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Atuação do Brasil no mercado vitivinícola mundial em 2012
RENATAGAVNEMBRAPA UVA EVINHO
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No cenário internacional a vi-
tivinicultura brasileira ocupou,
em 2011, o 19° lugar em área
cultivada com uvas, o 11° em
produção de uvas e o l30 em
produção de vinhos, segundo
dados da Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO). No que
se refere às transações interna-
cionais, dados da mesma fonte
revelam as seguintes posições
do Brasil, para o ano de 2010,
em relação às quantidades: 14°
colocado em uvas exportadas,

17° maior exportador de suco
de uvas, 310 exportador de
vinho, 32° importador de uvas
e 210 importador de vinhos.
A segui~ são apresentadas
informações sobre as expor-
tações, importações e balança
comercial do setor vitivinícola
nacional:

>Exportações
As exportações brasileiras

do setor vitivinícola somaram,
em 2012, l35,94 milhões de
dólares, 12,69% inferiores ao
ano de 2011 (tabela 1). As
exportações de uva de mesa
situaram-se em 52.016 tonela-
das, 12,42% inferiores ao ano
anterior. Houve redução nas
exportações de suco de uva
em 44,45% na quantidade e,
redução em 50,95% no valor
das exportações, em relação ao
ano de 2011.
A quantidade de vinhos ex-

portada em 2012 foi de 5,77
milhões de litros, representando
um aumento de 375,70%, em
relação ao ano anterior. Esse
aumento foi devido ao incenti-
vo do governo federal através
do Programa de Escoamento da
Produção (PEP). Através dele,
foram vendidos 4,53 milhões de
litros de vinho para a Rússia,

ao preço médio de US$ 0,47 ao
litro. Os espumantes, em menor
volume, apresentaram aumento
de 53,57% na quantidade e de
43,l3% no valor exportado.

Importações
As. importações de uvas de

mesa, que vinham apresentando
crescimento nos últimos anos,
decresceram 2,31 % em quanti-
dade e aumentaram em 5,86%
em valor (tabela 1). No que
se refere a uvas passas, houve
aumento de 1,31% na quanti-
dade importada e, redução de
8,03% no valor, no ano de 2012.
Praticamente toda uva passa
consumi da no país é importada.
No segmento de vinhos, hou-
ve aumento nas importações,
sendo 2,07% em quantidade e
0,26% em valor. Houve cres-
cimento nas importações de
vinhos espumantes em 2012:
7,98% na quantidade e 15,51 %
no valor. O preço médio dos
vinhos importados foi de US$
3,54 ao litro.

Balanço
A balança comercial do setor

vitivinícola nacional é apre-
sentada na tabela 1. Em 2012,
o país apresentou' déficit de
276,21 milhões de dólares,

9,53% superior ao verificado
em 2011. Houve aumento no
valor das importações de todos
os itens.
A tabela 2 apresenta uma sín-

tese do mercado de vinhos finos
no país. Foram considerados os
vinhos de mesa importados, que
equivalem aos vinhos de mesa
finos brasileiros, os vinhos fi-
nos comercializados pelo Rio
Grande do Sul e uma estimativa
de vinhos finos produzidos e
comercializados pelos Estados
da Bahia, Pernambuco e Santa
Catarina, deduzidas as expor-

tações. O tamanho do mercado
deste segmento de vinhos não
atinge 100 milhões de litros.
Em 2012, foram consumidos
95,82 milhões de litros de
vinhos elaborados com uvas
Vitis vinifera, 0,66% inferior ao
volume de 2011. Coube aos im-
portados um aumento de 2,07%
e, aos nacionais, uma redução
de 9,03%, no ano de 2012, em
relação ao ano anterior. Em
2012, os vinhos importados re-
presentaram 77,45% dos vinhos
de mesa finos comercializados
no Brasil.
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Tabela 1. Balanço das exportações e importações de uvas, sucos de uvas,
vinhos e derivados: valores em US$ 1.000,00 (FOB) - BRASIL - 201012012.
Discriminação 2010 2011 2012

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
Exportações
Uvas frescas (t) 60.805 136.649 59.391 135.782 52.016 121.891
Suco de uva (t) 3.098 8.048 4.452 15.737 2.473 7.719
VInhos (1.000 L) 1.280 2.295 1.214 3.615 5.775 5.520
Espumantes (1.000 L) 320 1.335 112 568 172 813
Total 148.327 155.702 135.943

Importações
Uvas frescas (t)
Uvas passas (t)
Vinhos (1.000 L)
Espumantes (1.000 L)
Suco de uva (t)
Total

Balanço

33.294
24.613
74.209
5.316
640

54.381
56.696
262.745
37.665
670
412.157

-276.214

24.794
25.919
70.737
4.314
1.189

34.083
24.294
72.705
4.923
192

51.371
61.647
262.059
32.605
194
407.876

-252.174

36.075
50.664
223.080
27.961
3.213
340.993

-192.666

Fonte:MDIC
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e VInho

Tabela 2. Participação das importações de vinhos em relação aos
vinhos de Vitis vinifera cornercializados no Brasil, em 1.000 litros.
ANOIPRODUTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NACIONAL* 23.130 23.120 23.019 24.670 23.753 21.608

IMPORTADO 57.629 54.410 55.927 70.738 72.705 74.209

TOTAL Vitis vinifera 80.759 77.530 78.946 95.408 96.458 95.817

PARTICIP. IMPITOTAL(%) 71,36 70,18 70,84 74,14 75,37 77,45

*Foram estimados cinco milhões de litros de vinhos finos, para os Estados de Pernambuco e Santa Catarina.
Fonte: Uvibra, lbravin e MDIC

Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e VInho.


