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UM GUIA SOBRE COMO COLECIONAR E INVESTIR EM VINHO FINO
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OenoFuture é sinónimo de pensar fora da caixa
ao investir nos mercados dos vinhos finos.
Com segurança, confiança e inovação.
Cada vez mais o mercado dos vinhos finos pode ser
atrativo aos olhos de potenciais investidores.
Um pouco à semelhança do que acontece com a bolsa,
mas com menos riscos.
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Área de investimento multipremiada.
Sinónimo de simplicidade, transparência e com níveis de excelência sem precedentes,
com lucros correspondentes.

Natureza única, nunca antes vista no mercado.
Combina de forma simples, perfeita o colecionador de vinho exigente
com um setor comercial lucrativo.

A nossa casa. Um lugar de intenso luxo, uma atmosfera convidativa e íntima.
Mas, acima de tudo, um lugar para viver uma nova experiência de degustação
com um variado leque dos melhores vinhos do mundo.

O RENTÁVEL MERCADO
DOS VINHOS FINOS
Há vinhos tão raros a dar cartas por esse mundo fora que se tornam uma rentável oportunidade de investimento a não perder. E de tão raros e escassos que
são, estes vinhos tornam-se muito apetecíveis ao ponto de atingirem valores
exorbitantes. São os chamados vinhos finos que se posicionam no mercado de
luxo, como por exemplo os produzidos a partir de uvas Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Merlot ou Malbec.
Nós, a OenoFuture, empresa britânica de investimentos em vinhos finos, vimos neste mercado vinícola uma boa oportunidade de negócio. Temos um
know-how privilegiado, principalmente ao nível dos melhores vinhos finos de
Espanha, França e Itália que valorizam com o passar dos anos.
Temos, por isso, um vasto portfólio de vinhos finos de qualidade, de produções
limitadas, com boas críticas no mercado, que adquirimos diretamente de
depósitos aduaneiros ou de produtores de todo o mundo. Uma coisa é certa:
somos exigentes e rigorosos no processo de seleção e avaliação das garrafas
que compramos para que tenham uma origem séria e credível.
Lançamos-lhe, por isso, o desafio de se juntar a nós como colecionador de garrafas de vinho fino um pouco à semelhança do que pode fazer com a arte, os
carros clássicos ou outros produtos de luxo. E, mesmo que não seja um expert
na matéria, pode na mesma ser um investidor. Até porque, não pode perder a
oportunidade de ter uma boa alternativa para diversificar o portfólio do seu
património pessoal. Um pouco à semelhança do que acontece com a bolsa de
valores, mas com um menor risco, uma grande probabilidade de retorno do
investimento feito e garantia de aumento do seu capital.
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Nós ajudamo-lo durante todo o processo inerente a este investimento que é
simples, vantajoso e com menos riscos do que, por exemplo, um mercado tão
volátil como a bolsa.
Mas também queremos acrescentar produtos portugueses de grande qualidade à nossa carteira de vinhos finos. Traduzido, queremos colocar Portugal
na rota dos investimentos, porque é sobejamente reconhecido que são produzidos excelentes vinhos finos nas quintas por esse país fora. Por isso, já chegamos a Portugal pelas mãos de Claúdio Martins, da consultora de vinhos
Martins Wine Advisor, que é embaixador da empresa neste país. Com sede em
Londres, Inglaterra, já estamos presentes em várias cidades estrangeiras, como
Bordéus (França), Madrid (Espanha), Munique (Alemanha), Nova Iorque (Estados Unidos da América), Toscana (Itália) e, agora, Lisboa (Portugal).
Posto isto, já está a ponderar juntar-se a nós? Explicamos-lhe porque fazer e
como fazer este tipo de investimento. Embarque nesta viagem pelo mundo
do mercado dos vinhos finos. Vai ver que não se vai arrepender. No final, vai
sentir-se tentado a juntar-se a nós. Vai ver que vai valer a pena!
A decisão é sua. Mas estamos cá para o apoiar.
Como a confiança é uma das pedras basilares de qualquer negócio, primeiro
vamos fazer uma apresentação de quem somos, o que fazemos e onde estamos.
Venha daí conhecer-nos melhor!
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QUEM SOMOS
Pensar fora da caixa. Este é um dos nossos lemas na OenoFuture, a empresa de
investimento em vinho fino, que surgiu em 2017, pelas mãos do especialista
em vinhos Daniel Carnio. Vimos neste produto uma oportunidade de negócio
e apostámos. Somos pioneiros no setor vinícola, abrangendo o colecionador
de vinhos exigente neste setor de comércio extremamente lucrativo.
Depois vários anos a desenvolver estreitas relações com as quintas mais referenciadas do mundo, já colhemos frutos das sementes lançadas, pois a OenoFuture ganhou o título de Fine Wine Investment Firm of the Year, em 2019,
nos The European Global Business & Finance Awards. Além desse reconhecimento, também somos a única empresa de investimentos em vinhos finos
do mundo que é membro da prestigiosa Wine & Spirit Trade Association
(WSTA). Esta organização representa mais de 300 empresas que produzem,
vendem, importam e exportam vinhos no Reino Unido. Entre as mais-valias
de ser membro da WSTA estão a sua importante rede de contactos, e o acesso
às pesquisas e análises de alta qualidade que desenvolve sobre o setor do vinho.
Durante esta meia década de existência, a OenoFuture já conquistou, assim,
uma invejável reputação. Somos eficientes, inovadores e, acima de tudo, uma
empresa de excelência.
A nossa equipa é constituída por algumas das figuras mais ilustres e estimadas
do setor vinícola. Estes esforçam-se por criar relações com as melhores adegas
de todo o mundo. Assim como trazer valor real para os entusiastas comuns e
para os titãs globais deste setor comercial em constante expansão.
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SOBRE DANIEL CARNIO
O gosto pela vinificação está-lhe no sangue. O reconhecido sommelier Daniel Carnio tinha apenas três anos quando viveu a primeira experiência de
produção de vinho, na herdade vitivinícola da família.
Também foi em pequeno que teve o primeiro contacto com o mundo do vinho
fino. Aconteceu numa reunião familiar à mesa, quando os entes queridos abriram garrafas especiais de coleção que, naquele momento, queriam mostrar uns
aos outros e degustar em conjunto. Começava aí a crescer o bichinho pelo
vinho fino.
Daniel Carnio conta na bagagem com uma multiplicidade de experiências
vinícolas que viveu ao longo da vida. Há já uma década que assume várias funções profissionais no setor vinícola. Entre as primeiras ações do seu percurso
destaca-se a participação no curso de sommelier, em Itália, onde concluiu o
Master ALMA/AIS, um dos títulos mais prestigiados do setor vinícola italiano.
Foi durante esse mesmo período que Daniel teve a certeza de que o vinho era
a sua verdadeira e grande paixão. Decidiu, então, iniciar os seus estudos em
Enologia e Viticultura, na universidade, para depois se tornar enólogo.

