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Uma das vinícolas que lançaram o boom do vinho no País quer exportar 30% da produção. A 
Vinícola Miolo prepara, para 2004, o lançamento do "Miolo Cuvée Giuseppe", um super premium 
tinto e a segunda homenagem da família ao patriarca Giuseppe Miolo, bisavô da atual geração à 
frente dos negócios. O lançamento faz parte do processo de fortalecimento da marca como uma 
das de melhor qualidade entre as produzidas no Brasil e vai completar um dos espaços ainda 
vazios no que a vinícola convencionou chamar "a pirâmide dos vinhos Miolo", classificação por 
qualidade e preço de suas linhas. 

O Cuvée ocupa a terceira posição na pirâmide. O topo é o Lote 43, considerado o vinho ícone da 
marca. O Lote 43 recebeu este nome em referência às primeiras terras onde Giuseppe Miolo 
plantou vinhas - ainda em produção - quando desembarcou no Brasil, no final do século 19. "O 
Lote 43 só é produzido em anos excepcionais e precisávamos de um segundo vinho top, mas com 
safras anuais, e por isso resolvemos lançar o Cuvée Giuseppe", diz Fábio Miolo, diretor da vinícola. 
O Lote 43 custa R$ 41 e só é encontrado diretamente na vinícola, no Vale dos Vinhedos. Fora isto, 
é vendido uma vez por ano pela internet. 

Embora a história da Vinícola Miolo tenha mais de 100 anos, foi há menos de uma década que a 
empresa lançou no mercado nacional os seus vinhos finos como uma das pioneiras do atual boom 
do vinho brasileiro de qualidade. Ao longo desse tempo, convivendo com o crescimento de outras 
vinícolas e a presença crescente de importados, e com o próprio amadurecimento do mercado, a 
Miolo achou que era a hora de um "upgrade" interno. "O próprio mercado nos cobrou estas 
mudanças", diz Fábio. "A representação gráfica da pirâmide, dividida em cinco grupos (linhas 
básica, premium, superpremium, ultrapremium e ícone) é um referencial para o trabalho da 
empresa sobre nossas metas e também um indicador claro para o mercado do que pretendemos 
em cada uma das categorias", diz. Entre as cinco divisões da pirâmide, fica faltando o vinho que 
vai ocupar a área dos ultrapremium. 

A pirâmide dos vinhos e as homenagens ao patriarca da família fazem parte das ações incluídas 
num amplo projeto de dez anos, com investimentos de R$ 40 milhões, desenvolvido pela Miolo 
para fortalecimento da marca no mercado interno e para sua internacionalização, iniciada no ano 
passado com as primeiras exportações. A reforço para a marca no mercado interno passa também 
pela participação em grandes feiras como "Boa Mesa" e "Vivavinho", em parcerias com empresas 
como a TAM; em publicidade em revistas especializadas; uso de outdoors para divulgação da linha 
"Seleção", a mais popular, ou a presença em eventos como o "São Paulo Fashion Week" e o Casa 
Cor - onde ofereceu o espaço da adega. 

Um dos destaques da ação é o patrocínio do camarote de Daniela Mercury no carnaval baiano, há 
quatro anos. "A exposição da marca gerou benefícios fantásticos", garante Fábio. O fortalecimento 
da marca passa também pela solução de um dos grandes problemas do vinho nacional: a 
distribuição. A tática da Miolo começa com a regionalização, com um centro de distribuição em 
Recife, dirigido por Alexandre Miolo , um dos irmãos Miolo, conseqüência do crescimento das 
operações no Vale do São Francisco. 

Além disso, a vinícola reforçou a distribuição com uma equipe de 70 vendedores independentes, o 
que corresponde praticamente a um terço do número de funcionários da empresa. Esta estratégia 
do corpo a corpo inclui ainda uma equipe de sommeliers que trabalha junto a restaurantes e 
supermercados para prestar assessoria técnica e nos "wine dinners" para o público formador de 
opinião, tática que está sendo levada também ao exterior . 

A estratégia da Miolo para a internacionalização da marca inclui a participação no Consórcio de 
Exportação de Vinhos da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), o 



"Wines From Brazil", junto com a Salton, Aurora, Casa Valduga e Louvara. O consórcio tem 
participado de feiras internacionais com o apoio da Apex. Os vinhos da Miolo estão presentes, 
hoje, em 12 estados americanos, na República Tcheca, Suíça, Inglaterra e começa a entrar no 
Canadá por Ontário e Quebec. No mercado brasileiro, tem participação de 8%. Hoje produz 5 
milhões de garrafas e pretende chegar a 12 milhões em 2012, um terço destinado à exportação. 
No ano passado, cresceu 15%, com um faturamento de R$ 44 milhões. "Esperávamos manter a 
mesma taxa de crescimento em 2003, o que não aconteceu. Nosso crescimento este ano está em 
torno de 2%. Mas achamos que foi apenas um ano atípico e que voltaremos às taxas anteriores 
no ano que vem, por isso não alteramos nosso plano de investimentos", diz Fábio. 

O projeto de reestruturação da Miolo, que envolve da produção à distribuição, começou há dois 
anos com a contratação de um consultor internacional, o enólogo francês Michel Rolland, 
encarregado de fornecer a base tecnológica ao desenvolvimento dos vinhos elaborados nas três 
regiões em que a Miolo está presente hoje: o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, origem da 
empresa; o Vale do São Francisco, no Nordeste do País, onde produz a linha Terranova, e na 
região de Campanha na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. 

Michel Rolland, que dá consultoria a 100 empresas em 12 países, entre eles a La Postole do Chile 
e a Salentein e Trapiche da Argentina, faz quatro visitas ao Brasil por ano, em datas chaves como 
plantio, colheita e vinificação. "A consultoria de um winemaker com a experiência internacional de 
Rolland tem sido uma grande experiência para a Miolo", conta Fábio. "Rolland fez uma completa 
auditoria de todo o processo de produção da Miolo, o que nos levou a inovações no plantio e a 
compra de barris de carvalho francês montados por profissionais conhecidos do mercado, por 
exemplo".  

As próximas novidades da vinícola são o lançamento de três vinhos da linha Reserva, o Pinot Noir 
2003, o Chardonnay 2003 e o Cabernet Sauvignon 2001 e do livro de Adriano Miolo, outro dos 
irmãos e enólogo, e de Alberto Mieli, que recebeu o nome "Escola de Vinho Miolo".  
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