
| TALK AROUND the TABLE | Days of Wine and Roses

Vinícola
Bueno Wines
A Vinícola Bueno Wines, de Galvão Bueno, já acumula vários prêmios

e segue olhando para o futuro, para a contínua produção de vinhos
de qualidade, com métodos e protocolos adequados
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“Tenho orgulho de 
ser produtor de 
vinhos, tanto na 
Itália quanto no 
sul do Brasil”. A 
frase de Galvão 
Bueno resume 

uma paixão desenvolvida ao longo de 42 anos 
de trabalho com eventos esportivos, que o 
levaram a conhecer boa parte do planeta. Sua 
relação com o mundo dos vinhos começou 
com uma curiosidade sobre as qualidades dessa 
bebida tão envolvente. Foi apurando o paladar, 

ganhando cada vez mais conhecimento, 
provando uvas de diferentes terroirs de diversos 
produtores. Essa grande paixão o levou a 
investir na produção de vinhos e na criação da 
Bueno Wines.

 No sul do Brasil, Galvão fundou a 
Bellavista Estate, na região do Seival na 
Campanha Gaúcha. Nas palavras do locutor, 
“lá se encontra o perfeito terroir do Paralelo 
31, a mesma latitude da produção de vinhos 
de qualidade na Argentina, Austrália, Nova 
Zelândia e África do Sul”. O empresário 
Galvão Bueno também produz vinho na 

medalhas de Ouro para os vinhos Bueno 
Paralelo 31 e Bueno Bellavista Estate Pinot 
Noir, ambos safra 2013, no VIII Brazil Wine 
Challenge, realizado na Serra Gaúcha, que 
reuniu especialistas nacionais e internacionais.

“Embora o mercado de vinhos seja difícil, 
o nosso problema não é a qualidade, já que 
hoje se faz muita coisa boa no Brasil. O 
maior problema é o preconceito, que estamos 
combatendo e vencendo com níveis cada vez 
mais elevados de produção. Nossos protocolos 
de qualidade não ficam devendo nada aos de 
nossos vizinhos. O vinho brasileiro tem grande 
futuro e eu espero contribuir com os produtos 
da Bueno Wines”, conclui Galvão Bueno. 

www.buenowines.com.br

Galvão Bueno e o 

italiano Roberto 

Cipresso, enólogo chefe 

da vinícola Bueno 

Wines, em evento em 

São Paulo

Portão de entrada 

da Vinícola Bellavista 

Estate em Candiota, na 

Campanha Gaúcha, RS
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região da Toscana, na Itália e é sócio da 
vinícola Miolo.

 O enólogo chefe da Bueno Wines, o 
winemaker Roberto Cipresso, é o grande 
maestro dos projetos desenvolvidos no 
Brasil e na Itália. Nascido na região do 
Veneto, Cipresso dedicou-se aos estudos 
das técnicas agrícolas. Quando se mudou 
para a Toscana iniciou sua carreira de 
winemaker em Montalcino, trabalhando com 
os mais importantes produtores de vinhos 
da região. A contribuição de Cipresso no 
aprimoramento da linha de produtos da 
Bueno Wines vem se destacando ano após 
ano. “Trabalhar com ele é contar com um 
aprendizado permanente. Cipresso tem 
profundo respeito pelas tradições do vinho 
italiano e se mantem informado sobre as 
novidades que podem acrescentar qualidade 
aos produtos”, comenta Galvão Bueno. 

Hoje a Bueno Wines hoje produz sete 
rótulos: vinho tinto Bueno Paralelo 31, 
espumante Bueno Cuvée Prestige Brut, vinho 
tinto Bellavista Estate Pinot Noir (premiado 
com Medalha de Ouro no Concurso Mundial 
Bruxelas-Brasil 2014), vinho branco Bellavista 
Estate Sauvignon Blanc e o espumante Bueno 
Bellavista Desirée Brut Rosé. E os vinhos 
italianos Bueno La Valletta Sangiovese e 
Bueno-Cipresso Brunello Di Montalcino (o 
Bueno-Cipresso Brunello Di Montalcino 
Riserva 2004 foi eleito como Melhor Tinto de 
2014, com 95 pontos, na lista dos TOP 100 da 
revista Adega). Em 2016, a vinícola conquistou 