UMA PALAVRA DO FUNDADOR
Embarcar neste fantástico mundo do vinho fino será uma
experiência única para investidores experientes ou iniciantes.
Por exemplo, um profissional do setor hoteleiro ou
um conhecedor de vinhos experiente à procura de novas
experiências e conhecimentos. Ou apenas um amante de vinho que
queira aprender mais sobre este produto, motivado pelo simples
prazer. É, por isso, um privilégio, para mim e para a minha equipa,
poder partilhar o nosso conhecimento e experiência com todos
aqueles que o desejem.
Daniel Carnio, Fundador

Um dos momentos altos da sua carreira foi quando trabalhou com Gianfranco
Soldera, em Case Basse, que é uma das melhores propriedades italianas e reconhecida produtora de vinhos finos de Montalcino. O facto de Daniel trabalhar de perto com o enólogo e responsável pela viticultura da propriedade
acrescentou-lhe um maior know-how na área. Passou a ter uma maior bagagem de conhecimentos ao nível da gestão da produção vinícola, ao mais alto
nível, tendo em vista atingir os melhores resultados.
Depois de ter adquirido um conhecimento técnico abrangente ao nível da
produção de vinho, Daniel apostou na comercialização, a nível internacional,
numa empresa de exportação italiana. Essa passagem permitiu-lhe conseguir
mais e melhores contactos neste setor, assim como adquirir experiência na
comercialização e na negociação internacional de vinhos.
O reconhecido sommelier viu a sua experiência com vinho fino reforçada
quando trabalhou, durante um determinado período de tempo, num restaurante com estrela Michelin em Itália. Mudou-se depois para Londres, em Inglaterra, para continuar os seus estudos no Wine and Spirit Education Trust.
Ainda trabalhou como analista de vinho e comprador, numa empresa de investimento deste sector. Aproveitou depois para estudar o desempenho dos
melhores vinhos finos e identificar as melhores oportunidades de negócio, em
estreita colaboração com um analista financeiro e com gestores de carteiras.
Esta experiência foi fundamental para que a aquisição de novos conhecimentos de investimento tradicional, e uma maior e melhor compreensão das vantagens do investimento no setor vinícola.
Agora, Daniel está a concluir uma formação no The Institute of Masters of
Wine.
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CLAÚDIO MARTINS
EMBAIXADOR DO OENO GROUP EM PORTUGAL E NO BRASIL
É, atualmente, o rosto do OENO GROUP em Portugal e no Brasil.
“Conhecedor apaixonado” é o título que a revista britânica CEO dá ao artigo
que apresenta Cláudio Martins, fundador da Martins Wine Advisor, distinguido pela publicação como um 20 mais dinâmicos CEOs do Reino Unido em
2020, “como um mestre em falar com os seus clientes sobre o vinho, de uma
forma disruptiva e envolvente, tornando-o acessível sem nunca abandonar a
sua delicadeza e o compromisso com o luxo, com um conhecimento profundo
do mundo dos vinhos, combinado com uma paixão pelo conhecimento e espírito educativo”.
Nascido em S. Romão, na Serra da Estrela, cresceu entre os vinhedos do Dão.
Aos 20 anos muda-se para Londres, onde trabalhou, entre outros, no Coq
D’Argent e foi responsável pela New Street Wine Shop. Tirou os cursos WSET
e Marketing e investiu formação e técnica a construir e solidificar contactos,
nos quais introduziu vinhos portugueses para clientes internos e externos e
privados no Reino Unido, desenvolvendo projetos, nos empolgantes mercados
de Zurique e Moscovo, com a apresentação de vinhos de regiões desconhecidas de todo o mundo.
Depois de perceber que passava mais tempo em voos do que em terra decidiu
regressar a Portugal e usar o seu know how e a rede de contactos privilegiada
para elevar os vinhos portugueses a outro patamar. Conhecedor dos mercados,
dos apreciadores, e dos apreciadores com capacidade financeira para comprar
o melhor, quer que o vinho português deixe ser adquirido “só porque é bom e
barato”. Consultor respeitado e confiável com ampla experiência em vendas e
marketing e um histórico comprovado na construção de alianças estratégicas
internacionais com terceiros, importadores e produtores locais, tem uma vantagem competitiva com acesso a cadeias de supply chains, produtos emergentes e mercados locais, regionais e globais.
Participa como jurado do Decanter World Wine Awards desde 2010, julgando
Portugal, Argentina, Chile, Brasil e Ásia.
Embaixador do vinho tranquilo mais caro do mundo, da Região Demarcada
de Bordeus, o Liber Pater, junta também a representação exclusiva da Boerl &
Kroff.
Presta serviços de consultoria a clientes privados e marcas de vinho/bebidas e
espirituosas.
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INVESTIR EM VINHO FINO
Imagine um banco onde deposita o seu dinheiro e outros valores. O processo
de acondicionamento do vinho fino é parecido, pois armazenamos as garrafas
de vinho fino dos clientes no London City Bond (LCB), especializado neste
tipo de serviço, com depósitos especialmente projetados no Reino Unido. Mas
também pode optar por acondicionar os seus vinhos noutro espaço à sua escolha, se assim o entender. No caso de o querer beber ou receber uma boa
proposta de venda e decidir avançar, pode sempre retirar as garrafas da LCB.
A decisão é sempre sua.
O QUE PRECISA PARA SER INVESTIDOR?
