
 

ViniBraExpo 2022 

“O Grande Festival do Vinho Brasileiro” 

Nos dias 05 a 07 de agosto, o Rio de Janeiro voltará a ser palco da 6ª edição da 
ViniBraExpo, o “Grande Festival do Vinho Brasileiro”, em seu formato pleno e ainda 
mais robusto, contando com a participação de mais de 50 vinícolas de todas as regiões 
do país, nos Jardins do Città Office Mall, na Barra da Tijuca. 
 
Após dois anos de execução ViniBraExpo em formatos adaptados, o evento desse ano 
irá colocar sob holofotes o vinho nacional tanto para o público que já é apreciador da 
bebida, bem como para novos consumidores, que poderão degustar os rótulos 
disponíveis, conversar com enólogos e participar das Masterclasses, em um ambiente 
leve, intimista, com boa música, apreciando a vinicultura brasileira. 
 
Idealizado pela dupla de empresários apaixonados pelo vinho, Gustavo Guagliardi 
Pacheco e Marcelo Ideses, o evento foi concebido em 2016 com um propósito muito 
claro: produzir um festival de padrão internacional dedicado exclusivamente ao vinho 
brasileiro, nos mesmos moldes dos melhores festivais europeus, como o Grand Tasting 
(França) e o Essência do Vinho (Portugal). 
 
A expectativa é receber mais de 5 mil pessoas, entre profissionais e público geral, nos 
três dias de evento, e gerar mais visibilidade e negócios para um setor que vem 
registrando sucessivos recordes em sua produção e consumo. 
 
“O vinho brasileiro já é uma realidade há algum tempo, tendo sua qualidade reconhecida 
no exterior. Precisamos exaltar o belíssimo trabalho de vinícolas de distintas partes do 
país, que buscam, acima de tudo, a expressão de seus lugares”, explica Gustavo Pacheco. 
 
Estatísticas mostram que nos últimos anos houve um incremento de quase 20% no 
consumo da bebida no país, o maior volume das últimas décadas, com mais de 50 
milhões de consumidores regulares, e a previsão é que continue crescendo. Até 2030 o 
Brasil será o quinto maior comprador de vinho do mundo, de acordo com estudos 
internacionais. 
 
Na ocasião, os “wine lovers”, terão a oportunidade de conhecer centenas de rótulos e 
descobrir verdadeiras pérolas. Os destaques serão revelados tanto de regiões mais 
tradicionais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, quanto de novos e 
surpreendentes polos de produção de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Goiás, Pernambuco e Bahia. 
 



“O consumidor brasileiro hoje é muito mais exigente. O desafio não se resume mais em 
simplesmente promover o vinho brasileiro, mas sim em elevar a qualidade e sofisticação 
do consumo, através do encontro do consumidor com o vinicultor”, pontua Marcelo 
Ideses. 
 
Em um espaço de 20 mil metros quadrados, em meio a jardins paisagísticos e com as 
atividades em área coberta, o evento está dividido em 3 setores: Área de Degustação, 
Área de Masterclasses, Área de Convívio Gourmet, que terá apresentação de um show 
de jazz ao final das tardes de sábado e domingo.  
 
Na Área de Degustação os participantes receberão uma taça exclusiva que poderá ser 
levada para casa para continuarem a degustar seus rótulos preferidos a qualquer 
momento. 
 
Simultaneamente, na Área de Masterclasses localizada dentro do Centro de Eventos do 
Città Office Mall, o visitante terá a oportunidade de participar de degustações dirigidas 
por alguns dos maiores especialistas no assunto. Serão 10 Masterclasses, distribuídas 
no sábado e domingo, com duração aproximada de 1h30, onde tanto os iniciantes 
quanto os mais experientes, poderão se aprofundar em temas específicos degustando 
vinhos de exceção. 
 
A ViniBraExpo 2022 realizará, ainda, o 6º Prêmio Brasil Sommelier, onde será 
escolhido, através de uma competição, o Melhor Sommelier para Vinhos Brasileiros em 
uma finalíssima com prática, serviço e identificação de vinhos aberta ao público. A 
prova já atraiu mais de 300 profissionais de 18 estados, e hoje é um título de peso para 
os profissionais do ramo.  
 
