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Book August 22 and 23 to do 

what you like and do so well - taste 

and talk about wine! You are our 
special guest for several tastings 

and lectures at the first Wine In, the 
biggest event about Brazilian wine, this 
year focusing in the Brazilian red wine

Reserve  22 e 23 de agosto  para  
praticar o que você mais gosta e sabe 
fazer - degustar e falar sobre vinho. 
Considere-se um convidado 
especial das degustações e das palestras 
no Primeiro WineIn, o grande 
encontro sobre o vinho brasileiro, sendo 
foco, neste ano, o vinho tinto brasileiro



It is with great honor and pleasure that WineIn invites you to attend our 
event as a taster and speaker.

É com grande honra e satisfação que os organizadores do primeiro encontro 
WineIn têm o prazer de convida-lo(la) como degustador(a) e palestrante. 

O Brasil está no limiar de 
acontecimentos que o colocarão 
sob os holofotes, particularmente 
a Copa do Mundo de Futebol e 
os Jogos Olímpicos.

É o momento perfeito para 
garantirmos um olhar profundo 
sobre o potencial do vinho 
brasileiro.

Sua presença irá contribuir para 
o desenvolvimento do mercado 
de vinhos de São Paulo, uma 
cidade que concentra o grosso da 
economia brasileira.

With the upcoming World 
Cup and the Olympic 
Games, Brazil is on the 
international spotlight, what 
make this the perfect time to 
learn more about Brazilian 
wines. 

Your presence will contribute 
to the development of São 
Paulo´s wine market, a city 
that concentrates the bulk of 
the Brazilian economy.



SOBRE O EVENTO 
ABOUT THE EVENT



A WineIn é um evento coorganizado pelo Ibravin (Instituto Brasileiro do Vi-
nho)/ Wines Of Brasil e a Exponor Brasil e seus associados, com o apoio da 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e ABE (Associação 
Brasileira de Enologia). O evento é patrocinado pela APEX (Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações e Investimentos). 

The WineIn is an event co-organized by Ibravin (Brazilian Wine Institute) 
/ Wines Of Brasil and Exponor and its associates, supported by Embrapa 
(Brazilian Agricultural Research Corporation),  ABE (Brazilian Association of 
Enology) and sponsored by APEX (Brazilian Trade and Corporation 
Investment Promotion Agency).



Por dois dias, teremos a convivência de estudiosos internacionais do vinho. 
Assim, o espírito militante, a credibilidade e a idoneidade de cada um dos 
convidados acrescentará valor a esta atividade.

During two days, different international wine specialists will attend this event 
and contribute with their experience and credibility to make the WineIn a 
successful event.



Simultâneo ao evento WineIn, acontecerá a etapa de São Paulo do 
Circuito Brasileiro de Degustação, com a presença de alguns dos mais 
importantes produtores de vinho do Brasil.

Simultaneous to the event WineIn, it will take place the Brazilian Circuit Tas-
ting - São Paulo´s stop, with the presence of some of the most important wine 
producers in Brazil.



ATIVIDADES
ACTIVITIES



Meetings:
Each meeting as an anchor-speaker that 
will talk for 40 minutes, followed by 3 
speakers with 10-minute interventions. 
The last 20 minutes are for Q&A.

Os Encontros: 
Haverá sempre um palestrante 
âncora, com direito a 40 minutos, 
acompanhado de 3 palestrantes 
que falarão - cada um - por 10 
minutos, deixando 20 minutos 
para as perguntas. 



The Tastings: 
Special Jury – half of the panel 
participates in the tasting of wines 
up to R$50 and the other half in 
the choice of wines over R$50. Both 
panels will attend the two tastings.

As Degustações:
Júri Especial - metade participa da 
degustação da escolha dos vinhos 
brasileiros até R$50 e a outra 
metade participa da escolha dos 
vinhos brasileiros acima de R$50. 
Todos participam das duas 
degustações.



Challenge: 
Popular Jury - the tasting of wines, 
although it can be announced, will 
not be taken into consideration of 
the Challenges’ choice.