Deve estar a pensar que precisa de ser um bom entendedor do mundo dos vinhos e ter uma avultada quantia de dinheiro para investir neste negócio. Nem
uma coisa nem outra.
Se não quiser correr muitos riscos ou se expor demasiado neste negócio, pode
sempre investir num portfólio de menor dimensão. Pode começar com dez mil
euros de investimento inicial em garrafas de vinho fino. E começar assim a sua
aventura. Nós tratamos do resto.
COMO INVESTIR?
Não se preocupe que não está sozinho neste processo. Estamos aqui para o
apoiar e para esclarecer todas as suas dúvidas de forma transparente.
O processo é muito fácil e simples: escolhe o vinho fino que deseja entre a
nossa vasta seleção. Tem depois um gestor de conta à sua disposição que trata
de todo o processo, desde a definição do plano de investimento até à liquidação do património se assim o entender.
Na OenoFuture prestamos, por isso, um apoio contínuo ao cliente, durante
todas as etapas do negócio. Também o ajudamos a acompanhar as tendências
do mercado para perceber qual é o melhor momento para vender o seu vinho
fino, se essa for depois a sua intenção.
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8 PASSOS A SEGUIR PARA INVESTIR
1. Primeiro, deve informar-se como funciona este mercado
de vinhos finos e quais são os benefícios. Temos um gestor de conta à sua
disposição para lhe tirar todas as dúvidas.
2. Este consultor vai ajudá-lo a decidir o melhor plano de investimento
e feito à sua medida. Deve, assim, definir, entre vários itens,
se será um investimento a curto ou a longo prazo.
3. Selecionar o tipo de vinho fino em que vai investir.
4. Analisar e assinar o contrato.
5. Concluir a transação.
6. Abertura da conta pessoal com o London City Bond.
As garrafas de vinho finos são acondicionadas, com todas as condições
e de modo seguro, em seu nome, nesse depósito.
O vinho irá amadurecer nas melhores condições.
7. Quando o seu vinho atingir o pico financeiro, tentaremos encontrar um
comprador através dos nossos canais de distribuição. Podem ser restaurantes,
hotéis, bares vínicos ou colecionadores particulares. Isto se assim o entender.
8. Só recebemos 10% de comissão quando avança com esse negócio.
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QUAIS OS FACTORES QUE INFLUENCIAM
OS PREÇOS DO VINHO FINO?
1. RARIDADE VERSUS AUMENTO DO PREÇO
Um vinho é raro porque é produzido em quantidade limitada. Quando se pesa
de um lado da balança o aumento da procura de vinho e no outro a redução
da oferta, é lógico que o resultado vai ser a subida dos preços que, de acordo
com a Forbes, deveria rondar os 20% em 2019. Em Itália, os preços subiram
74 % e verificou-se um aumento de 45% em Espanha. O que demonstra que
o interesse mundial por vinhos finos está a crescer e, por consequência, os
preços também vão continuar a subir. Existe, assim, uma relação causa-efeito:
uma escassa produção anual gera o aumento do valor comercial do vinho. Por
exemplo, em 2018 só constavam vinhos de Borgonha na lista dos dez melhores
produtos do Liv-Ex 1000, e grande parte deles era muito raro e difícil de adquirir. A lista era encabeçada pelo Armand Rousseau Gevrey Chambertin Clos
St Jacques 2010 que aumentou 194,8%, entre janeiro e novembro de 2018.
Outra curiosidade: a cada ano que passa, estão disponíveis menos exemplares
do fabuloso Chateau Mouton Rothschild 2000.
2. COLHEITAS
A variação da colheita também entra nesta equação e pode influenciar o preço
do vinho fino. Na realidade, as perfeitas condições climatéricas, durante o
período de crescimento e o amadurecimento da uva, permitem criar excelentes vinhos que podem atingir elevados preços no mercado. Com o passar dos
anos, estes vinhos podem tornar-se verdadeiros clássicos e, por consequência,
suscitar uma maior procura por parte de colecionadores e consumidores deste
tipo de produto. Até porque, para um vinho ser considerado adequado para
investimento, este deverá ter uma vida útil longa, continuar a evoluir e desenvolver-se na adega durante os anos seguintes. Como acontece com os vinhos
tintos Barolo e Bordeuaux que são muito procurados e demoram décadas a
amadurecer.
3. AVALIAÇÕES E PONTUAÇÕES DE CRÍTICOS
Se um bom crítico, como James Suckling, Antonio Galloni, Lisa PerrottiBrown e Jancis Robinson, atribui uma elevada pontuação a um vinho fino, o
preço acaba por disparar. É uma relação de causa-efeito. Como aconteceu por
exemplo, quando o icónico Sassicaia 2015 foi distinguido como vinho do ano
de 2018, pelo Wine Spectator. Aliás, quase duplicou a participação no mercado
italiano para 11,8%, durante o mês de novembro desse ano.
Outro bom exemplo foi a atualização de Robert Parker do Mission Haut Brion
2005 de 98+ para 100 pontos em 2015. De acordo com o Liv-Ex, o preço de comercialização disparou de 3 200 £ para 4 506 £, entre janeiro e junho desse ano.
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4. PROCURA DO MERCADO
Outro aspecto a ter em conta é a procura por vinhos específicos ou de determinadas regiões. Se considerarmos a performance do Liv-Ex 100, nos últimos 15
anos, percebe-se que existe uma relação com o mercado mais amplo. Por exemplo, durante a crise financeira de 2008, o Liv-Ex 100 caiu 20%, mas depois,
em meados de 2011, já disparou 70%. Este crescimento deveu-se à introdução
de programas de estímulo económico na China e à disseminação da prática da
oferta de vinhos premium.

