocorreu com a 

chegada dos italianos, trazendo de sua terra natal o conhecimento técnico de elaboração e a 

cultura do consumo. Relatos da chegada da família italiana Stivanin em Minas Gerais e a da 

produção de vinho dez anos depois (no ano de 1837) são descritos por Batista (2016).  

Nos últimos anos, a produção de vinhos, e em especial, os vinhos finos, têm crescido em 

quantidade e qualidade no estado de Minas Gerais, advindos principalmente, da aplicação de 

técnicas de inovação e manejo, onde se destaca a técnica de inversão do ciclo das vinhas. Essa 

técnica, também chamada de “dupla poda” ou “poda invertida”, faz a inversão do ciclo 

produtivo da videira, alternando o período de colheita das uvas do verão para o inverno. Ela 

foi desenvolvida pelo enólogo mineiro e pesquisador Murilo de Albuquerque Regina, da 

EPAMIG, com PhD em Bordeaux, e tem sido aplicada por outros produtores de vinho em 

Minas Gerais (AMORIM; FAVERO; REGINA, 2005; FAVERO, 2007; DIAS et al., 2017). 

Com esse manejo diferenciado, foi possível chegar ao ponto ideal de maturação e de 

qualidade na produção de vinho. 

Apesar disso, Batista (2016) revelou em sua pesquisa que, já existiram mais de quarenta 

adegas na cidade de Andradas que, ao longo do tempo, foram sendo desativadas e atualmente, 

somente dez vinícolas presentes no estado de Minas Gerais tem registro ativo no Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Destas dez empresas, destaca-se a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), localizada em Caldas, que 

tem funcionado como "incubadora" no processamento de uvas de produtores de Minas Gerais 

e de outros estados. Atualmente, são aproximadamente, 20 produtores incubados. 

Acredita-se que os motivos para este fato resida, em parte, em alguns fatores considerados 

desafios para indústria vitivinícola brasileira em geral, tais como os altos custos de produção 

http://www.epamig.br/
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(devido a produção em pequena escala e altos impostos), bem como necessidade de inovação 

tecnológica, barreiras regulatórias, dentre outros. Aliado a isso, pode-se destacar que embora 

os canais de venda venham reconhecendo a qualidade do produto nacional, principalmente no 

que se refere à melhoria da qualidade dos vinhos e especialmente, dos espumantes, a imagem 

superior que o consumidor possui dos vinhos importados, aliado a uma política de preços 

muito semelhante ou inferior aos preços praticados pela indústria nacional, constituem o 

ponto crucial que explica a vantagem dos importados em detrimento dos nacionais no canal 

de venda (IBRAVIN, 2008). Acredita-se ainda que existam fatores regionais, além das 

condições climática e de solo, que possam ter contribuído para a desativação dessas empresas 

e pelo baixo percentual de produção de vinho em Minas Gerais em comparação ao sul do 

Brasil. 

Nesse sentido, este trabalho têm como objetivo analisar os principais desafios e barreiras 

enfrentados por vinícolas localizadas no estado de Minas Gerais.  

Essa pesquisa se justifica, pois de acordo com Batista (2016), as empresas produtoras de 

vinho remanescentes no Sul de Minas concentraram a produção e se mantêm como fonte de 

renda e emprego, seguindo, a tradição de elaborar o vinho como era feito na Itália. Seu livro 

intitulado “Vinho e Política: momentos saborosos de grandes estadistas em Andradas”, foi 

eleito pela Gourmand Internacional como o melhor livro sobre vinhos do Brasil em 2013 e 

busca mostrar como a produção vinícola de Andradas (MG) projetou a cidade no cenário 

nacional e despertou atenção de diversos políticos que passaram por cidades do sul de Minas. 

Adicionalmente, essas iniciativas são importantes, pois segundo Mello (2015), esse setor tem 

oportunizado a agregação de valor em outras atividades da economia, como gastronomia e 

turismo. Logo, essas atividades são de extrema importância para a sustentabilidade da 

propriedade agricultora.  

O trabalho foi estruturado em 5 seções, incluindo a presente introdução. Na seção 2 é 

apresentada a revisão da literatura. Os procedimentos metodológicos são discutidos na seção 

3, em seguida são apresentados os resultados obtidos nos estudos de caso (seção 4). 

Finalmente, na seção 5 encontram-se as considerações finais deste trabalho, e em seguida, as 

referências bibliográficas. 