Challenge: 
Júri Popular, a degustação dos brasileiros, 
apesar de poder ser anunciada, não será 
levada em conta para a escolha dos 
Challenges.



AGENDA*

AGENDA*

Temas e Horários a confirmar

Themes and Schedules to be confirmed



1º  DIA
9h30 – 10h30  
“Terroir do Brasil e suas Pérolas”
11h00 – 12h30  
“O mercado brasileiro e os vinhos que produzimos 
para ele.”
14h30 - 16h00 
“O marketing, os formadores de opinião.”
16h00 – 17h30 
Degustação Terroir

JURI ESPECIAL
18h00 – 19h30 
Escolha dos 5 brasileiros abaixo dos R$50
20h00 - 21h30 
ChallengeBrasil X América Latina abaixo dos R$50 
 
JURI POPULAR
18h00 – 19h30 
Escolha dos 5 brasileiros abaixo dos R$50 
20h00 – 21h30
ChallengeBrasil X América Latina abaixo dos R$50 

DAY 1
9.30 a.m. – 10.30 a.m.
“Brazilian Terroir and it´s tresures”
11.00 a.m. – 12.30 p.m.
“Brazilian market and wine production.”
2.00 p.m. – 4.00 p.m
 “Marketing, opinion makers.”
4.00 p.m. – 5.30 p.m.
Terroir Tasting

SPECIAL JURY
6.00 p.m. – 7.30 p.m.
Choice of 5 Brazilians under R$50
8.00 p.m. – 9.30 p.m.
Challenge Brazil X Latin America under R$50 

POPULAR JURY 
6.00 p.m. – 7.30 p.m.
Choice of 5 Brazilians under R$50
8.00 p.m. – 9.30 p.m.
Challenge Brazil X Latin America under R$50



2º  DIA
9h30 – 10h30  
“BRICS, Brasil X China. O Novíssimo Mundo 
do Vinho se apresenta como player no 
mercado mundial.”
11h00 – 12h30  
“EUA, produtor e importador, um espelho para o 
Brasil. Uma aula sobre como os EUA chegaram ao 
que são em produção e consumo.”
14h30 - 16h00 
“Tendências internacionais: onde estamos e onde 
podemos estar no futuro próximo.”
16h00 – 17h30  
Degustação BRICS

JURI ESPECIAL
18h00 – 19h30 
Escolha dos 5 brasileiros acima dos R$50 
20h00 - 21h30 
ChallengeBrasil X América Latina acima dos R$50  

 JURI POPULAR
18h00 – 19h30 
Escolha dos 5 brasileiros abaixo dos R$50 
20h00 – 21h30
ChallengeBrasil X América Latina abaixo dos R$50 

DAY 2
9.30 a.m. – 10.30 a.m.
“BRICS, Brazil vs. China. The “Newest”  New World 
of  Wine presents itself as a player in the global 
market.”
11.00 a.m. – 12.30 p.m.
“U.S.A. Wine Market a mirror to Brazil. A lesson on 
how the U.S.A. arrived at what they are in production 
and consumption.”
2.00 p.m. – 4.00 p.m
“International Trends: where we are and where we 
may be in the near future.”
4.00 p.m. – 5.30 p.m.
Tasting BRICS

SPECIAL JURY
6.00 p.m. – 7.30 p.m.
Choice of 5 Brazilians above the R$50
8.00 p.m. – 9.30 p.m.
ChallengeBrazil X Latin America over R$50 

POPULAR JURY 
6.00 p.m. – 7.30 p.m.
Choice of 5 Brazilians under R$50
8.00 p.m. – 9.30 p.m.
Challenge Brazil Latin America below the R$50



CONTATOS / CONTACTS
+55 11 31419440 

winein@exponor.com.br

CIRCUITO IBRAVIN / IBRAVIN CIRCUIT
22 E 23 DE AGOSTO DE 2013 / AUGUST 22-23, 2013

16h00 – 18h00 – Profissional / Trade Visitor
18h00 – 21h00 – Consumidor Final / General Public

A CADA ANO, UM MERGULHO NO MUNDO DO VINHO.
EACH YEAR, A DIP INTO THE WINE WORLD.


