
Otavio Piva: vinho no DNA 
 
Otávio Piva de Albuquerque me recebeu, cordial como sempre, em seu amplo escritório num 
dos mais belos prédios da Vila Olímpia, ali naquele ponto onde as obras de melhoramento do 
bairro parecem não acabar nunca. Duzentas pessoas trabalham naquele escritório, porque 
vinho, hoje no Brasil, não é mais assunto de amador. São 6 milhões de garrafas ano. Mais que 
o México, que consome 4 milhões. E menos que os Estados Unidos.. bem, os Estados Unidos 
consomem 300 milhões!  
 
E, nesse negócio, em que Otávio Piva estreou há 35 anos, ele hoje está em todas as posições: 
a de importador, a de produtor e a de comerciante. E a de apreciador, também, já que sem 
isso não se vende vinho. Otávio conta que tem o vinho em seu DNA. Seu bisavô Angelo Piva 
veio da Itália para Brotas onde abriu uma loja de importados, entre os quais o vinho. Para 
tomá-lo mais fresco, deixava garrafas guardadas dentro do Rio Jacaré. Otávio mesmo, quando 
jovem, trabalhava numa multinacional de importação e exportação. Escolheu trabalhar com 
vinho, foi ao Chile, conheceu a família que fabrica o Cusiño Macul e fez sua primeira 
importação. Era 1974. Dois anos depois se casou e mais um ano e pouco, sua mulher, Tania, 
ficou grávida do primeiro filho. Foi pedir aumento, não lhe deram. Então, ligou para o Chile, 
perguntou se o produtor continuaria com ele caso se estabelecesse sozinho. Com a resposta 
afirmativa do velho produtor, que o chamava de hijo, ele abriu a Expand em fevereiro de 
1978. Ou seja, está comemorando 30 anos de empresa. Os amigos diziam que era um louco, o 
brasileiro não tomava vinho, whisky seria muito melhor. Ele insistiu e acertou. Hoje o Brasil 
tem 200 importadores que oferecem cerca de 20 mil rótulos. E alguns dos melhores estão com 
ele, que tem um catálogo de 1.500 vinhos.  
 
De onde vem todo esse vinho? Os brasileiros acreditam no vinho do novo mundo. Dois milhões 
de garrafas vêm do Chile, 1,7 milhão da Argentina, 700 mil da Itália. Na seqüência da 
preferência dos brasileiros vêm os vinhos portugueses, franceses, espanhóis. Os alemães, que 
em 1990 tinham 55% de nosso mercado, hoje representam apenas 2% do nosso mercado. É 
que o euro ficou muito caro, o Mercosul ajuda os sul-americanos, e o dólar a bom preço trouxe 
de volta o vinho americano, que era caríssimo. A Expand está trazendo o muito premiado 
Beringer.  
 
A Expand hoje é uma das maiores importadoras do País, tem estoque aqui e em Vitória, 
porque o Espírito Santo tem um ICMS bem mais generoso que o paulista: menos que a 
metade. Usa empresas locais, terceiriza a importação e só distribui. Tem um depósito 
climatizado a 15º e 75% de umidade. O contêiner que traz o vinho também é climatizado a 15 
º. Uma vez erraram e puseram a temperatura a - 15º. O vinho congelou, mas não estragou. 
Não pôde vender. Mas pôde beber... Além disso, a Expand tem 38 wine stores, 8 próprias e 30 
franqueados. A primeira foi aberta em 1993, no D&D, com um investimento de US 1 milhão. 
Disseram que era louco. Levou 3 anos para empatar. Daí para a frente, a cada quatro anos ela 
paga o investimento de novo. O projeto é chegar a 80 lojas em três anos. Algumas dentro de 
restaurantes, como no Eric Jacquin, ou no Pandoro novo. Mas será que, nos tempos da 
internet, não seria melhor ter um supermercado virtual do vinho? Otávio garante que não. O 
comprador pode até fazer pesquisa pela internet. Mas ele quer ver a garrafa. E, não raro, se 
emociona... E quais são os brasileiros que mais consomem? São Paulo tem 40% do mercado, o 
Rio tem 20%, Brasília e Belo Horizonte mais 10% cada.  
 
O vinho virou moda. Em todo o Bric (Brasil, Rússia, India e China). Mas aqui, as adegas 
deixam os produtores estrangeiros de queixo caído. Albert de Villaine, do Romanée Conti, veio 
a convite de Otávio há alguns anos, e ficou pasmo com a qualidade dos vinhos consumidos 
pelos brasileiros. E Otávio conta, divertido, as diferenças entre os mercados: "o americano 
coleciona, o inglês investe, e o brasileiro bebe..."  
 