2. Breve análise sobre a produção de vinhos no Brasil e em Minas Gerais 
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A viticultura brasileira, intensificou-se no final do século XIX e início do século XX, com a 

chegada dos imigrantes italianos, e voltou-se do caráter doméstico para a comercialização 

(PROTAS; CAMARGO; MELLO, 2006). Várias regiões do pais se tornaram conhecidas pela 

produção de vinhos. Além dos estados pioneiros Rio Grande do Sul e São Paulo, se destacam 

as regiões de Santa Catarina, Minas Gerais e o Semiárido do Vale do São Francisco. O Rio 

Grande do Sul produz 90% do vinho brasileiro e é onde residem 80% das famílias ligadas à 

vitivinicultura no Brasil (ORTEGA; JEZIORNY, 2011). 

O Brasil se insere no chamado Novo Mundo dos vinhos, que corresponde às regiões 

colonizadas pelos países europeus, portanto de cultura vinícola recente, ao contrário dos 

países do chamado Velho Mundo, cuja cultura vinícola, e consequentemente a tradição, são 

milenares (PHILLIPS, 2010; ALBERT, 2012). O vinho dessa região está intimamente 

vinculado à ideia de terroir, expressão que designa o conjunto de características do solo, 

topográficas, quantidade de sol que as videiras recebem o microclima (ROBINSON, 2006). 

Enquanto no Velho Mundo predominam os vinhos de assemblage, ou seja, aqueles que 

utilizam mais de uma variedade de uva, e são identificados em seus rótulos pela vinícola e 

região de origem, no Novo Mundo predominam os varietais, vinhos produzidos com apenas 

(ou predominantemente) uma casta. Isso os torna facilmente identificáveis, mas, se analisados 

sob a ótica do Velho Mundo, resulta numa bebida padronizada, sem carregar traço algum da 

região onde foi produzida. Tais orientações são dificilmente conciliáveis (WHITE; 

WHALEN; JONES, 2009). 

As diferentes espécies de uvas definem os tipos de vinhos, espumantes e sucos que serão 

produzidos. Os vinhos, espumantes de mesa e sucos são elaborados a partir de uvas 

americanas ou hibridas, provenientes de espécies como Vitis labrusca e Vitis bourquina, 

também chamadas de uvas rústicas. Por outro lado, vinhos e espumantes finos, são elaborados 

por meio de cultivares de uvas viníferas (Vitis vinífera), própria para elaboração de vinhos 

nobres (CAMARGO, 2005).  

Inicialmente, a viticultura em Minas Gerais foi voltada à elaboração de vinhos de mesa, 

embora de forma ainda pouco organizada e baseada em iniciativas isoladas, concentrando-se 

na região sul do Estado, principalmente nos municípios de Caldas, Cordislândia, Santa Rita de 

Caldas e Andradas (FAVERO et al., 2008).  Ao longo da história, essa região consagrou-se 
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como produtora de vinhos de mesa, elaborados com as variedades Bordô, localmente 

chamada de “Folha de Figo” (PROTAS; CAMARGO, 2011).  

Corroborando com essa afirmação, Niederle (2010) afirma que desde sua origem, a 

vitivinicultura brasileira teve como foco a produção de vinhos de mesa, provenientes de 

cultivares não viníferas. Entretanto, nos últimos anos, tem havido uma diversificação de 

produtos com o crescimento dos segmentos de vinhos finos, espumantes e sucos de uva. Ao 

mesmo tempo, há um esforço renovado de qualificação da produção vinícola regional com 

vistas a retomar a competitividade frente à concorrência dos produtos importados, a qual tem 

afetado, sobretudo, o segmento nacional de vinhos finos. 

Este é o cenário de uma nova vitivinicultura que está surgindo no Brasil e particularmente, no 

Estado de Minas Gerais, voltada à produção de vinhos finos de alta qualidade e com grandes 

possibilidades de associação com o enoturismo, aproveitando as condições locais já 

existentes, como no caso de Andradas e Caldas, cidades vizinhas de Poços de Caldas e das 

regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas (PROTAS; CAMARGO, 2011).  

Quanto à uva para processamento, Protas e Camargo (2011) destacam que no Estado de 

Minas Gerais, a atividade é tradicionalmente desenvolvida nos moldes convencionais de 

produção, ou seja, poda no final do inverno, entre os meses de julho e agosto e colheita nos 

primeiros meses do ano. Porém, estudos realizados em cooperação entre a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) e produtores de uva da região sul do 

Estado apontaram que a alteração do ciclo de produção para colheita nos meses mais secos do 

ano poderia contribuir para o avanço da maturação das bagas e a melhoria da qualidade do 

mosto, expresso principalmente pelo teor de açúcar, acidez e compostos fenólicos (MOTA et 

al., 2010).  