PORQUE É QUE DEVE INVESTIR
NO VINHO FINO?
DESEMPENHO FANTÁSTICO
“COM UMA TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL
DE 14% POR ANO, DURANTE OS ÚLTIMOS 15 ANOS,
DEVE PARTICIPAR NO MERCADO”
FINANCIAL TIMES

Os investimentos em vinho fino superaram, em muito, outros ativos e oferecem um crescimento sólido a longo prazo. Em 2018, o índice de vinho fino
Liv-Ex 1000 subiu de 331 para 363, tendo valorizado 10,2% em relação ao ano
anterior. Da mesma forma, a OenoFuture exibiu um retorno médio de 11,93%
ao longo do ano.
Segundo o Índice de Investimento de Luxo Knight Frank, só na última década,
os ativos de vinhos finos tiveram um exponencial crescimento de 147%. De
acordo com o Wealth Report de 2017, o vinho teve um desempenho superior, quando comparado com outros produtos de luxo nos 12 meses daquele
mesmo ano. Estes dados vêm, assim, demonstrar que o investimento no setor
vinícola pode ser uma sólida opção.
Se compararmos o crescimento de 113% na arte ou de 142% na joalharia com
o do vinho fino, ao longo da última década, constatamos, então, que o vinho
fino cresceu 231%.
O vinho fino também apresenta um forte desempenho em relação aos mercados financeiros. Na realidade, o balanço financeiro anual da UniCredit confirma a sólida performance deste setor que supera, com retorno, 98% dos mercados financeiros.
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VANTAGENS DE INVESTIR
NO MERCADO VINÍCOLA
> SUPORTADO POR ATIVOS
> CORRELAÇÃO DE 0,03 COM AS AÇÕES
> PODE DESFRUTAR DO SEU INVESTIMENTO FISICAMENTE
> APRESENTA UM CICLO COMPLETO
> PROCURA CONSTANTE
> À PROVA DE RECESSÃO
> UMA OPÇÃO FINANCEIRA
> BASEADO NA OFERTA E NA PROCURA
> OFERTA LIMITADA
> PRODUÇÃO LEGALMENTE PROTEGIDA
Uma carteira sólida e diversificada de investimento é uma das principais vantagens do mercado dos vinhos finos que não está diretamente relacionado com
a volatilidade dos mercados financeiros. Já no caso dos vinhos premium isso
acontece, como comprovam alguns estudos que dão conta de que os preços
destes vinhos têm, de facto, uma correlação de 0,03% com o mercado de açōes.
De destacar ainda que o mercado vinícola sobreviveu a todas as recessões desde 1929 e, ao contrário de muitos setores, esta indústria cresceu 73% durante
os últimos cinco anos. Enquanto as ações são afetadas durante as recessões, o
vinho fino costuma ser resiliente, com os preços a manterem-se estáveis ou a
aumentarem.
Nas últimas duas décadas, o vinho provou ter um desempenho superior ao
mercado de ações e de renda fixa, incluindo o FTSE 100 e outras classes de
ativos, como o cobre, o petróleo e o ouro. Para investidores a longo prazo, uma
carteira bem escolhida e equilibrada é capaz de gerar um rendimento anual
entre 12% a 15%.
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PROVENIÊNCIA
As condições em que as garrafas são armazenadas, a sua origem e o seu histórico de propriedade são aspetos a ter em conta antes de se comprar qualquer
vinho fino. À semelhança do que acontece com qualquer produto de coleção,
também no vinho fino a origem pode ser a chave para o valorizar. Os vinhos
finos devem ainda ser armazenados em ótimas condições para permitir que se
desenvolvam da melhor forma.

