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Entre um choppinho e outro, o
vinho abre espaço na garganta
sempre seca do brasileiro. Não
que cheguemos às goladas dos
nossos hermanos. Ainda temos
que derrubar muitas taças para
alcançar as copas habituais dos
companheiros de Maradona.
Para se ter uma ideia de como
eles bebem bem o tal do líqui-
do de Baco, em 1960 o argenti-
no consumia cerca de 90 litros
por ano, segundo José Alberto
Zuccardi na aula aberta do cur-
so de Pós-Graduação de Marke-
ting do Vinho esta semana, na
ESPM. Imagine agora...

A convite da instituição,
Zuccardi, diretor da Vinícola
Família Zuccardi, traçou um
histórico da relação dos argen-
tinos com o vinho, desde a
chegada das primeiras uvas no
século 19 até hoje, quando o
país conta com mais mil pro-
dutores da bebida.

Ele apresentou números im-
pressionantes. Por exemplo,
74% da produção é destinada
ao consumo interno — o resto é
exportado. Enquanto em ou-
tras épocas a quantidade era
maior que a qualidade, essa
equação mudou. Filho do Zuc-
cardi que começou a cultura de
vinho na família, ele fez a sua
parte em casa para modificar
os pesos. Trouxe um tom mo-
derno à famosa vinícola.

Mas não esqueceu de onde
veio, e como as raízes precisam
ser resguardadas como um bom
vinho. “Temos uma mentalida-
de de empresa familiar, na base
do respeito e da palavra”, diz
ele, questionado sobre a forma
que lidam com empresas e
agentes importadores. E, claro,
sobra romantismo, histori-
nhas... “O Santa Julia é uma ho-

menagem à minha única filha”,
revela Zuccardi.

E nós? Ah, temos um cami-
nho longo e cheio de buracos até
encher a taça com frequência e
se orgulhar disso, aponta Flávio
Martins, diretor do curso de
Marketing do Vinho, com início
em março e inscrições abertas.
Um deles é uma volumosa e
atraente loura gelada.

Por que a propaganda do vinho
é muito direcionada ao público
especializado?
O vinho é um negócio concen-
trado. São empresas familiares
ainda, mesmo no Brasil, a Mio-
lo, a Salton. A Aurora é uma
cooperativa pequena. Não tem
grandes grupos com capacidade
de investimento. Na hora de
promover, acabam usando fer-
ramentas de empresas menores.
Então, você vê muita mídia
outdoor, em revista, e acabou.
Não sobra dinheiro. Hoje, in-
vestem muito em mídias alter-
nativas como a internet. Falta
estrutura empresarial para che-
gar numa mídia de massa mais
pesada. Isso dificulta também
com que a bebida se massifique.

Qual é o papel da internet?
Ela é um achado porque pode
gerar atividades com o consu-
midor e o amante do vinho. Fica
mais barato para as vinícolas se
relacionarem com os clientes.
Tenho visto excelentes projetos,
experiências de marketing tra-
balhando na ponta. Nas gran-
des, você encontra de custo de
vinho, de visita a vinícola, fazer
o próprio vinho.

O espumante brasileiro é
reconhecido. Quais os desafios
do marketing?
Convencer o restaurante a ven-
der mais barato, fazer promo-
ção. Ainda hoje você compra 10
cervejas ao preço de um espu-
mante. Numa roda de futebol, o
cara não vai trocar.

O preconceito também é uma
grande barreira?
É um desafio enorme. Faço uma
comparação com o perfume e o
cosmético brasileiro. Vai pensar
numa Natura, Boticário há 15
anos. Hoje, o Boticário é a maior
franquia do Brasil. O caminho é
esse. É só ter uma estratégia
competitiva e inteligente. ■
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É hora do
Baco à
brasileira
Um dos desafios do marketing de vinhos
é entender o que pode desviar a atenção
dos eternos amantes de uma loura gelada

www.espm.br/Candidato/Cursos/
SP/Pages/MarketingdoVinho.aspx

PÓS-GRADUAÇÃO EM
MARKETING DO VINHO

IMPORTAÇÃO DE VINHOS

De janeiro a dezembro de 2010,
em US$ milhões

Fonte: MDIC
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José Alberto Zuccardi

Pergunte-lhe sobre como se dá
o business com os importadores,
e ele falará de afeto, relações
pessoais, coisas humanas. Mais
do que um empreendimento
vitorioso, a Família Zuccardi
resguarda os laços da marca
no rótulo ao jeito de negociar.

Diretor da Vinícola Família
Zuccardi, da Argentina

“Temos uma
mentalidade de empresa
familiar, na base do
respeito e da palavra”

Divulgação ESPM

Martins: vinho é um
negócio concentrado

ENTREVISTA FLÁVIO MARTINS Diretor da pós-graduação em marketing do vinho

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 30.
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