A ViniBraExpo também conta com a importante chancela da Associação Brasileira de 
Sommeliers (ABS) e apoio do SEBRAE. 
 
Em vista de sua estrutura coberta, em caso de chuva, o evento ocorrerá normalmente. 
 
Garanta sua taça, e venha vivenciar conosco essa experiência única de homenagem ao 
vinho brasileiro! 
 

O EVENTO: ViniBraExpo 2022 

Datas: 05 (sexta), 06 (sábado) e 07 (domingo) de Agosto  
Endereço: Jardins do Città Office Mall, Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca.  
 
Área de Degustação Livre (Vinhos e Gastronomia Artesanal):  
Horário de Funcionamento ao Público:  
16:00h às 21:00h (sexta, 05.08)  
14:00h às 21:00h (sábado, 06.08)  
16:00h às 21:00h (domingo 05.08)  
Valor: R$ 90,00 + taxas (1º lote) - sympla.com.br/vinibraexpo 
* Em caso de necessidade de reposição da taça, será cobrado o valor de R$25,00 por 
taça. 
** Profissionais do ramo terão acesso exclusivo na abertura, 05.08 às 16h00, e estarão 
isentos da entrada, pagando somente R$ 25,00 pela taça.  
*** Imprensa especializada terá identificação e acesso diferenciado. 
 
Masterclasses (Provas dirigidas por especialistas): 



Sábado, 06.08.2022: 
13h00: Brancos de Altitude Safra 2022 de 6 Sauvignon Blanc IP Serra Catarinense 
14h40: Vinícola Campestre: a expressão máxima do terroir dos Campos de Cima da 
Serra 
16h20: Top Tannats Wines of Brazil Awards 
18h00: Miolo 7 Lendários Safra Histórica 2020 
19h40: Top Cabernet Sauvignon Wines of Brazil Awards 
 
Domingo, 07.08.2022: 
13h00: Top Espumantes Nature Wines of Brazil Awards  
14h40: Grandes Vinhos de Dupla Poda e as Novas Fronteiras Vitivinícolas  
16h20: Top Castas Raras Wines of Brazil Awards 
18h00: Horizontal Safra 2021 de 5 Sangiovese IP Serra Catarinense  
19h40: Vinhos Brasileiros de Guarda 
 
Valor: R$ 120,00 + taxas e R$ 185,00 + taxas (1º lote) - sympla.com.br/vinibraexpo 
(cada palestra inclui a degustação dirigida de cinco vinhos de exceção)  
 
*O Centro de Eventos, local onde serão realizadas as Masterclasses, é parte do complexo 
e está em situação central e bem sinalizada. É necessário adquirir o ingresso do dia do 
evento para acessar a sala onde ocorrerão as Masterclasses daquele mesmo dia. Não é 
possível adquirir ingressos separadamente.  
 
Como chegar:  
De carro: O local dispõe de amplo estacionamento ao custo de R$ 6,00 promocional 
para cada dia do evento. 
De táxi: Barra Town descontos nas corridas de ida e volta 20%: 2426-0334.  

De transporte público: Metrô - Estação Jardim Oceânico + BRT (Bosque Marapendi). 
 
Sobre o Città Office Mall:  

Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall passa por um grande processo de 
revitalização para oferecer ainda mais conforto, serviços e opções de compra e 
gastronomia para seus clientes. Fruto de um choque de gestão que possibilitou o 
investimento de aproximadamente 16 milhões sem nenhum custo extra para 
condôminos e lojistas, as obras incluem a modernização da fachada, das escadas 
rolantes, banheiros e pátios. Com localização privilegiada no coração da Barra da 
Tijuca, o complexo conta com um prédio comercial com 3 pavimentos e 7 blocos 
corporativos onde destacam-se a segurança, a funcionalidade e o ambiente aprazível 
que recebe eventos memoráveis para a cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

 


