


















Proposta: Adesão ao Programa WIM
• WIN foi criado pela instituição europeia que congrega as 

empresas vinícolas com o objetivo de atuar na educação 
para o consumo do vinho;

• IBRAVIN – Coordenação Nacional agregando instituições de 
comercializam vinhos – ABRAS, ABRASEL, ABE, ABS, ABRABE 
e ABBA.

• Sócio Observador: 5 mil Euros (direito uso de Marca)

• Sócio Efetivo: 10 mil Euros (Marca + Conselho Diretivo). 



As vantagens para participar são:
• Introdução de um instrumento diferenciado de comunicação 

responsável para a comercialização e consumo de vinho, 
dirigido aos membros da cadeia de valor e, principalmente, 
aos consumidores;

• Possibilidade de estabelecer Cooperação Institucional e 
Econômico-financeira entre associações de produtores, 
associações de comerciantes (distribuição e varejo) e de 
importadores, sob a coordenação nacional do Ibravin;

• Resposta à uma demanda (que está relativamente inerte) 
relativa à redução do alcoolismo, mostrando que o vinho é 
bebida que, por ser consumida socialmente, junto às 
refeições e que, nestas condições, tem benefício à saúde e 
ao bem-estar dos que não tem contra-indicações ao álcool, e 
que o vinho é bebida que menos contribui para os 
problemas decorrentes do alcoolismo;



• Possibilidade de financiar esta ação a partir da busca de 
parcerias com outras associações, empresas fornecedoras da 
cadeia produtiva e, de projetos de curto e médio prazo com o 
Sebrae e outros organismos;

• Potencialização de ações já realizadas pelo Ibravin na 
promoção do consumo, com aperfeiçoamento da linguagem, 
forma e conteúdo comunicativo para o projeto, sem 
necessidade de novos investimentos, os quais podem servir 
como contrapartida ao projeto WIM. 

• - Disseminação das ações conforme propõe os Espanhóis 
(FIVIN) de que “Saber beber é saber viver”. O consumo de 
vinho está associado a um estilo de vida saudável. 



Encaminhamentos:

• Formação de um Comitê Nacional coordenado pelo Ibravin;

• Termo de Adesão ao Comitê Nacional do Vinho com Moderação (VCM);

• Plano de ação, entre julho/2016 a junho/2017 que contempla as 
seguintes ações, dentre outras:

a) elaboração de folder explicativo do VCM (impresso e digital);

b) organização de conteúdo do VCM para escolas de gastronomia, 
sommelier e cursos de vinho - Guia, Manual ou Compêndio.

c) colaboração e interação nas ações de Promoção e Comunicação 
desenvolvidas pelo Ibravin;

• Adesão durante 39º Congresso da OIV em Bento Gonçalves. Out/2016