Assim, foi desenvolvida e aplicada uma técnica chamada de “dupla poda” ou “poda 

invertida”, que faz a inversão do ciclo produtivo da videira, alternando o período de colheita 

das uvas do verão para o inverno. Conforme já mencionado, ela foi desenvolvida pelo 

pesquisador mineiro Murilo de Albuquerque Regina (da EPAMIG), e tem sido aplicada por 

mais de 20 produtores de vinho em Minas Gerais. A ideia deste pesquisador consiste em 

alterar, nos vinhedos do Sul de Minas, o ciclo normal de brotamento, amadurecimento e 

colheita das uvas. Para isto, são realizadas duas podas: uma em agosto e outra em janeiro. A 

primeira poda, em agosto, é feita para a formação de ramos produtivos. Em janeiro, faz-se a 
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poda de eliminação de alguns cachos. Com isto, a planta muda seu ciclo normal e começa a 

brotar em fevereiro, floresce em março e em abril os cachos começam a se formar. Assim, a 

colheita é alterada para o inverno. Por este motivo, a imprensa criou um novo jargão para o 

“terroir” do Sul de Minas. Seus vinhos estão sendo chamados pela imprensa e críticos, como 

“Vinhos de Inverno”. 

Adicionalmente, essa técnica, permitiu a conquista, do vinho mineiro Maria Maria Bel 

Sauvignon Blanc 2015 na categoria bronze do prêmio Decanter World Wine Awards 

(DWWA), em maio de 2017, em Londres, e fez crescer a procura pelos vinhos mineiros em 

restaurantes e lojas especializadas de Belo Horizonte (PIZARRO, 2017). 

Cabe ainda destacar que autores como Protas e Camargo (2011) apontam a produção de uvas 

em três regiões do estado de MG, quais sejam: norte (região de Pirapora); sul do estado 

(regiões como Caldas, Andradas, Andrelândia, Três Corações, Três Pontas, Santana dos 

Montes, Santa Rita de Caldas e Cordislândia); e uma terceira região, mais recente e difusa em 

áreas de altitude do Estado, avançando, inclusive em municípios limítrofes ao estado de São 

Paulo. Porém, de acordo com as vinícolas registradas no MAPA, a produção de vinho se 

concentra, majoritariamente no sul de Minas. Alguns produtores de uvas de outras regiões têm 

a produção de vinho realizado pela EPAMIG, localizada em Caldas. Conforme já 

mencionado, são aproximadamente, 20 produtores incubados. 

Apesar das inovações que vem sendo realizadas no setor, o mercado brasileiro de vinhos é 

ainda restrito, considerado tímido, em função da falta de incentivo à comercialização, 

estrutura de mercado (falta de estrutura física do varejo para demonstração), poucas 

estratégias de marketing e divulgação e hábitos do consumidor (IBRAVIN, 2008). Aliado a 

isso, os produtores enfrentam muitas dificuldades na produção, tais como: altas taxas de 

impostos aplicadas pelo governo; legislação burocrática, pouco difusa e restrita, e; ausência 

de políticas governamentais incentivadoras, como financiamentos em bancos de 

desenvolvimentos para investimentos em infraestrutura e tecnologia aplicadas ao setor. 

Adicionalmente, diversos estudos têm mostrado que, enquanto no Brasil, o conjunto das 

tributações incidentes sobre o vinho supera a 40% do preço ao consumidor, nos principais 

países concorrentes, como Argentina, Uruguai e Chile, este valor gira em torno de 20% 

(PROTAS; CAMARGO; MELO, 2002).   
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Apesar desses entraves, o setor possui um grande potencial de crescimento, demonstrando 

sucesso em pesquisas nos últimos anos e obtenção em certificações. Assim, discussões e 

pesquisas neste setor são de relevante importância. 

3. Método Científico 

A abordagem de pesquisa escolhida para este trabalho é a qualitativa e o método adotado é o 

estudo de caso, realizado em cinco empresas produtoras de vinho e uma fazenda produtora de 

uva, todas situadas no interior do estado de Minas Gerais. Segundo Yin (2001, p.32), “um 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e 

contexto não estão claramente definidos”.  O foco desta pesquisa é direcionado para a 

situação presente, ou seja, foi realizado um levantamento dos principais desafios/barreiras 

verificados pelas empresas na produção de vinhos em Minas Gerais; detalhes que não 

poderiam ser obtidos através de rígidos questionários. 