9 ASPECTOS A TER EM CONTA
1. SEGURO
Na OenoFuture o vinho é segurado em seu nome. Nós cobrimos os custos
e garantimos total independência sobre o seu investimento. A nossa apólice
garante a cobertura do vinho desde o momento em que sai da quinta, e ainda
durante o transporte e o período de tempo em que está armazenado nas Licensed Bonded Warehouses. A apólice garante a cobertura do preço de mercado, mesmo que as suas garrafas quebrem ou sejam roubadas após 5 anos de
acondicionamento. Também “cobre” quaisquer danos superficiais na embalagem, como manchas nos rótulos ou danos na caixa. O produto vai estar sempre
em perfeitas condições quando chegar a hora de o vender.
2. COMISSÃO
Só cobramos a comissão aos nossos clientes quando os retiramos do mercado,
garantindo, assim, que apenas recebemos com base no desempenho.
3. OS VINHOS SELECIONADOS
Para minimizar o risco, a OenoFuture é capaz de garantir os vinhos com a pontuação mais elevada, mas também os mais desejados a preços de mercado ou
valores mais baixos. Somos uma das poucas empresas a oferecer este serviço, o
que é um fator extremamente importante, uma vez que maximiza o potencial
de lucro e minimiza, ao mesmo tempo, o risco em nosso nome e dos nossos
clientes. Até porque, definimos uma taxa única de 10% de lucro líquido à saída.
4. DIVERSIDADE
Nunca recomendaríamos uma exposição excessiva no mercado vinícola,
porque nunca se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Há que minimizar o risco. Por isso mesmo, o vinho pode ocupar uma fatia de 25% do bolo
todo da carteira de investimentos.
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5. ARMAZENAMENTO
À semelhança do que acontece com um cofre no banco, onde pode guardar
dinheiro e outros valores, também existem locais de armazenamento seguros e
com boas condições para os seus vinhos finos. Como os depósitos do London
City Bond (LCB). As origens do LCB remontam a 1870, quando a British &
Foreign Wharf foi instalada, no porto de Londres, para oferecer serviços de
depósito aduaneiro para a comercialização de vinhos e bebidas espirituosas do
século XIX. Hoje, o LCB é a maior empresa privada de depósitos alfandegários
do Reino Unido. Armazena vinho para a maioria dos principais comerciantes
deste produto, não só do país como também para clientes privados de todo o
mundo. Atualmente, o LCB é responsável por sete milhões de caixas de vinho,
distribuídas pelos seus 150 mil metros quadrados de espaço disponíveis para
armazenamento. O depósito possui paredes com um metro de espessura e um
sistema de controlo de temperatura, de última geração, para evitar oscilações
de temperatura e de luz. A temperatura média é mantida a 13 graus com 6065% de humidade, além de exposição mínima à luz e ao movimento.
As garrafas devem, portanto, ser mantidas num ambiente de armazenamento cuidadosamente controlado para garantir que permaneçam em ótimas
condições e envelheçam corretamente. A sua coleção de vinhos finos fica, assim, condicionada no LCB até que a decida vender ou degustar.
6. RECONHECIMENTO
As nossas estreitas relações com as principais propriedades vinícolas do mundo permitem-nos garantir os melhores vinhos abaixo do valor de mercado e
maximizar os potenciais lucros dos nossos clientes. Isto porque temos acesso a
muitos dos melhores e mais exclusivos vinhos do mundo.
7. DISPONIBILIDADE
Os nossos consultores estão sempre disponíveis para responder às suas perguntas por e-mail, telefone ou até pessoalmente num dos nossos escritórios
localizados na Europa. Também podemos ajudá-lo a aumentar o seu conhecimento sobre vinhos finos e sobre a sua carteira através dos nossos eventos
regulares de degustação e visitas às adegas.
8. SAÍDA DO MERCADO
Se o seu vinho receber uma boa oferta ou atingir um preço elevado no mercado
e, por isso, o desejar vender, estamos disponíveis para o ajudar nesse negócio.
9. REINVISTA OU DESFRUTE DOS SEUS LUCROS
Depois de receber os seus lucros, poderá reinvestir na sua carteira através da
OenoFuture ou, simplesmente, gastá-los como bem entende.
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CLASSIFICAÇÃO DO VINHO
A classificação do vinho pode ser feita de acordo com vários métodos, incluindo o local de origem ou a denominação, [1] os métodos de vinificação e estilo,
[2] a doçura e a colheita, [3] ou a variedade [4] utilizada. As práticas variam
consoante os diferentes países e as regiões de origem. Mas muitas mudaram
ao longo do tempo. Algumas classificações gozam de proteção oficial por integrarem a legislação vinícola do seu país de origem, enquanto outras foram
criadas, por exemplo, por organizações de produtores e já não contam com
essa proteção.
1 - VINHOS DO VELHO MUNDO E DO NOVO MUNDO
As denominações vinhos do Velho Mundo e vinhos do Novo Mundo soamlhe familiares? Fique então a saber que os primeiros são oriundos de países ou
regiões onde, pela primeira vez, surgiu a vinificação (com uvas Vitis vinifera).
Entre os países do velho mundo estão a Alemanha, Áustria, França, Espanha,
Grécia, Hungria, Itália e Portugal. A este rol de países também se juntou a
Arménia, Geórgia, Moldávia e Turquia. Já os vinhos do Novo Mundo são de
países ou regiões onde a vinificação foi importada durante e após a Era dos
Descobrimentos. Entre os países do Novo Mundo estão a Argentina, Austrália,
África do Sul, Chile, Estados Unidos da América e Nova Zelândia. A China,
Índia e Japão também fazem parte desta lista.
Mas existem diferenças:
Geralmente têm um sabor diferente.
Apesar de muitas vezes utilizarem as mesmas castas - com especial destaque
para as francesas -, os vinhos do Novo e do Velho Mundo são diferentes. Os
do Novo Mundo privilegiam a intensidade dos aromas, com especial enfoque
na uva, enquanto nos vinhos do Velho Mundo interessa mais o terroir - conceito que inclui características específicas do solo, topografia, clima, paisagem
e biodiversidade.
Ora vejamos:
> Os vinhos do Velho Mundo costumam ter um sabor menos intenso,
menos álcool, maior acidez e um paladar menos frutado.
> Os vinhos do Novo Mundo têm um sabor mais maduro
e frutado, além de terem mais álcool e menos acidez.
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Mas existem exceções à regra, porque os vinicultores têm bastante controlo
sobre o sabor final de um vinho. Mais: muitas regiões do Velho Mundo possuem regras e regulamentos que ditam as práticas que determinam o estilo de
um vinho. Imagine, por exemplo, que vai produzir um Malbec em Mendoza,
Argentina, e em Cahors, França, com recurso às mesmas metodologias de vinificação. Os vinhos podem ter um sabor semelhante, mas nunca será igual,
porque estão muitas variáveis em jogo, como por exemplo o clima, o solo, a
microfauna, entre outras particularidades de cada uma das duas regiões.
2 - A CLASSIFICAÇÃO DE 1855 DOS VINHOS BORDEAUX
A classificação histórica dos vinhos Bordeaux, de Médoc, de 1855, é uma das
mais importantes e famosas de qualquer região vinícola do mundo. Já passaram mais de 160 anos e desde então só ocorreram duas modificações nesta
classificação. A mudança histórica mais importante aconteceu a 21 de junho de
1973, quando Chateau Mouton Rothschild foi promovido de “Second Grand
Cru Classé” a “Premier Grand Cru Classé”. Embora alguns chateaux devessem
apresentar uma classificação mais elevada e outros classificações mais baixas,
de um modo geral estiveram muito perto de acertar na classificação original
de Bordéus de 1855. Uma curiosidade a realçar: o Chateau Cantemerle só foi
incluído, em 1856, porque, por um simples acaso, ficou de fora em 1855!
3. VINHOS DE CULTO
Entre os chamados “vinhos de culto” estão Screaming Eagle de Napa, Califórnia, o italiano Sassicaia da Toscana ou Domaine de la Romanée-Conti de
Borgonha, França. De produção limitada, estes são, por isso mesmo, de preço
mais elevado.