Mas o sonho de Otavio Piva de Albuquerque era produzir vinho. Juntou-se aos portugueses 
produtores do Dão Sul, que procuravam um desafio além mar. Dois professores de viticultura 
portugueses vieram e encontraram no vale do Rio São Francisco condições idênticas às da 
Califórnia. Recentemente o Financial Times descreveu aquele "terroir" nordestino como o 
Romanée Conti do Brasil. Otávio e os portugueses foram para lá, escolheram um dos 12 



projetos existentes e se associaram. Era 2003, e o catálogo dos 30 anos da Expand vai trazer 
na capa uma foto de Otávio e seu filho homônimo, o Tatá, plantando as primeiras vinhas. Um 
ano depois, os pernambucanos se retiraram, dizendo que vinho era investimento a muito longo 
prazo. Só que naquele mesmo 2004, o tinto Rio Sol ganhou medalha de bronze na London 
Wine Fair, e passou a ser vendido na Europa. De lá para cá, conseguiu uma produção de 800 
mil garrafas ano, ganhou outros prêmios, até que a Gula elegeu o Rio Sol Reserva de 2005 o 
melhor vinho do Brasil, e Sergio Zingarelli, da italiana Rocca delle Macie, leva todo ano dois 
contêineres deste vinho para a Itália.  
 
Mas como conseguir que o brasileiro o comprasse? Com ações de convencimento. Na loja da 
Granja Viana, por exemplo, mandou cobrir a garrafa com papel de alumínio, e o colocou à 
prova, fazendo três perguntas: tipo de uva, origem e preço. A maioria acertava a uva Shiraz. 
Mas a procedência era sempre dada como européia ou chilena. E o preço, acima dos R$ 
100,00. E se surpreendiam de saber que o vinho era brasileiro, e que podia ser comprado pela 
metade do preço. Além disso, criando mercado. A Expand foi a primeira a trazer produtores, a 
mandar someliês para aprender fora. Hoje tem dois casais de someliês, um italiano e um 
brasileiro, que percorrem o Brasil e dão cursos para 20 mil pessoas por ano.  
 
No entanto, foi o espumante que mais surpreendeu o próprio Otávio. E o rosé, mais que o 
branco. Fez tanto sucesso que ele vai investir pesado para aumentar sua produção de 200 mil 
garrafas ano para 1,5 milhão de garrafas ano, em três anos (O mesmo que pretende produzir 
de tinto). "Começa o fim do preconceito contra o espumante nacional", diz ele. E dá crédito a 
Chandon e Salton, pela qualidade e pela produção. Dos 7 ou 8 milhões de garrafas de 
espumante nacional produzidas por ano, a Chandon faz 2 milhões e a Salton faz 4 milhões. 
Otávio quer estar logo atrás deles.  
 
Otávio gosta de repetir os elogios dos outros. Mme Beatrice Cointreau, que com esse nome é 
dona da Gosset, não do Cointreau, exclamou "fantastique!" quando provou seu espumante 
rosé. Quer levá-lo ao George V de Paris, que todo mês faz o evento Le Vin et Lês Mots, com 
um produtor e um escritor. E a embaixada da Grã Bretanha no Brasil lhe mandou um e-mail, 
nesta quarta-feira, afirmando que no ano passado seu vinho e espumante foram servidos na 
festa do aniversário da rainha, dia 18 de junho, com muito êxito. E queriam repetir a dose. 
Otávio, inchado de orgulho, informa: "o mercado inglês é o mais difícil e o mais complicado, 
pois são exigentes com qualidade e preço benefício".  
 
Mas do que Otávio mais gosta de falar é do trabalho social da ViniBrasil, que produz o Rio Sol. 
"São 120 famílias morando lá, fixadas em seu habitat, sem precisar migrar. Têm carteira 
assinada, escola para os filhos e, para as mulheres, há o projeto Mulher Rendeira. Elas ficam 
em casa cuidando dos fihos, mas trabalhando. Fazendo renda sob orientação de especialistas. 
O produto depois é exportado. Com isso, a empresa ganhou o prêmio de mais inovadora do 
país, entre outras 750.  
 
Otavio só reclama dos impostos. Acha o ICMS de São Paulo, de 25% para o vinho, um 
absurdo. Já falou com o governador José Serra. "Se baixar, todo mundo paga e aumenta a 
arrecadação". E lembra que Mario Covas, que tinha tido prova disso, havia concordado em 
baixá-lo. Mas a decisão tem de passar pela Assembléia, que não mostrou interesse no assunto. 
Acha, também, que os restaurantes deveriam vender o vinho a menor preço. Ganhariam mais. 
E aconselha os inseguros a chamarem o someliê, nos restaurantes, pedir orientação e avisar o 
quanto querem gastar. "O melhor vinho é o que você está tomando, e pode pagar". Além 
disso, comenta que "em negócios, a última decisão, quando colocados todos os dados, é 
intuitiva. E o vinho tem muito a ver com isso, pois desenvolve essa intuição". Sem contar, 
como diz Otávio, que hoje no mundo dos negócios, se você mostra conhecimento de vinhos, já 
é colocado em outro patamar pelos negociadores.  
 
O que mais se pode falar sobre Otávio Piva de Albuquerque? Que é conhecido por sua fé 
católica e sua proximidade com a igreja. Mas nem vamos falar do Papa Bento XVI, que foi 
servido à mesa por Otávio Piva, com Tania Piva comandando a cozinha. Porque esta é uma 
outra história, que fica para uma outra vez, pois merece uma crônica inteira.  
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11, 12 e 13 abr. 2008, Vida Executiva, p. C10 


