
 

 

OBJETIVOS: O mercado do vinho no Brasil, é, para muitos uma curiosidade, para todos os 

produtores que fazem exportação, uma ferramenta essencial. Através deste webinar, onde 

serão apresentados números e tendências do mercado brasileiro de vinho, pretendemos 

chegar a todos aqueles que de alguma forma valorizam esta informação.  

 

NOTAS: Caso pretenda, pode solicitar um Certificado de Presença através do email 

zoom@vinhosdoalentejo.pt 

 

 

Inscreva-se aqui! 

 

zoom@vinhosdoalentejo.pt
https://zoom.us/webinar/register/WN_DjO4K8EyRJeKfyuZc2wAJA


ORADORES: 

 

Marcelo Copello – um dos maiores especialistas de vinho do Brasil, com 30 anos de 

experiência. Eleito “O mais influente jornalista de vinhos do Brasil” pela revista Meininger´s 

Wine Business International, 2011 e “Personalidade do vinho” pelo site Enoeventos, 2013. 

Além de Sócio Proprietário do Rio Wine and Food Festival, o maior festival de vinhos da 

América Latina, é ainda o selecionador de conteúdo deste festival.  Publisher do Anuário 

Vinhos do Brasil, publicação oficial e de maior referência mundial em vinhos brasileiros. 

Colaborador de diversos veículos de imprensa no Brasil e exterior, é ainda colunista de vinho 

das revistas Veja São Paulo e Veja Rio. Jurado em dezenas de concursos internacionais de 

vinho, como o International Wine Challenge (Londres). Presidente do Júri, Grande Prova 

Vinhos do Brasil. Foi ainda autor de sete livros premiados. A sua paixão pelo vinho, move-o a 

viajar pelo mundo, sendo as visitas a empresas vinícolas e eventos do setor uma constante na 

sua vida.  

 

Diego Bertolini – Com 20 anos experiência no mercado de bebidas nacional e internacional. É 

atualmente consultor de mercado e especializado em vinhos. Formado em Administração de 

Empresas com especialização em Marketing pela Universidade Cenecista em Banto Gonçalves; 

Pós-Graduado em Marketing de Vinhos pela Escola de Publicidade e Propaganda (ESPM). 

Realizou ainda um MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no ano 

de 2016 finalizou o MBA Business Ituition em Faculdade Antonio Meneghetti. Até setembro de 

2019 exerceu a função de diretor de promoção no mercado interno e externo do Instituto 

Brasileiro do Vinho (IBRAVIN). Realizou ainda cursos de degustação de vinhos e destilados, 

incluindo WSET (Wine & Spirit Education Trust), níveis I \ II \ III e cursos de sommelier para a 

Federação Italiana de Sommelier (FISAR). Já realizou visitas técnicas em todas as regiões 

vinícolas no Brasil e países como: Argentina, Austrália, África do Sul, Canadá, Canadá, Estados 

Unidos, Espanha, França, Portugal, Itália e Uruguai.  Em 2018 finalizou o Wine & Spirits Global 

MBA pela Kedge Business School. É cofundador da plataforma @educavinhos.  

 

Rodrigo Lanari - fascinado pelos negócios do vinho, possui mais de 15 anos de experiência 

envolvido com a gestão de marcas líderes nos seus segmentos. Passou pelas principais 

importadoras do país (Expand, Wine.com.br, Aurora/Inovini) e fundou a Winext, consultoria 

especializada em estratégia de marcas de vinho para o mercado brasileiro. Entre os clientes da 

Winext estão a associação de produtores chilenos Wines of Chile, o grupo espanhol 4 Rayas, a 

importadora World Wine, o produtor de vinhos brasileiro Miolo, entre outros. Rodrigo é o 

Country Manager Brasil da consultoria britânica Wine Intelligence.  

Formado em Administração de Empresas pela FGV-SP, com especialização em comércio 

exterior pela Escola de Negócios de Viena, foi o primeiro brasileiro a obter o Wine MBA pela 

Bordeaux Management School. Professor de Wine Business do diploma WSET e da Associação 

Brasileira de Sommeliers-SP. 

 

http://wine.com.br/


Luís Osorio – Licenciado em arquitetura / engenharia civil pela Universidade Técnica de Lisboa 

e posteriormente um mestrado em administração de empresas com especialização em 

estratégia pela Universidade Católica Portuguesa. Ingressou na Wine Intelligence em outubro 

de 2014 após dois anos como consultor numa empresa de auditoria e consultoria, onde 

desenvolveu projetos de estratégia, em setores como o petróleo e gás, bancos, media e 

retalho, em países de língua portuguesa. Antes disso, passou dois anos a desenvolver projetos 

empresariais, incluindo start-ups e uma ONG. Realizou também um estágio de seis meses com 

um grande produtor de vinho português. Possui a qualificação WSET Nível 2 em vinhos e 

bebidas espirituosas. A paixão de Luis pelo vinho começou cedo, através da sua família de 

produtores de vinho, lançou um wine bar e num ano abriu mais cinco wine bar em Lisboa, 

posteriormente vendeu a empresa. 

 

Christian Burgos - Estudou Administração na FGV e atualmente continua a sua formação em 

História. É atualmente Editor e CEO do Inner Group (Brasil, Flórida e América Latina), onde 

teve oportunidade de trabalhar com Revistas e conteúdo digital na ADEGA, AERO Magazine, 

DESCORCHADOS, Sabor e Revista Tenis. Participa ainda em Guias de Vinhos como 

Descorchados, Guia ADEGA Portugal e Guia ADEGA Brasil. Também faz parte do seu currículo o 

Comércio eletrônico e clubes, tais como Clube Adega, Seleção Adega, Sabor Clube. É ainda 

sócio com funções executivas na ProWine São Paulo, Coravin do Brasil, Coravin de Chile. 

Membro do Conselho: Confederação Brasileira de Tênis, VSX Club Wine Tourism e The Wine 

School-WSET. A sua paixão pelo vinho, leva-o a ser Chevalier de L'Odre des Coteaux de 

Champagne, irmão na Confraria dos Enófilos do Alentejo e Cavaleiro da Confraria do Vinho do 

Porto.  

 