REGIME SUSPENSIVO
Armazenamos os vinhos dos nossos clientes com o LBC sob regime suspensivo. É um procedimento geralmente feito para vinhos comprados para fins de
investimento ou comprados en primeur antes do lançamento. Estes vinhos são
vendidos em regime suspensivo, ou seja, deixam “em suspenso” o pagamento
de impostos e IVA. Em vez de lhe enviarmos os vinhos, estes são vendidos
em regime suspensivo e armazenados em depósitos autorizados, como o LCB,
onde são mantidos em ótimas condições.
Esta é a melhor opção se pretender investir em vinhos finos, garantindo, assim,
que sejam armazenados em perfeitas condições. Pode torná-los mais atrativos
para os potenciais compradores quando depois os decidir vender. Os impostos
especiais e o IVA só são exigidos se decidir retirar os seus vinhos do LCB.
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“A questão dos impostos em torno do vinho fino é algo que, já há algum tempo,
me atrai neste setor. É certamente um aspeto que faz com que este investimento
se destaque entre os demais. O vinho fino apresenta muitos benefícios em relação
aos demais investimentos do mercado, entre os quais os fiscais. Não é segredo que
o vinho está isento de imposto sobre ganhos de capital. No entanto, nem sempre é
esse o caso. Alguns vinhos exigem o pagamento de impostos, como o vinho fortificado. Na OenoFuture podemos explicar como funciona, mas sugerimos sempre
que o cliente procure aconselhamento fiscal profissional, caso deseje aprofundar
os seus conhecimentos nessa matéria. Algumas empresas poderão dizer-lhe que o
vinho é isento de imposto sucessório, o que não é verdade.”
Julian St George (Diretor Financeiro)

