
Diretamente das Serras Gaúchas, no Rio Grande do Sul, a vinícola que começou forne-
cendo vinho a granel para empresas da Região Sudeste do País acompanhou a evolução
do mercado e do consumidor brasileiro e passou de fornecedora a concorrente em 2001,
quando implementou o processo de envase e lançou a marca Quinta do Rio Grande. A
partir dessa ocasião, não parou mais.

Logo em seguida, veio a Don Fratello, As duas primeiras marcas da vinícola eram de
vinhos de mesa. No entanto, a sofisticação do consumidor, juntamente com o aumento de
sua renda, fez com que a vinícola percebesse a necessidade de introduzir uma nova linha.
Foi então que surgiu no portfólio da Sulvin a linha de vinhos finos Casa de Amaro.

Segunda análise de Neimar Godinho, diretor da vinícola, as classes A, B e C foram as
que mais impulsionaram esse mercado, graças ao maior aumento da renda. As classes D
e E também se aproximaram do vinho, mas, por falta de renda e de informações adequa-
das, não conseguiram ter acesso aos melhores produtos. No entanto, o especialista afir-
ma que "independentemente do fato de o vinho ser fino ou de mesa, o mercado evoluiu e
reconheceu que precisa oferecer produtos de qualidade melhor e apresentar esses pro-
dutos de modo mais adequado".

Com um mercado mais exigente, os distribuidores tiveram mais interesse em melhorar o
preparo de seus funcionários para atender à nova demanda. Neimar lembra que há hoje
distribuidores com equipes treinadas e serviços exclusivos para o atendimento adequado
ao pequeno e médio varejista. Com a crescente necessidade de se introduzir melhorias no
mercado, há cerca de 10 anos iniciou-se uma parceria muito sólida entre os distribuidores
interessados e a indústria, que hoje oferece treinamento para a equipe de vendas do
canal indireto.

Atualmente, lembra Neimar, os distribuidores deixaram de se preocupar com o preço e pas-
saram a comprar da indústria pensando no posicionamento da marca no mercado e na quali-
dade que o consumidor, agora mais preparado, passou a exigir. E para o mercado crescer
ainda mais, o diretor acredita que há uma tendência para o aperfeiçoamento da logística e o
barateamento da produção, o que deixará o preço do vinho ainda mais acessível.
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