INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
ALISTAIR COOPER MW & CATAD’OR - LATIN AMERICAN WINE GUIDE
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1. INTRODUÇÃO
Catad’Or, com 23 anos de trajetória, o concurso de vinhos mais antigo e de maior reputação da América
Latina e, em sua vocação de ser uma ferramenta de avaliação técnica, marketing e apoio na
comercialização, se une a Alistair Cooper Master of Wine para criar o primeiro guia 100% consagrado,
destacando os melhores vinhos da América Latina.
Uma plataforma perfeitamente adaptada aos nossos tempos para promover e comercializar os vinhos da
América Latina em nível internacional em conjunto com um Master of Wine e um concurso de vasta
trajetória e prestígio.

2. DESCRIÇÃO
Concebido para avaliar o melhores vinhos da América Latina, este guia será a ferramenta idônea para
importadores, comerciantes, profissionais e consumidores, interessados pelos vinhos do novo mundo
sul-americano.
Editado digitalmente, com linguagem e estética simples e contemporânea, o guia será apresentado em três
idiomas Inglês, Espanhol e Português, e graças às redes internacionais de Master of Wine e 23 anos de
Catad’Or, será também disponibilizado resumo de seu conteúdo aos mercados importadores e imprensa
especializada mais importantes do mundo.
O guia estará vinculado à plataforma de E commerce “catadorstore.com” onde os comerciantes,
consumidores e profissionais poderão conhecer e adquirir estes produtos, além disso, o guia atuará como
intermediário para aqueles produtores que não tenham importadores em mercados de interesse como:
Estados Unidos, Brasil, China, Chile, Japão, Reino Unido, Canadá, entre outros.

3. CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO: GERAL E VINHOS PREMIADOS OIV
3.1 CATEGORIA GERAL
Esta categoria está aberta a todos os vinhos que desejam ser avaliados para sua eventual publicação no guia.
FASE 1 AVALIAÇÃO - Os vinhos que desejam participar serão avaliados sem custos. O produtor deverá registrar
sua empresa e inscrever seus vinhos em http://intranet.catador.cl/registro e enviar duas garrafas por etiqueta
ao Ibravin, aos cuidados de Silmara L. Baggio, identificando: AMOSTRA PARA CATAD’OR WINE GUIDE.
FASE 2 PUBLICAÇÃO - Os vinhos que recebam 89 pontos, ou mais, na avaliação terão a oportunidade de ser
publicados pagando uma taxa de USD 130 (CLP 80.000 + IVA).
Os vinhos serão publicados com uma nota de cata, dados comerciais e fotografia da garrafa. Todos os vinhos
participantes terão um vínculo com uma biografia da vinícola ou do produtor.
Adicionalmente estas etiquetas poderão participar do Catad’Or Wine Festival*
As vinícolas participantes poderão vender seus vinhos na loja online www.catadorstore.cl, apenas pagando
o valor de estocagem (depósito) em Santiago correspondente a USD 100 por etiqueta (serviço prestado por
um ano contínuo).
* CATAD’OR WINE FESTIVAL (janeiro 2019), evento que se realizará no Hotel Cumbres Lastarria,
aberto a profissionais e consumidor final.
**DADOS E ENDEREÇO PARA DESPACHO:
A/C: Silmara Lando Baggio
AMOSTRA PARA CATAD’OR WINE GUIDE
INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO – IBRAVIN
CNPJ: 02.728.155/0001-74
Alameda Fenavinho 481 – Fenavinho
95.703-364 Bento Gonçalves RS Brasil

RESUMO CATEGORIA GERAL
Valor da avaliação
Valor de publicação guia
Valor Catad’Or Wine Festival
Valor loja online www.catadorstore.cl
por 1 ano)

: $0 (+ 2 garrafas)
: USD 130 (CLP 80.000+IVA)
: $150 (+ 6 garrafas)
: USD 100 (inclui estoque/depósito em Santiago

