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Onde quer que apareça, Elídio Lopes Cavalcanti, fundador
da importadora Terroir, especializada em vinhos, é conheci-
do apenas por "Lopes, o Homem do Vinho". Muito mais por
"Homem do Vinho", diga-se de passagem, alcunha ganha por
falar dessa nobre bebida com uma simplicidade tamanha
como se estivesse vendendo água mineral ao pequeno, mas
cativo, público que o assiste nas madrugadas de domingo
para segunda-feira na RedeTVL Nesta entrevista concedida à
MARKETING, Lopes mostra que seu conhecimento vai além
dessa bebida. Ele mostra dominar como poucos o marketing
do entretenimento, onde, por meio de seu programa, con-
segue vender um produto sem necessariamente fazer um
programa de vendas. Lopes, que afirma ser o marketing a sua
segunda paixão (obviamente, atrás do vinho), fala um pouco
da história de seu programa, da estratégia de se relacionar di-
retamente com o consumidor, da importância da emoção na
comunicação e de como um esporte como o tênis o ajudou
no sucesso de sua carreira.
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MARKETING - Nizan Guanaes, em uma palestra
dada há algum tempo, citou você como um exem-
plo da propaganda do futuro, pois por meio de seu
programa une o entretenimento com a divulgação
de sua marca. Concorda com essa afirmação?
LOPES — O Nizan? Vou enviar urna garrafa de vinho
a ele (risos). Mas falando sério, eu acho que isso
realmente é uma forma eficaz de comunicação de
um produto. E é mesmo uma tendência, mesmo eu
não considerando a minha atração um programa
de vendas. Eu falo de vinhos, da cultura da bebida,
e não falo apenas dos vinhos que são do catálo-
go da Terroir. Lógico que eles são maioria, pois a

" Meu objetivo é fazer com que aquele

cara que está acostumado a colocar uma

garrafa de vinho no carrinho de super-

mercado passe a comprar um vinho me-

lhor nas importadoras especializadas J 3

Terroir assume todas as despesas de produção do
programa (o horário na grade é cedido pela Rede-
TV!). Mas também falo de vinhos que estão no port-
fólio de meus concorrentes. Eu, de uma forma ou
de outra, acabo vendendo o vinho no meu progra-
ma, mas antes vendo a história do vinho, as curio-
sidades desse mundo. E olha que mesmo venden-
do o vinho sei que a maior parte das pessoas que
assistem ao meu programa, se for comprar uma
garrafa no dia seguinte, não irá procurar a Terroir,
mas sim os rótulos que estão nas prateleiras dos
supermercados.

MARKETING - Mas o programa na TV aumentou as
vendas da Terroir ou não?

LOPES - Se for para falar em números, o pro-
grama na televisão, mais outras ações que faço,
como catálogos, meus vendedores, a internet e o
programa de rádio, resultam em um crescimento
qualitativo de pelo menos 20% ao ano. Pois meu
objetivo não é só vender quantidade, mas sim
qualidade. Fazer com que aquele cara que está
acostumado a colocar uma garrafa de vinho no
carrinho de supermercado passe a olhar o rótulo,
produtor, e compre um vinho melhor nas importa-
doras especializadas.

MARKETING - E além das vendas, deve ter aumen-

tado a fidelização do público consumidor, certo?

LOPES - Com certeza. Nós vamos completar oito
anos, e se fôssemos seguir os cursos normais deve-
ríamos estar com três, quatro mil clientes. E temos
cerca de 18 mil clientes. A Terroir é a única empre-
sa que trabalha diretamente com o consumidor e
vende em alguns restaurantes. Das cinco mais im-
portantes do Brasil, as outras quatro vendem alguns
para os supermercados, alguns para as lojas, muito
para os restaurantes e pouco para o consumidor.

MARKETING - O que explica esse sucesso da Ter-

roir junto ao consumidor direto?

LOPES - Temos um marketing direto ativo e muito
forte. Nos catálogos, assim como no programa da
TY contamos as histónas e peculiaridades de cada
vinho, falamos de enogastronomia. E o programa
de televisão também me levou ao encontro desse
consumidor. Além disso, meus vendedores são
bem treinados, a moça do meu telemarketmg sabe
vender vinho, entende do produto.

MARKETING - O próprio vinho não ajuda, por ser
um instrumento de relacionamento? Ou seja - é
mais fácil fazer marketing em cima de um produto
como o vinho do que de um bem de consumo con-
vencional, como uma TV, por exemplo?
LOPES - Eu acho que não, é indiferente. No Brasil,
até cueca é possível vender com emoção. O con-
sumidor ajuda. Veja a Natura, que é um sucesso de
vendas e faz justamente um marketing com muita
emoção, valorizando aspectos da vida das pessoas;
ou carros, que até outro tempo tinham uma comu-
nicação fria, onde só se falava em potência. Hoje o
consumidor é destacado na propaganda do auto-
móvel, que é essencial, pois o brasileiro ama au-
tomóveis. Eu me dedico a isso, pois o marketing é
uma das minhas paixões. Das coisas relacionadas
ao que eu faço no dia-a-dia, eu tenho três grandes
paixões, pela ordem: o vinho, o marketing e o tênis.

