
SEM PRECISAR recorrer a seu treinado
paladar, o veterano degustador Joshua
Greene sabe que os vinhos latino-ame-
ricanos estão perdendo seu lugar nas
mesas norte-americanas. Cada vez que
vai a um restaurante, mal bate o olho
na carta de vinhos para se dar conta de
que as vinícolas latinas brilham por sua
ausência ou, no melhor dos casos, estão
enterradas sob dezenas de nomes novos
e chamativos.

"As cartas agora parecem páginas
amarelas, com intermináveis listas de
vinhos novos que tornam mais difícü
destacar vinhos minoritários como os
do sul do continente", diz Greene, edi-
tor da publicação especializada Wíae &
Spirits. De acordo com o especialista,
a perda de posições do vinho latino se
deve a dois fenômenos: o crescimento
vertiginoso das vinícolas dos Estados
Unidos e a flagrante falta de marketing
das vinícolas sul-americanas.

As cifras falam por si. Nos últimos cinco
anos, o número de vinícolas no país mais
que dobrou - de 2.188 a 4.712 -, inclusi-
ve em estados que tradicionalmente não
estão associados à produção de vinho,
como Oklahoma, Wisconsin e Flórida,
onde se registrou o maior crescimento
- de 36 vinícolas em 2006 para as atuais
46 - de acordo com a Associação Na-
cional de Produtores Norte-americanos
de Vinho. A demanda, por outro lado,
indica o vinho como a bebida que mais
cresce em consumo nos EUA, a um rit-
mo anual de 4,5%, mais que a cerveja
e outras bebidas, com 2%, segundo a
consultoria nova-iorquina Beverage
Marketing.

A concorrência é muito mais dura

que nos anos anteriores, apesar de a
grande demanda sustentar a abundância
de marcas. Seguindo esta lógica, uma
marca nova - latino-americana ou outra
- entra fácil, mas tem dificuldade para
manter um volume de vendas consis-
tente. "As pessoas buscam diversidade
e pulam muito rapidamente de uma
marca a outra", afirma Brian Sudano,
ex-executivo do gigante Constellation
Brands e atual diretor da Beverage
Marketing. Isso é especialmente
certo entre os jovens da chamada
Geração do Milênio - entre 21 e
24 anos - que apesar de serem
os maiores consumidores de
vinho também são os que
mais experimentam marcas,
segundo recente pesquisa
divulgada pela Nielsen.

E se esse trago amargo
já não fosse suficiente,
também existe o proble-
ma da falta de marketing.
Enquanto os vinhos locais
e alguns estrangeiros
apoiados por grandes
empresas investem alto
em promoção e melhorias
de produto, as vinícolas
latinas ficam para trás.

O gargalo está, prin-
cipalmente, no trabalho
dedicado aos estabeleci-
mentos comerciais, que se
converteram no coração
do esforço promocio-
nal das casas vinícolas,
através de eventos como
degustações e divulgação
boca a boca. "Não há uma
comunidade de restauran-
tes ou lojas de varejo que

promovam estes vinhos, e o marketing
de Argentina e Chile, principalmente,
estão muito aquém da qualidade de seus
produtos", afirma Sudano.

É graças a essa qualidade de sobra,
segundo Greene, que esses vinhos ainda
mantêm seu alto nível de penetração
nos EUA, onde no ano passado foram
consumidos 60 milhões de litros de
vinho chileno.

O desafio para os produto-
res latinos é não perder seu
posto nas mesas e balcões
norte-americanos, e alguns
parecem ter encontrado a
fórmula ideal. A argentina
Navarro Correas encontrou
no gigante de bebidas Diageo
o gênio da garrafa que !he
concedeu o desejo de triunfar
nos Estados Unidos.

Este ano, a marca conse-
guiu entrar no reconhecido
ranking As 100 Melhores
Vinícolas do Mundo da

Wine & Spirits, brigando
com as melhores casas
francesas e australianas,

como Domaine Huet
k e Grosset.

Manuel Lanús,
diretor de expor-
tações da Navarro
Correas, admi-
te que chegou
à atual posição
graças ao esfor-
ço de marketing
e investimento
da Diageo. "Fa-
turamos 30%
mais que no
ano passado e
somos a marca
mais reconhe-
cida nos EUA e
América Latina",
afirma.

Não é de sur-
preender, então,
que ern um futu-
ro próximo mui-
tas outras marcas
latinas coloquem
essa mesma men-
sagem em suas
garrafas.
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