TOME NOTA
Primeiro aspeto: “Vida útil previsível”
A lei deixa bem claro que o vinho de mesa barato é um ativo perecível ao passo
que um vinho fortificado, projetado para resistir a um envelhecimento significativo, como um Porto de qualidade, não o é.
“Normalmente, usaríamos o argumento de que o vinho não é um ativo perecível se parecer um vinho fino que costuma ser armazenado - ou são guardadas
algumas amostras do mesmo - por alguns períodos, por vezes acima dos 50
anos” (HRMC Tax Bulletin 42).
Muitos vinhos finos têm a capacidade de envelhecer durante meio século ou
mais, mas são consumidos antes de atingirem essa idade. Existem vários fatores que podem afetar a vida útil de um vinho fino, desde a colheita, passando
pelo terroir, proveniência até ao armazenamento.
A “vida previsível” é, portanto, uma consideração crucial. Esta vida útil é considerada, do ponto de vista do proprietário, no momento da compra e, como
tal, deve ser determinada de forma objetiva. A lei está, contudo, longe de ser
clara neste aspeto. O vinho é uma arte com muitas nuances e é praticamente
impossível aplicar-se uma regra geral, embora muitos vinhos adequados para
investimento sejam considerados ativos perecíveis. Como tal, os investidores
não são responsáveis pelo pagamento da CGT sobre o lucro de investimentos
em vinho não superiores a 250 000 £.
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EX-CHATEAU
Os vinhos “ex-chateau” são aqueles que foram adquiridos diretamente ao
produtor. A compra de vinhos “ex-chateau” garante que as garrafas sejam armazenadas em perfeitas condições, nas caves do produtor, até à sua compra.
Um dia que queira vender os vinhos finos, pode aumentar o valor do seu investimento, porque os colecionadores costumam pagar mais por garrafas de
boa proveniência.

REGIME SUSPENSIVO
Outra forma de adquirir vinhos com boa proveniência é comprá-los em regime suspensivo. São vinhos que foram adquiridos en primeur ou que estão
atualmente armazenados em depósitos aduaneiros.
Ter a certeza da proveniência e das condições de armazenamento das garrafas
são algumas das vantagens. Além disso, é muito fácil rastrear e visualizar o seu
histórico de propriedade. Muitas vezes, as garrafas foram transferidas diretamente da adega do produtor para o depósito aduaneiro, garantindo a origem.
Comprar vinhos sob regime suspensivo também permite simplificar o processo de investimento, uma vez que podem mudar de mãos sem saírem do
depósito. Também não precisa de pagar IVA ou impostos, a menos que opte
por retirar as garrafas do depósito.

O MERCADO VINÍCOLA GLOBAL
O mercado é dominado por três grandes produtores: Espanha, França e Itália.
De acordo com o Global Trade Atlas, os três países representaram, em 2017,
54,6% do volume do mercado global e 58,2% (19,7 mil milhões de euros) das
exportações em valor.
Do ponto de vista da oferta, a indústria vinícola parece estar bem e recomenda-se nas regiões vinícolas tradicionais e noutras em desenvolvimento. A título de exemplo, estes são os valores globais do ano de 2017:
> 249,8 milhões de hectolitros de vinho produzido
> 243,3 milhões de hectolitros de vinho consumido
> 33,8 mil milhões de euros de exportações de vinho
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TENDÊNCIAS GLOBAIS
DE PRODUÇÃO VINÍCOLA
Mesmo assim, 2017 provou ser um ano difícil para muitos produtores europeus, tendo-se registando uma redução da produção em muitas importantes
regiões. Ainda assim, estava prevista uma boa produção graças ao bom tempo
durante o período de cultivo e a colheita de 2018 em muitas das regiões.

CONSUMO GLOBAL DE VINHO
Nas últimas décadas, tem-se verificado uma tendência para o crescimento do
consumo global de vinho. Só durante o ano de 2017, foram consumidas 21
250 800 000 garrafas de vinho em todo o mundo, de acordo com o relatório de
mercado Liv- Ex de 2017.
Agora, os grandes líderes de mercado de consumo são os Estados Unidos da
América, seguindo-se França, Itália, China e Reino Unido.

O MERCADO DOS VINHOS FINOS
“UM INVESTIMENTO DE 100 £ NO MERCADO
DO VINHO FINO EM 1952 VALERIA AGORA 420 000 £.
O MESMO INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES
TERIA AGORA UM VALOR DE 100 000 £”
Embora esteja relacionado com o vasto mercado vinícola, o mercado do vinho
fino apresenta diferenças subtis que todos os investidores devem considerar.
Ora vejamos: o vinho fino representa menos de 1% do vinho produzido em
todo o mundo. E as quantidades muito limitadas deste produto significam que
a grande procura por determinados vinhos e colheitas influencia significativamente o preço a praticar.
Refira-se que há peritos chineses a interessarem-se, cada vez mais, por vinhos
finos, o que, nos últimos anos, tem contribuído para o aumento dos preços e
para a crescente quota de mercado de Borgonha por causa das propriedades
mais tradicionais de Bordéus.
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Os melhores vinhos de Napa Valley, na Califórnia e em Itália, também apresentam um grande potencial de crescimento. O índice de vinhos finos para
vinhos californianos criado pela Liv-Ex prova isso mesmo, controlando o desempenho dos preços das últimas dez colheitas de cinco lendários vinhos californianos. Entre os melhores guias para o mercado estão os índices Liv-Ex 100
e 1000 que controlam os preços de vinhos cuidadosamente selecionados para
investimento. Servem ainda para apresentar aos investidores um retrato do
desempenho do mercado mais vasto.
Ao longo da última década, estes dois índices apresentaram um bom desempenho, com o sub-índice Burgundy 150 a subir 160%. Mesmo durante o ano
de 2018, o Liv-Ex 1000, que indica a medida mais ampla do mercado, subiu
10%, enquanto nos últimos cinco anos o índice subiu 42,57%. Estes são valores
de desempenho impressionantes que sustentam a grande vantagem de investir
nos vinhos finos.
Contudo, a produção vinícola mundial encontra-se, atualmente, no seu valor
mais baixo desde 1950. Países vitais produtores de vinho, como Espanha e
Itália, tiveram grandes quedas na sua produção anual. Mas, por outro lado,
tem-se registado, a nível mundial, um aumento da procura de vinho, nomeadamente na Índia, onde é a bebida alcoólica com maior taxa de crescimento.
Mais: o número de pessoas que gastam 250 $ ou mais em vinho aumentou
75%, na Ásia. Segundo Nomisma Wine Monitor, está previsto um crescimento
de 25,5% da indústria vinícola nos próximos três anos, na China.
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TERMINOLOGIA VINÍCOLA

