
 

 

FGV promove seminário sobre os rumos do setor de vinhos com o 

acordo entre Mercosul e União Europeia 

A FGV promove no dia 5 de agosto, em parceria com a Baco Multimídia, o Seminário 

Vinho & Mercado 2019. O evento faz parte do calendário anual do Rio Wine and Food 

Festival, que reunirá especialistas e profissionais para abordar temas como a qualidade 

dos vinhos brasileiros e os desafios enfrentados pelo setor, à luz do acordo entre 

Mercosul e União Europeia.  

Durante o encontro, serão expostos os principais cases de sucesso, bem como as 

novidades e tendências desse mercado, que movimenta em torno de R$ 14 bilhões no 

Brasil e apresenta forte potencial de crescimento. Nesse contexto, serão discutidos os 

desafios dos diferentes elos dessa cadeia, tais como a relação entre mercado nacional e 

importações, a importância da gestão, o trabalho de vendas e marketing, o peso do e-

commerce e a estrutura de tributação, entre outros aspectos atualmente estratégicos 

para o mundo do vinho. 

O seminário é uma oportunidade única para que gestores e players troquem 

informações, experiências e possibilidades de negócios, projetando o futuro do setor no 

Brasil. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para que apaixonados por vinhos 

conheçam o que há de mais atual na produção brasileira.  

O evento será encerrado com o lançamento do livro Vinho e mercado: fazendo negócios 

no Brasil, do professor e coordenador do Curso FGV Wine Business, Valdiney Ferreira. 

As inscrições podem ser feitas no link: 

http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4632&P_IDIOMA=0 

 

Seminário Vinho & Mercado 2019 

 

Local: Centro Cultural FGV (Praia de Botafogo, 186) 

Data: 5 de agosto de 2019 

Horário: Das 8h30 às 19h 

 

Programação: 

8h30 —  Cadastro e acesso 

Moderador: Sergio Queiroz | Especialista em mercado de vinhos e marketing e sócio-

Diretor do Grupo BACO Multimídia 

  



9h – 9h20 —  Abertura FGV 

João Luis Tenreiro Barroso | Diretor da FGV Educação Executiva – Rio de Janeiro e 

Brasília 

Valdiney C. Ferreira | Coordenador do Curso FGV Wine Business 

 

9h20 – 9h40  —  O mercado brasileiro de vinhos e tendências internacionais 

Marcelo Copello | Especialista em vinhos e mercado; Sócio-diretor do Grupo BACO 

Multimídia 

 

9h40 – 10h10  —  Os Vinhos do Brasil no atual contexto social, político e econômico 

| Eliminação de ST por alguns estados, acordo MERCOSUL-UE, entre outros contextos 

e impostos 

 

10h10 – 10h40  —   A saga da família Rothschild 

Barão Philippe de Nicolay Rothschild | CEO do PNR Group 

 

10h40 – 11h10  —  Entrega Troféu Vinha Velha  –  4 prêmios do setor 

 

11h10 – 11h40  —  O mercado de bebidas no Brasil e no mundo | os números e 

oportunidades para o Vinho 

Thiago Torelli | Líder da área de bebidas na NIELSEN  Brasil 

 

11h40 – 12h10  —  O grande xadrez dos mercados que transformou o Brasil em 

importante importador de vinho 

Valdiney Ferreira | Coordenador do curso FGV Negócios do Vinho, Diretor Executivo da 

Vinisa Projetos 

 

12h10 – 12h30  —  Debates 

 

12h30 – 14h  —  Intervalo para almoço 

 

14h – 14h30  —  Os números e dados da importação de vinhos no Brasil, consumo e 

tendências do mercado 

Felipe Galtaroça | CEO da Ideal Consulting 

 

14h30 – 15h  —  Pró-Vinho – Abras, Abrasel, ABBA, Ibravin e profissionais do 

segmento |  Conhecendo a entidade interprofissional que desenvolve estratégias 

para incentivar o consumo do vinho 

 

15h – 15h30  —  EBV – Empresa Brasileira de Vinificação | Fábrica de vinhos e sonhos 

– A trajetória vitoriosa desta nova empresa, seus prêmios e inovações 

Alejandro Cardozo | Sócio e enólogo Grupo EBV 

 

15h30 – 16h30  —  Mesa redonda sobre mercado e debates | O momento do 

mercado, tendências, entraves e oportunidades 

Palestrantes do dia e convidado especial 

 



16h30 – 17h  — Perguntas 

 

17h  —  Momento networking | Encerramento  

 

17h30 – Lançamento do livro Vinho e Mercado – Fazendo negócios no Brasil  

 

 