3.2 CATEGORIA VINHOS PREMIADOS EM CONCURSOS OIV
Os vinhos que tenham obtido medalhas em concursos internacionais OIV estarão, diretamente, autorizados
a serem publicados no guia.
O produtor deverá registrar sua empresa e inscrever seus vinhos premiados em
http://intranet.catador.cl/registro e enviar 2 garrafas por etiqueta ao endereço de despacho.**
A inscrição atuará como ordem de compra para sua futura publicação no guia e tem valor por etiqueta de: USD
130 (CLP 80.000 + IVA).
Os vinhos serão avaliados e lhes serão outorgadas pontuações a partir de 89 pontos para medalhas de
prata e de 90 pontos para medalhas de ouro, podendo em ambos os casos superar esta pontuação.
Os vinhos serão publicados com nota de cata, dados comerciais, fotografia da garrafa e medalha(s)
obtida(s). Todos os vinhos participantes terão um vínculo a uma biografia da vinícola ou do produtor.
Adicionalmente, os vinhos inscritos nesta categoria poderão participar do Catad’Or Wine Festival
As vinícolas participantes poderão vender seus vinhos na loja online www.catadorstore.cl, apenas pagando o
valor de estocagem (depósito) em Santiago correspondente a USD 100 por etiqueta (serviço prestado por um
ano contínuo).
* CATAD’OR WINE FESTIVAL (janeiro 2019), evento que se realizará no Hotel Cumbres Lastarria, aberto a
profissionais e consumidor final.
**DADOS E ENDEREÇO PARA DESPACHO:
A/C: Silmara Lando Baggio
AMOSTRA PARA CATAD’OR WINE GUIDE
INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO – IBRAVIN
CNPJ: 02.728.155/0001-74
Alameda Fenavinho 481 – Fenavinho
95.703-364 Bento Gonçalves RS Brasil

RESUMO VINHOS PREMIADOS
Valor inscrição e publicação guia
Valor Catad’Or Wine Festival
Valor loja online www.catadorstore.cl

: 130 USD ( CLP 80.000+IVA) + 2 garrafas
: $150 (+ 6 garrafas)
: USD 100 (inclui estoque/depósito em Santiago

4. LANÇAMENTO, EXTENSÃO E PROMOÇÃO
O primeiro guia de vinhos latino-americanos será lançado internacionalmente em janeiro de 2019 durante o
primeiro Catad’Or Wine Festival a ser realizado no Hotel Cumbres Lastarria, Santiago de Chile, onde os
vinhos estarão em promoção e venda em estações temáticas atendidas por equipe especializada (sommeliers)
designados pela organização.
Os produtores poderão adquirir com a organização espaços exclusivos, para apresentar os vinhos inscritos
assim como outros produtos de suas vinícolas.
Posteriormente se realizará Catad’Or Wine Festival em Washington DC e São Paulo.
A difusão do guia espera realizar, futuramente, uma turnê internacional com estandes e Masterclass em
diferentes mercados e feiras no mundo.
A guia será amplamente difundida nas redes e contatos internacionais de Alistair Cooper Master of Wine e a
ampla rede comunicacional de Catad’Or.

5. QUEM SOMOS

Alistair Cooper MW - Escritor especializado
Reino Unido
Master of Wine desde 2017, Alistair Cooper MW é jurado nos “Decanter World Wine Awards” e “International
Wine Challenge”, e desde 2018 presidente do jurado Catad’Or Wine Awards. Depois de anos trabalhando para
vinícolas no Chile e Argentina, Alistair retornou ao Reino Unido em 2006. Desde então instalou vários bares de
vinho. Também realiza degustações e eventos para clientes privados. Escreveu para várias publicações,
incluindo Decanter, Wine Business International, Drinks Business, Harpers & Drinks International, e também é
especialista residente do vinho para a BBC Radio.
O título de Master of Wine é, sem dúvida, o mais respeitado do setor, o mais difícil de obter e quem o ostenta
demostra um conhecimento excepcional na arte e ciência da viticultura e da enologia, assim como sobre o
negócio vinícola, complementado com um importante domínio a cata de vinhos em todo o planeta.
Atualmente, existem cerca de 370 Masters of Wine trabalhando em mais de 30 países. Os profissionais que
foram capazes de aprovar os difíceis exames para conquistar esta titulação podem incluir as letras MW ao final
do seu nome.

