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A vinícola Almadén (do grupo francês Pernod Ricard) vai investir R$ 6 milhões em marketing este 
ano em comemoração, tanto dos seus 30 anos, que acaba de completar, quanto da safra histórica 
de 7,85 milhões de quilos de uvas que está colhendo por esses dias, quando se encerra a colheita 
brasileira de uva. O vinho Almadén é o mais consumido no País, com 6% de market share.  
 
A campanha da Almadén que está em fase de finalização pela Ogilvy vai ter um filme de 30 
segundos para TV que terá divulgação nacional e que marcará sua volta à televisão depois de 
mais de duas décadas.  
 
A campanha terá também anúncios na mídia impressa. Além da campanha, estão previstas uma 
série de ações de marketing, como degustações e atividades de marketing direto em pontos-de-
venda, bares e restaurantes da moda.  
 
"Além do aniversário dos 30 anos, esta é a maior e melhor safra em toda a história da Almadén", 
diz Alan Cappelletti, gerente de marketing de vinhos da Pernord Ricard Brasil. "A safra de 2004, 
também considerado um grande ano, foi de 5,6 milhões de quilos."  
 
De acordo com Cappelletti, as comemorações do 30 anos, que começaram regionalmente nos 
vinhedos de Campanha (RS), vai se ampliar numa série de atividades pontuais que acontecerão 
ao longo do ano. Cappelletti conta que um dos destaques é o lançamento de uma garrafa 
comemorativa dos 30 anos em edição limitada.  
 
Segundo o gerente de marketing, o objetivo final é realçar as principais características positivas 
da marca. "A Almadén sempre foi uma marca inovadora", lembra Cappelletti. "Ela foi, por 
exemplo, a primeira vinícola nacional a usar rótulos coloridos e também a primeira marca a lançar 
varietais."  
 
"Os avanços em tecnologia, principalmente no manejo empregado nos vinhedos, contribuíram 
para a obtenção dessa safra excepcional", diz Gladistão Omizzolo, enólogo e diretor de operações 
da Pernod Ricard Brasil. "Em 30 anos trabalhando com vinho, nunca colhi uma safra com tamanha 
qualidade", garante.  
 
A empresa também acaba de anunciar que vai investir mais R$ 10 milhões, nos próximos cinco 
anos, na renovação de 250 ha de parreirais. O vinhedo da Almadén, que já é o maior da América 
Latina, terá sua área plantada ampliada dos atuais 600 hectares para 800 hectares nos próximos 
quatro anos.  
 
A Almadén é a única grande vinícola brasileira que produz 100% das uvas que emprega na 
elaboração dos seus vinhos e cultiva suas próprias mudas.  
 
Em 1974, a Almadén foi pioneira ao plantar uvas viníferas européias na Campanha, região entre 
Bagé e Rivera (Uruguai), a 500 quilômetros de Porto Alegre, quando especialistas da Universidade 
de Davis, na Califórnia, escolheram estes terrenos como os ideais no sul do País para o plantio de 
vinhedos.  
 
A publicidade da empresa à época (quando foi pela primeira vez à TV) destacava a boa localização 
dos vinhedos. A Almadén vendeu no ano passado 5,725 milhões de garrafas (750 ml cada). A 
previsão para 2005 é a comercialização de 6,5 milhões de garrafas.  
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