
Estudiosos apontam indícios de uma das bebidas 
mais famosas em todo o mundo, o vinho, desde a 
Era Neolítica, também conhecida como a Idade da 
Pedra, cerca de 8.000 a.C. Sem dúvida, os apre
ciadores desse líquido - que tem até mesmo o seu 
próprio "deus", Baco (nome romano do deus gre
go Dioniso) -, além de grandes degustadores são 
"pesquisadores" de sua origem que, segundo Hugh 



Johnson, autor do livro The Story of Wine (editora 
Mitchell-Beazley, Londres, 1989), perde-se com a 
história da existência do mundo. 
Como essa não é uma publicação de história, mas 
sim de marketing, a ideia é mostrar algumas práti
cas desenvolvidas por grandes vinícolas para po
tencializar suas marcas em um mercado que cresce 
a cada dia. Segundo o Ibravin (Instituto Brasileiro 
do Vinho), a comercialização de vinhos espumantes 
elaborados no Rio Grande do Sul - responsável por 
cerca de 90% da produção nacional - registrou cres
cimento de 12% em 2010 no Brasil, 
De acordo com o instituto, foram vendidos 12,5 
milhões de litros de vinhos espumantes de janeiro a 
dezembro do ano passado, frente aos 11,1 milhões 
de litros de 2009. "É o maior volume de venda de 
espumantes da história. Os espumantes brasileiros 
caíram no gosto do consumidor nacional, que reco
nhece a sua qualidade e boa relação custo-benefí-
cio", comenta Júlio Fante, presidente do Conselho 
Deliberativo do Ibravin, 
Mas como fazer-se notar diante de tantas opções 
de marcas nas gôndolas, nacionais e importadas? E 
mais, como fixar a marca na mente do consumidor? 
A estratégia da Vinícola Salton, por exemplo, está 
focada, atualmente, em algumas linhas de produtos 
que proporcionam retorno no mercado, como os 
vinhos da Linha Classic no inverno e os espumantes, 
especialmente o Salton Brut Tradicional, no final de 
ano, Além disso, a empresa investe na divulgação 
institucional, "devido à importância de nossa marca 
no segmento", comenta Daniel Salton, diretor-presi-
dente da empresa. 
Para o executivo, a vinícola quer ser lembrada como 
uma das principais do Brasil, "sendo que atualmente 
é a que possui maior participação em vendas no 
segmento de espumantes, detendo mais de 40% do 
mercado brasileiro por um período de cinco anos", 
explica Daniel. Para isso, os investimentos são cons
tantes e, nos últimos anos, a empresa lançou vinhos 
de classificação TOP/Premium, como os tintos Sal
ton Talento e Salton Desejo, além do branco Salton 
Virtude. "A vinícola agrada também pelos produtos 
com excelente custo x benefício que são apresenta
dos". 
Em 2010, o grande destaque foi o lançamento de 
uma linha comemorativa aos 100 anos da vinícola, 
composta por um vinho tinto, um espumante brut 
- elaborado pelo método champenoise -, e um 
brandy. De acordo com o diretor, esses produtos 
possuem diferenciais desde a elaboração até a em
balagem, com a garrafa e a cápsula importadas da 
França e Espanha, respectivamente, e com rótulos 
desenvolvidos em um papel especial. 

Para 2011, a ideia da companhia é manter o trabalho 
que desenvolve ao longo dos últimos anos, por meio 
de campanhas de marketing e de vendas, focan
do na divulgação dos vinhos durante o período de 
inverno e dos espumantes no final do ano. "Planeja
mos ainda algumas ações diferenciadas, com desta
que para o trabalho no ponto de venda", diz Salton. 