Foram selecionadas para esta pesquisa cinco empresas produtoras de vinhos que possuem 

registro ativo no MAPA. Dentre elas, está a com a EPAMIG (que produz vinhos finos e de 

mesa), e outras quatro empresas de micro e pequeno porte produtoras de vinho de mesa, além 

de uma fazenda produtora de uva, que tem seu vinho produzido pela EPAMIG. Sendo assim, 

a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

responsáveis pela produção de vinho das empresas pesquisadas. As entrevistas foram 

realizadas nos fevereiro e março de 2018. Após a realização das entrevistas, uma análise 

criteriosa dos dados obtidos foi realizada, buscando-se associar os fatores comuns e 

divergentes com a literatura analisada. Os resultados e conclusões desta análise serão 

apresentados a seguir. 

4. Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas pesquisas de campo realizadas são apresentados a seguir. 

4.1 Caracterização das empresas  

Durante a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas e visitas a cinco empresas 

produtoras de vinhos. Por questão de sigilo, quatro destas empresas serão denominadas de 

vinícolas V1, V2, V3 e V4. A quinta empresa é a EPAMIG, que conforme destacado no 

referencial teórico, produz vinho para fazendas que tem a intenção de futuramente produzir o 
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vinho. Uma das fazendas clientes da EPAMIG foi também entrevistada neste trabalho e será 

denominada Empresa X. As principais características das empresas visitadas são apresentadas 

no Quadro1.  

 

 

Quadro 1- Características das empresas pesquisadas 

* Número de funcionários que trabalham exclusivamente no plantio da uva e preparação do suco. 

** Meta de produção almejada pela empresa. Não informaram última quantidade produzida em 2017. 

 

4.2 Desafios para produção do vinho em Minas Gerais 

Com intuito de atender os objetivos desta pesquisa, buscou-se, nas entrevistas e visitas 

realizadas, investigar quais os principais desafios e barreiras enfrentados pelas empresas 

produtoras de vinho em Minas Gerais.   

O primeiro obstáculo destacado por elas está relacionado ao custo da principal matéria-prima 

adotada para produção do vinho: a uva. Devido à diversas questões, dentre elas, condições 

climáticas, especificidades da produção, acidez da uva produzida na região, falta de mão-de-
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obra para o plantio, e até mesmo, necessidade de recursos necessários para que a população 

venha ou se mantenha no campo, as empresas produtoras de vinho mineiras necessitam 

comprar boa parte da uva utilizada para vinificação de cidades do Sul do país, como o Rio 

Grande do Sul. Além do preço da uva, os altos custos logísticos para o transporte da mesma 

do sul do país para Minas Gerais acarretam em um aumento do custo dos produtos finais. 

Adicionalmente, essa situação gera uma dependência da produção da uva do Rio Grande do 

Sul. Se a produção de uva no Rio Grande do Sul é baixa, há um impacto direto na produção 

de vinho em Minas Gerais. 

Outro fator que tem dificultado a produção do vinho não somente em Minas, mas em todo 

país são os altos impostos, conforme destacado no referencial teórico.  Os entrevistados 

destacaram que o imposto é necessário. Porém, destacaram que a cobrança não diferencia o 

pequeno produtor das grandes empresas. Com aprovação de lei em 2018, as vinícolas 

puderam aderir ao sistema do Simples Nacional. Com ele, pequenas vinícolas, micro 

cervejarias e produtores de cachaça artesanal podem desburocratizar o negócio com a redução 

de carga tributária, dando um pouco de fôlego para as empresas. Com a desoneração, elas 

podem se organizar e investir mais na vinícola.  

Em 2011, o ministério lacrou algumas pequenas e micro produtoras de vinho em Minas. E 

somente aquelas que puderam realizar todas as adequações de infraestrutura exigidas na época 

(que demandou grandes investimentos financeiros por parte dos produtores), puderam 

permanecer produzindo e comercializando o vinho. Com a aprovação da lei do vinho 

artesanal no governo Dilma em 2014, estes produtores, que ainda pagavam o financiamento 

para a realização das adequações exigidas em 2011 se sentiram prejudicados. Entre os 

requisitos para produção do vinho artesanal da lei de 2014, destaca-se que 70% das uvas 

utilizadas sejam colhidas no imóvel rural do agricultor familiar e produção deve restringir-se a 

20 mil litros anuais. Em relação à comercialização, a venda do vinho artesanal deverá ser feita 

diretamente ao consumidor final, na sede do imóvel rural, em cooperativa ou em feiras da 

agricultura familiar, com emissão de nota do talão de produtor rural.  