MARKETING - O tênis? Como jogador ou fã do es-

porte?

LOPES - Os dois, mas principalmente como joga-
dor, O tênis contribuiu muito para a minha realização
profissional, pois foi por meio do esporte que eu en-
trei na sociedade paulistana, nos Jardins, nos clubes.
Comecei a jogar com 27 anos, cheguei a estar entre
os melhores dos clubes que defendi, como amador,
e criei relacionamento com muitas pessoas.



MARKETING - A que você atribui esse boom dos

vinhos no Brasil?

LOPES - O boom na área de enogastronomia teve
início com a abertura das importações, no início dos
anos 90. Fomos invadidos por chefes de cozinha do
mundo inteiro, foram criados diversos restaurantes
de alta gastronomia, principalmente em São Paulo.
E as duas bebidas que podem ser levadas à mesa
para combinar perfeitamente com a alta gastrono-
mia são a água e o vinho. Eu aprecio muito cerveja,
uísque, caipirinha e outras, que têm seus momentos
ideais. Mas nenhuma ocupa a mesa dos principais
restaurantes como o vinho.

MARKETING -Você já era conhecido como o maior

vendedor de vinhos do Brasil, na época em que tra-

balhava na Expand. O que o levou a abrir sua pró-

pria empresa?

LOPES - A Expand cresceu muito. Eu tive o prazer
de trabalhar lá, começando do zero, e de ajudar a fa-
zer a história da empresa que foi a responsável pela
revolução da qualidade de vinho no Brasil. Mas a
empresa começou a ficar muito grande e eu come-
cei a virar um executivo. Não estava mais lidando
com o cliente e sim cuidando dos negócios da em-
presa. E aquilo não estava mais me fazendo feliz.

MARKETING - Voltando ao programa de TV, acha

que existe um limite para esse tipo de entreteni-

mento? Caso comece a virar moda na TV, não pode

cansar o consumidor?

LOPES - Tudo que é moda, enjoa. Veja o exemplo
dos merchandisings dentro dos programas, que
passaram a tirar muita audiência. Quem fazia seis,
sete ações de merchandising, hoje faz três. Mas se o
programa passar cultura, informação e curiosidade,
que o brasileiro, como todo povo emocional, adora,
o programa passa a ser vendedor e cultural. Eu acho
que para isso ainda tem muito espaço - programas
de vendas com formatos de documentários.

MARKETING - Afinal, como surgiu a idéia de fazer

o "Vinho à Mesa"?

LOPES - A história é longa. Eu trabalhei 21 anos
na Expand, de 1979 até 2000, quando fundei a
Terroir. Foi lá que eu desenvolvi todo meu co-
nhecimento de vinhos, fazendo cursos e via-
jando por diversos países. Até 1990 eu vivia no
mundo dos vinhos alemães, mais comuns. A
partir daí, eu e o Otávio (Piva de Albuquerque,
dono da Expand) resolvemos dar uma guinada

no mundo dos vinhos. Eu sonhava em ver o bra-
sileiro consumindo vinho como em Nova York,
Londres e outras grandes cidades que não são
exatamente produtoras da bebida. E esse pe-
queno sonho eu chamei na época, dentro da
Expand, de "Brasil, uma pequena Inglaterra".
E começamos a fazer catálogos para fazer com
que o brasileiro passasse a entender de vinhos
por meio dessa ação. E fiz o primeiro catálogo
com o nome Top Winemakers, palavra bastante
usada na Inglaterra e nos Estados Unidos para
os grandes produtores de vinho. E nesse catálo-
go eu falava da emoção do vinho por meio das
famílias que produziam a bebida. Falava da po-
esia, do artesão, da forma que o vinho era feito.
Pouco tempo depois, eu, como vendedor, já me
via falando no telefone com pessoas como Se-
bastião Camargo, que era o homem mais rico do
Brasil, ou políticos influentes, como o presidente
Fernando Collor de Mello. Aliás, atendi Collor,
Fernando Henrique Cardoso, e hoje atendo tam-
bém o Lula. Em 1995, já dando palestras aqui e
no exterior, fui convidado para dar uma entrevis-
ta para o Salomão Schvartzman, que apresenta-
va o "Momento Econômico", na TV Manchete.
Era a primeira vez que falava na televisão. Aí eu

" Veja a Natura, que é um sucesso de
vendas e faz justamente um marketing
com muita emoção, valorizando
aspectos da vida das pessoas.

comecei a criar uma característica diferente de
quem fala de vinho - o Lopes passou a ser o
cara que leva o vinho para a casa do consumi-
dor de forma moleque, fazendo da história do vi-
nho uma forma simples, alegre. Eu me saí muito
bem nessa entrevista, fui falar de vinhos no pro-
grama "Perfil", do Otávio Mesquita, onde acabei
ganhando um quadro fixo. A partir daí, também
aparecendo no Ramy Moscovic e no Amaury Jr.,
fiquei conhecido como "O Homem do Vinho".
Foi um pulo para eu ter meu programa, que já
teve l O minutos e hoje tem meia hora de duração
na RedeTV!, além de programas de rádio. Mas
se for pegar desde o Otávio Mesquita, eu estou
há 13 anos direto no ar.
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