EN-PRIMEUR: Esta é a descrição de um vinho antes de ser engarrafado.
Costuma estar relacionada com vinhos franceses. Contudo, há mais regiões a
adotar este conceito.
COLHEITA: Termo utilizado para descrever o ano de produção de um vinho.
ENOLOGIA: O estudo dos vinhos.
VINHO ARROLHADO: Vinho que ficou contaminado com rolha e não se
trata apenas de ficar com o sabor a rolha. A grande causa disso é o composto
químico chamado TCA (2, 4, 6, tricloroanisole).
TANINOS: São um elemento de textura que faz com que o vinho apresente um
paladar seco. Os taninos são polifenóis que estão presentes em plantas,
sementes, cascas de árvores, madeira, folhas e cascas de frutas.
Como característica do vinho, os taninos conferem um sabor amargo
e adstringência, além de complexidade.
DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CONTROLADA: É uma indicação
geográfica legalmente definida e protegida. Utiliza-se para identificar onde
foram cultivadas as uvas para produção de um determinado vinho.
Outros tipos de alimentos também costumam ter denominações. As regras que
regem as denominações dependem do país onde o vinho foi produzido.
TERROIR: A forma como o clima, os solos e o aspeto do terreno de uma determinada região afetam o sabor do vinho. Diz-se que algumas regiões têm mais
“terroir” do que outras.
VERTICAL: Podemos falar em prova de degustação vertical e horizontal.
Numa prova vertical são degustadas diferentes colheitas do mesmo tipo de
vinho e da mesma adega. São, assim, realçadas as diferenças entre as várias
colheitas. Já numa prova horizontal os vinhos são todos da mesma colheita,
mas são de adegas diferentes.
VINHO DO VELHO MUNDO: O vinho do Velho Mundo refere-se principalmente àquele que é produzido na Europa. Mas também pode incluir outras
regiões da bacia do Mediterrâneo com uma longa história de vinificação,
como o Norte de África e o Médio Oriente.
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VINHO DO NOVO MUNDO: Os vinhos do Novo Mundo são aqueles que são
produzidos fora das áreas vitícolas tradicionais da Europa e do Médio Oriente.
Ou seja, são produzidos nas regiões da Argentina, Austrália, Canadá, Chile,
Nova Zelândia, África do Sul e Estados Unidos da América.
OWC (POR UNIDADE): O vinho pode ser vendido apenas à unidade, seja
uma garrafa, embalagem ou OWC (caixa de madeira original). É semelhante ao
GST (Imposto sobre bens e serviços) e significa, basicamente, imposto cobrado
sobre o valor adicionado ao vinho nas diferentes etapas de produção
e comercialização. Vendu à l’unité - termo francês que significa “vendido
como uma unidade”.
VINHO DE INVENTÁRIO: Este termo diz respeito a um vinho que
está armazenado ou que faz parte de uma coleção - qualquer bebida que não se
esteja a beber na altura. Por vezes, as adegas vendem vinhos de colheitas mais
antigas que têm guardados e dão-lhes o nome de vinhos de inventário.
PROVENIÊNCIA: Proveniência (do francês provenir, “vir de”) é a cronologia
da propriedade, tutela ou localização de um objeto histórico. A prática tem um
valor particular para ajudar a autenticar objetos.
LIV-EX: Preços de vinhos Liv-ex. Liv-ex, o mercado de vinhos finos, é uma
fonte baseada em transações de dados históricos do mercado de vinhos finos
em tempo real. Os seus dados de preços são utilizados pelos comerciantes de
vinhos finos profissionais para avaliar o seu inventário, e informarem-se para as
decisões de compra e de venda.
RELATÓRIO DE ESTADO: Costumam ser produzidos por um depósito
aduaneiro, a pedido do comerciante de vinho, quando as embalagens entram
na sua conta. Trata-se de uma fotografia de alta definição que permite
ao comprador examinar de perto o estado e autenticidade dos vinhos.
PONTUAÇÃO: Uma classificação de vinho é uma pontuação atribuída por
um ou mais críticos a um vinho degustado, que o avalia. Uma classificação
de vinho é, portanto, uma pontuação subjetiva de qualidade, tipicamente de
natureza numérica, atribuída a uma garrafa de vinho específica.
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Para receber mais informações sobre o nosso serviço de investimento
que se sobressai no mercado, favor contactar-nos directamente.
Nossos especialistas em vinhos e gerentes de conta estão sempre
disponíveis para responder qualquer dúvida ou questão que possa ter
durante a sua jornada de investimento.

info@oenofuture.com
+1 (646) 8512734
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