A burocratização e legislação é um outro desafio neste setor. De acordo com os entrevistados, 

as normas do ministério da agricultura são bastante rígidas. Eles reconhecem a necessidade de 

adaptação, atualização e a importância de normativas que garantam a segurança para o 

consumidor, para o produtor e para a própria cadeia produtiva, ou seja, normas que busquem 
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garantir a qualidade do vinho não são questionadas. Porém, destacam a necessidade de maior 

interação e orientação, com o pequeno e micro produtor para essa adequação, principalmente 

no que se refere às normas físicas. Um exemplo dado por um entrevistado foi que certa vez, 

este solicitou ao ministério orientação sobre normas para construção do prédio, detalhes estes 

não especificados nas normas. Porém, o ministério se negou a oferecer estas informações. 

Outro ponto ressaltado foram as diferenças na legislação e/ou nas normas entre os estados. 

Por exemplo, uns dos entrevistados relatou que nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul 

são aceitos tanques de polipropileno para armazenagem de vinho, enquanto esta prática não é 

aceita em Minas Gerais. Esse tanque tem um custo bem mais baixo que o de inox, exigido em 

Minas Gerais.  

A falta de coordenação, associações e de cooperativas de agricultores em Minas Gerais é 

outro obstáculo verificado. Na região sul do país, verifica-se que as cooperativas de 

vitivinicultores têm trazido muitos benefícios para empresas participantes. Porém, em Minas 

Gerais, talvez devido ao pequeno número de empresas registradas (para formação de uma 

cooperativa é necessário no mínimo 20 associados) ou pelo próprio perfil mais conservador e 

desconfiado do mineiro, as tentativas no sentido de criação de associações e cooperativas no 

setor vitivinícola não foram bem sucedidas.  

Ainda, a ausência de um sindicato fortalecido e mais representativo do setor foi um fator 

destacado por todos os entrevistados.  

Cabe também ressaltar que a falta de divulgação e maiores iniciativas de marketing do vinho 

mineiro também prejudicam o setor. No Brasil, as marcas de vinho do sul do país são as mais 

conhecidas, tais como Miolo, Salton, Casa Valduga e outros. É claro que o volume de 

produção também justifica este fator. Um dos entrevistados declarou que não faz maior 

divulgação do vinho por ele produzido, pois atualmente, não teria infraestrutura para atender 

um grande volume de vendas. 

Por fim, cabe ressaltar que, conforme já destacado, a imagem superior que o consumidor 

possui dos vinhos importados, aliado a uma política de preços muito semelhante ou inferior 

aos preços praticados pela indústria nacional, dificultam a comercialização do vinho 

produzido no Brasil. 

5. Considerações Finais 
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Este trabalho teve como objetivo analisar os principais desafios/barreiras enfrentados por 

vinícolas localizadas no estado de Minas Gerais. Para tanto, foram realizadas entrevistas e 

visitas de campo a cinco empresas produtoras de vinhos e uma fazenda produtora de uva, 

situadas no estado de Minas Gerais. 

Baseado na pesquisa de campo realizada, foi possível descrever ao longo deste trabalho os 

principais fatores/motivos que dificultam a produção e maior desenvolvimento do setor 

vitivinícola em Minas Gerais.  

Cabe ressaltar que uma limitação deste trabalho reside no fato de que o relato apresentado foi 

realizado sob a ótica dos produtores de vinhos. Assim, pesquisas adicionais devem ser 

também realizadas com os órgãos governamentais, fiscalizadores e demais agentes que atuam 

neste setor, no intuito de que as diferentes visões possam ser discutidas e o melhor resultado 

obtido. Porém, considera-se que este trabalho possa ser adotado como ponto de partida para 

maiores discussões e pesquisas neste setor. 

Por fim, cabe ressaltar a importância de se estabelecer condições de igualdade de 

concorrência e cobrar a seriedade de todos os elos envolvidos na atividade, passando pela 

observação das boas práticas no cultivo da uva, na elaboração de vinhos, na comercialização 

de produtos e apoio dos órgãos competentes no controle e fiscalização dessas etapas 

produtivas e comerciais. Assim, iniciativas de cooperação e colaboração entre os produtores 

de uva e vinho, órgãos governamentais e de pesquisa são de relevante importância para 

permitir que esse importante segmento socioeconômico e, em certo grau, também cultural 

brasileiro, tenha condições de sustentabilidade em todos os seus aspectos. 
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