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São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - Vizinhos lançam campanha para mostrar a 
brasileiros que são bons e baratos. Produtores de vinhos da Argentina dão a 
largada, hoje, em São Paulo, numa maratona de marketing com o objetivo de 
ampliar vendas rapidamente e superar a concorrência italiana, este ano, e chilena, 
no ano que vem, na preferência do mercado brasileiro. A expectativa dos 
produtores do país vizinho, segundo Mário Giordano, da "Viños de Argentina", que 
coordena o grupo, é colocar o país em segundo lugar entre os maiores 
exportadores ao Brasil já no final deste ano. "E nossa meta para 2004 é ultrapassar 
o Chile, hoje o primeiro colocado", diz. A "Viños de Argentina" é uma empresa 
criada pelas próprias vinícolas para divulgar seus produtos em todo o mundo.  

De 2001 até o final de 2002, as exportações argentinas de vinhos ao Brasil 
cresceram mais de 52%. Para Giordano este dado é muito significativo, se 
comparado com outros países que exportam para o mercado brasileiro. "As 
exportações da Itália, por exemplo, que ocupa o segundo lugar nas importações 
brasileiras de vinho, caíram 28%, no mesmo período", completa.  

A campanha deste ano, a sexta seguida que os produtores promovem no País, além 
dos tradicionais eventos de degustação por várias capitais, vai ampliar a divulgação 
em mídia em comparação às edições anteriores, especialmente em revistas 
especializadas e outdoors. Para isso, contrataram a agência de propaganda 
Borghierh, que preparou uma campanha voltada para a formação do conceito "beba 
vinho argentino, pois ele é de excelente qualidade e é acessível ao bolso do 
consumidor". A campanha enfoca ainda aspectos como a proximidade geográfica, 
que faz com que os vinhos argentinos sofram menos com a viagem até o Brasil, se 
comparados com os que chegam da Austrália, Estados Unidos e Europa. Neste 
primeiro ano, serão 150 outdoors em São Paulo, que usarão como mote "chistes", 
como dizem os argentinos ("brincadeiras", em português), baseados em três temas 
básicos: vinho x carne; vinho x tango, e, para esquentar os ânimos, vinho x 
futebol.  

"Qualidade não falta aos vinhos argentinos, nem preços bons. O que falta é difundir 
a informação para outros estados, já que o Brasil é um País muito grande e 
promissor para estarmos restritos só ao eixo Rio x São Paulo", diz Giordano. Por 
isso, os argentinos também ampliaram, este ano, o número de cidades que vão 
visitar, incluindo Belo Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, até o dia 
14.  

Das 37 vinícolas que participam da campanha no Brasil, a maioria já tem 
importadores no Brasil, como a Bodegas Norton e Familia Zuccardi, importadas pela 
Expand; a Terrazas de Los Andes, da LVMH; as Bodegas Salentein que chegam ao 
Brasil pela Zahil; Finca Flichman, da World Wine La Pastina e a Nieto Senetiner, 
importada pela Casa Flora. Mas algumas vêm pela primeira vez, à procura de 
importadores, como a Vinícola Robino y Cia; Vinícola RPB-Bodega Privada; Finca 
Sophenia; Don Cristobal e Viñas de Altura.  

A questão do preçoAs persistentes visitas dos argentinos têm gerado bons 
negócios. A importadora Zahil, por exemplo, conheceu a Salentein no encontro de 
2001. "Temos um expert, o Jorge Lucki, que seleciona todos os vinhos que 
importamos. No caso da Argentina ele escolheu a Salentein", diz Antoine Zahil. Ele 
conta que a Salentein estava colocando no mercado a sua primeira safra, a de 
1999, e Lucki não lhes deu outra opção. "Ele degustou todos os vinhos e nos 
garantiu que o futuro do vinho argentino passava pelo estilo da Salentein". De 2001 



para cá a Zahil tem dobrado ano a ano suas importações e espera chegar ao fim 
deste ano com um total de 12 mil caixas. "A Salentein hoje concentra nosso maior 
volume de vendas", garante Zahil.  

Se as vendas vão bem há uma pergunta que Zahil não cansa de responder a todos 
seus compradores: porque o vinho argentino, com as facilidades do Mercosul, 
chega tão mais caro ao mercado brasileiro em relação ao preço dos mesmos vinhos 
na Argentina. "A situação é verdadeira mas tem suas explicações", garante. "Com o 
Mercosul não pagamos o imposto de importação, mas continuamos pagando o IPI 
que está em torno de R$ 0,60 por garrafa e o ICM de 25%, além de taxas 
portuárias", argumenta. "Além disto, a Salentein não mudou seus preços em pesos, 
mas a relação da moeda argentina com o dólar mudou. Começamos importando 
numa relação um por um e hoje a relação é de mais de 3 por um", completa.  

As possibilidades do mercado brasileiro trouxeram para São Paulo há menos de um 
ano a filial de uma importadora de Buenos Aires, a Grand Cru, especializada em 
vinhos premium. Duas destas bodegas, a O. Fournier e a Lagarde estão na comitiva 
argentina. Para os sócios Marcos Shayo e Ariano Levy a aposta no mercado 
brasileiro foi boa. "Trabalhamos com bodegas especiais, que não eram conhecidas 
no mercado brasileiro e neste pouco tempo já formamos uma lista de consumidores 
fiéis", diz Shayo, que promete para os próximos meses a importação de vinhos de 
quatro novas vinícolas. Competindo no nível top do mercado, Shayo garante que 
além da qualidade conquistada em seus vinhos, os argentinos têm sido favorecidos 
com a valorização do euro.  
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