DESCUBRA AS AÇÕES PARA O MERCADO BRASILEIRO EM PROL DO
“VIN DE FRANCE, A DENOMINAÇÃO DOS VINHOS DE CASTAS
PRODUZIDOS EM TODO O TERRITÓRIO FRANCÊS

O QUE É A ANIVIN DE FRANCE ?
A ANIVIN DE FRANCE é a Associação francesa responsável pela promoção dos vinhos Vin De France. Ela
promove o savoir-faire francês, buscando destacar as castas de uvas de origem francesa, já
internacionalmente conhecidas, e/ou as uvas regionais ancestrais, geralmente inusitadas.
A associação destaca a qualidade e a acessibilidade desses vinhos aos negociadores, influenciadores e
consumidores, através de:
01

Competições de vinho

04

Redes sociais

02

Programas promocionais em loja

05

Programas educativos

03

Críticas de especialistas de vinho

06

Feiras de vinho

A entidade atua tanto em BtoB quanto em BtoC, ajudando os consumidores a descobrir suas preferencias em termos de castas.
Para isso, ela firma a cada ano, várias parcerias com profissionais internacionais do segmento.
A ANIVIN DE FRANCE também organiza um concurso anual “Best Value Vin De France Selection” para premiar os melhores vinhos
da denominação Vin De France. Em 2019, foram premiados 130 vinhos da categoria por um júri de compradores internacionais
representando 14 países, incluindo pela primeira vez 2 jurados brasileiros, o Sr. Dionísio Pinto Chaves, sommelier/comprador para
os supermercados Zona Sul (RJ) e a Sra. Renata Constancio Cortez, gerente de importação para os supermercados Muffato (PR).
Esse reconhecimento internacional comprova a qualidade desses vinhos, mesmo sendo menos conhecidos no Brasil que os vinhos
de terroir!

O QUE É “VIN DE FRANCE” ?
Vin De France é a denominação de vinhos de castas produzidos em todo o território francês.
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Esta denominação criada por lei em 2009, permite aos produtores vinificar e rotular os vinhos pela variedade de uva (castas).
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Existem três categorias de vinhos Vin De France. Os vinhos com designação de castas identificadas no rótulo podem ser feitos
a partir de uma única variedade de uva (mono-casta, denominados “varietal”) ou de várias castas (multi-castas, denominados
“blend” no Brasil). Existem também o Vin de France sem identificação das castas, que não integram o programa de ações da
ANIVIN DE FRANCE no Brasil.

03

Estas uvas podem ser oriundas de uma única região ou ser provenientes de várias regiões francesas.

Assim, para se produzir os vinhos Vin De France, diferentes variedades de uva, com diferentes estilos e sabores são utilizadas. As
variedades de uvas mais conhecidas do mundo são originárias da França, que apresenta climas e solos que favorecem o
desenvolvimento dessas castas, como os Cabernet Sauvignon, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay et o Sauvignon blanc.
Entenda a diferença entre as denominações francesas:
VIN DE FRANCE
Valorizando as castas

VINHO COM
DENOMINAÇÃO
NACIONAL

I.G.P Indicação Geográfica,
valorizando a região

VINHO COM
INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA

D.O.P / A.O.P
Denominação de Origem
Protegida, valorizando o terroir

VINHO COM
DENOMINAÇÃO
REGIONAL

Assim, essa denominação nacional é uma garantia dupla: a prova do know-how e da qualidade francesa mundialmente
reconhecida e a origem dos vinhos produzidos exclusivamente na França.

PORQUE O BRASIL ?
A ANIVIN DE FRANCE acredita na relevância destes vinhos no Brasil pelos seguintes motivos:
A cultura brasileira é de vinhos de castas.

Os Vin De France são vinhos acessíveis,

Um iniciante não consegue escolher entre

com bom custo/benefício e rótulos

as denominações francesas regionais,

simples, o que facilita a decisão de

tornando mais difícil para esses

compra e reforça a vontade da

consumidores novatos viver a

Associação de oferecer acesso a vinhos

experiência dos vinhos franceses. A

franceses ao maior número de

ANIVIN DE FRANCE quer popularizar os

interessados.

vinhos franceses pelo Mundo, trazendo
opções fáceis de entender, até para os
mais iniciantes dos consumidores!

Os vinhos dessa categoria costumam ter uma imagem “França”
bem típica nos rótulos, agradando os consumidores brasileiros
que gostam da aparência requintada dos rótulos franceses.

A ANIVIN DE FRANCE sempre investiu na
missão de ajudar o consumidor iniciante a
se descobrir, orientando-o para entender as
castas que mais lhe agradam. Assim, as
animações realizadas em pontos de venda,
permitem ao consumidor descobrir suas
preferências.

Existem geralmente grandes exportadores presentes em várias regiões francesas, o
que permite ao importador trazer uma diversidade de vinhos de um único
fornecedor.
Sabemos da importância de comunicar no Brasil, por isso a ANIVIN DE FRANCE
oferece apoio aos distribuidores brasileiros que queiram divulgar a categoria!

QUAIS SÃO OS PROJETOS PARA O BRASIL ?
A ANIVIN DE FRANCE deseja desenvolver a compreensão da denominação no Brasil, familiarizando os consumidores brasileiros com o
consumo de vinhos franceses de castas.
Até 2021, a entidade irá auxiliar supermercadistas e plataformas de e-commerce a promoverem a categoria, apoiando ações de
promoção em pontos de venda e sites de vendas online, fornecendo materiais de divulgação e suporte para as ações de promoção.
Para iniciar o projeto, a Associação participará da APAS 2019, maior feira de supermercados do Brasil. Dos dias 2 à 10 de maio, Valérie
Pajotin, Diretora da ANIVIN DE FRANCE, encontrará os importadores/distribuidores e profissionais de imprensa do setor para iniciar as
parcerias potenciais e explicar os pontos fortes da denominação.
A ANIVIN DE FRANCE também convidará novos profissionais brasileiros a fazerem parte do júri de degustação da edição de fevereiro de
2020 de seu concurso anual em Paris.

QUER SABER MAIS?
Vous pensez que rendre les vins plus accessibles est un grand enjeu du marché brésilien et souhaitez participer
à un effort collectif de communication en travaillant avec l’ANIVIN DE FRANCE dans les prochaines années ?
Você quer conhecer mais sobre esse tipo de vinho e os projetos envolvendo-o no Brasil ?
Você quer agendar um encontro com a representante da ANIVIN DE FRANCE na feira APAS?

Mande um e-mail para: hugo.pichon@businessfrance.fr!