GRIFE 
Outra importante vinícola do Sul do Brasil é a Casa 
Valduga. Hoje, o principal foco do departamento de 
marketing é consolidar a marca como grife, tradu
zindo a qualidade do vinho, E, realmente, a produ
ção pode ser considerada bem seleta. Enquanto a 
Vinícola Salton comercializou, em 2010, 16,3 milhões 
de litros de vinhos, espumantes e suco de uva e 
tem expectativa de que esse número cresça para 18 
milhões em 2011, a Casa Valduga produziu cerca de 
1,2 milhão de espumantes e vinhos, com previsão de 
1,6 a 1,7 milhão de litros (o que equivale à produção 
de três milhões de quilos de uva), "Tendo uma mar
ca como grife você não sofre em grandes períodos 
de crise. Na última, por exemplo, crescemos 33%", 
comenta Fabiano Olbrisch, gerente de marketing da 
Casa Valduga. 
A questão a ser colocada aqui não se refere à 
qualidade das marcas, mas sim ao foco mercado
lógico e de marketing de cada uma das empresas, 
"Trabalhamos com produtos, criando ícones", diz 
Olbrisch. Um dos exemplos citados pelo executivo e 
que representa essa "venda de ícones" foi o lança
mento da safra Storia, em 2008, Primeiro divulgaram 
o novo produto para o mailing, depois, enviaram 
uma carta para aqueles que 
adquiriram explicando suas 
características e o porquê 
de ser uma edição especial. 
Entre os meses de março 
e abril, o cliente recebeu o 
título do vinho e, no final de 
agosto, a garrafa com a be
bida. "Utilizamos o produto 
como própria ferramenta de 
marketing". Essa edição teve 
seu lançamento oficial na 
Expovinis do mesmo ano e 
o marketing decidiu seguir 
a mesma linha de divulga
ção: fazer com que todos 
que tivessem contato com 
o Storia se sentissem 
especiais. Montaram um 
estande alusivo ao produto 
e não abriram para degus-



tação, Durante o dia, faziam sorteios dentre aqueles 
que estavam no local e promoviam uma experimen
tação do produto ao lado de um sommelier, "Quem 
provou sentia-se especial. No boca a boca, o vinho 
acabou sendo considerado o melhor da feira. Vende
mos todo o lote em 18 dias, Esse foi um lançamento 
caro para o mercado e entramos em uma classe que 
até então não tínhamos atingido, a AA. Além disso, 
geramos um grande número de notícias espontâ
neas", relembra Olbrisch. 
No ano seguinte, em 2009, a vinícola fechou uma 
parceria com a Academia Brasileira de Música e 
desenvolveu um vinho alusivo ao cinquentenário da 
morte do maestro Heitor Villa-Lobos, um dos maio
res nomes da música erudita brasileira, Segundo o 
executivo da Casa Valduga, a ideia era enfatizar a 
brasilidade do produto, "Utilizamos a marca Villa-
-Lobos e com isso entramos em vários canais a que 
até então não tínhamos acesso. Acabamos abrindo 
portas, principalmente na Europa". Depois da feira, 
foi feito um lançamento no Museu Villa-Lobos, no 
Rio de Janeiro, com jornalistas especializados no 
segmento. "O pessoal do museu disse que, após o 
lançamento do vinho, no local o fluxo de visitação 
aumentou consideravelmente", 

é o fato de não ser vendida em supermercado. Os 
empórios são o grande mercado do produto, com 
espaços menores, atendimento e produtos diferen
ciados, Para 2011, o marketing trabalha na comu
nicação de um novo produto que será lançado na 
ExpoVinis (www.exponor.com.br/expovinis), a maior 
feira do segmento da América Latina e que ocorre 
entre os dias 26 e 28 de abril, em São Paulo. 
O evento, aliás, é um dos grandes investimentos 
de marketing feito por algumas vinícolas e, segun
do Domingos Meirelles, diretor da ExpoVinis, em 
termos de consumo o Brasil é parecido com Estados 
Unidos, Inglaterra, entre outros, com um mercado 
muito aberto, "Bebe-se vinho de todo o mundo, por 
isso a feira é aqui, porque temos mercado para pro
dutos de todos os lugares, além de haver uma dis
puta grande pelo mercado brasileiro. Em outros paí
ses, o consumo per capita está reduzindo, enquanto 
que no Brasil esse número só aumenta, assim como 
nos Estados Unidos". Para o executivo, essa mudan
ça está relacionada ao estilo de vida, pois o vinho é 
uma bebida que remete a compartilhar momentos e 
isso tem muito a ver com o brasileiro. 

http://www.exponor.com.br/expovinis
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