Catad'Or Wine Awards
Com o alto patrocínio da OIV e a União Internacional de Enólogos, e 23 anos de trajetória, Catad’Or Wine Awards
é o concurso internacional de vinhos de maior relevância na América Latina. Catad’Or chega a mais

de 6000 profissionais da indústria desde México ao Cone Sul e a milhões de amantes do vinho através de seu
selo de qualidade.
Seu diretor executivo e proprietário é Pablo Ugarte quem será colaborador de Alistair Cooper MW neste guia.
Pablo Ugarte é diplomado em vinho na prestigiosa Universidad Católica de Chile. Jurado internacional nos
concursos Sélections Mondiales des Vins, Canadá; Vinalies Internationales, Paris; Mondial des Pinots 2016,
Suiça; Citadelles du Vin, Borgonha; Brazil Wine Challenge; Great American International Wine Competition,
Rochester, NY; Bacchus, Madri; Zarcillo, Burgos; Vinus, Mendoza, entre outros. É editor de conteúdo em vinhos
para editorial Televisa e sua revista Caras Chile, escreve uma coluna semanal na Carashombre.cl, uma coluna
mensal no Blog Expovinis Brasil, e é colaborador das revistas Vitis e Placeres. Em 2017 publicou um artigo na La
Revue Française d’Œnologie.

6. ESTRUTURA E CATEGORIAS PUBLICADAS
HOME PAGE COM DESTACADOS
Boxes com fotos digitais de produtos aleatórios e implantação de Top 10 de cada categoria avaliada.
Janelas de busca por pontuação, país, regiões, categoria, cepas, tipo, preço, prêmios, harmonização, etc.
PODEM PARTICPAR
Cada vinho inscrito deverá pertencer as categorias de cepas que se indicam a continuação. Os vinhos que se
identifiquem com uma variedade, deverão estar elaborados com, pelo menos, 85% dela.
VINHOS ESPUMANTES
Nature (até 5 g/L de açúcar)
Brut ou seco (até 15 g/L de açúcar)
Demi sec ou semi seco (até 40 g/L de açúcar)
Doux ou doce (Mais de 40 g/L de açúcar)
VINHOS BRANCOS TRANQUILOS
-

Brancos secos de uma cepa:
Semillón, Riesling, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Viognier, Chardonnay, Pinot Gris,
Torrontés, Moscatel de Alejandría, Moscatel, outras.
Brancos secos com mistura de cepas
Brancos semi doces e doces
Doux ou doce (mais de 40 g/L açúcar)

VINHOS TINTOS TRANQUILOS
- Tintos secos de uma cepa
Pinot Noir, Tempranillo, Cinsault, Zinfandel, Sangiovese, Barbera, País, Bonarda, Nebiollo, Merlot,
Carignan, Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Carmenere, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Tannat, outras.
- Tintos secos com mistura de cepas
- Tintos semi doces e doces
VINHOS ROSADOS TRANQUILOS
CATEGORIAS ESPECIAIS:
VINHOS PREMIADOS EM CONCURSO OIV
Entende-se por vinhos premiados em concursos OIV, todos aqueles vinhos que tenham obtido medalha de
prata ou ouro em concursos internacionais de catas a cegas sob as normas da OIV.
VINHOS DE PEQUENAS PRODUÇÕES
Entende-se por vinhos de pequenas produções, aqueles vinhos de produções de menos de dez mil litros.
Cada produtor é livre de apresentar seus vinhos nesta categoria específica ou na categoria geral. Os vinhos
desta categoria serão degustados em sessão especial entre seus pares.
VINHOS ÍCONES
Entende-se por vinho ícone, aqueles vinhos de valor superior a US$ 50. Os vinhos desta categoria serão
degustados em sessão especial e previamente decantados com duas horas de antecipação.
VINHOS CAMPESINOS
Entende-se por vinho campesino, aqueles vinhos de cepas patrimoniais e/ou outras cepas elaboradas sob
métodos ancestrais, artesanais, orgânicos ou biodinâmicos, ou sob o conceito de vinhos naturais com
produções de menos de dez mil litros. Os vinhos campesinos chilenos deverão cumprir com a RESOLUÇÃO
EXENTA Nº 153/2017 SAG. Os vinhos desta categoria serão degustados em sessão especial entre seus pares.
MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: www.catador.cl/wineguide

