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fo t o s  arquiVo expand 

empresa

 otávio piva de albuquerque, 55 anos, fundador e pre-

sidente da expand, uma das mais antigas (completou 30 

anos no início fevereiro) e mais bem sucedidas importa-

doras de vinhos do país, costuma dizer que “o vinho está 

no seu dna”. não é exagero. seu bisavô, que imigrou 

para o Brasil com 15 anos, costumava colocar garrafas 

de vinho (que ele supõe fossem de Valpolicella, do Vêne-

to, sua região de origem) no rio Jacareí, para refrescar, 

quando ia caçar nas proximidades. e montou um negó-

cio em Brotas, onde vendia, entre outros artigos, azeite e 

vinhos. o avô, que também era seu padrinho, costumava 

dar vinho, misturado com água, para o neto e afilhado 
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provar, como era comum nas famílias de origem 

italiana. e seu tio, o conhecido Brigadeiro piva, um 

dos fundadores do CTa e do iTa, sempre falava 

dos vinhos que tinha provado, quando retornava de 

suas viagens ao exterior.

 Com esse passado, parece óbvio que otávio tives-

se escolhido uma atividade profissional relacionada 

aos vinhos. mas não foi bem assim. depois de forma-

do em administração de empresas pela FGV de são 

paulo, ele foi trabalhar para um grupo multinacio-

nal de investimentos bastante conhecido na época, a 

adela. lá, recebeu a missão de montar uma trading, 

num período (início dos anos 70) em que o comércio 

exterior do Brasil explodiu. quis o destino, ou o seu 

dna, que um dos produtos que começou a importar 

fosse vinhos da chilena Cousiño macul. 

 otávio trabalhou na adela de 1972 a 1977. 

quando sua esposa ficou grávida do primeiro fi-

lho (são três mulheres e um homem), animado pelos 

bons resultados que tinha obtido, pediu aumento 

a seu chefe, para atender ao esperado crescimento 

das despesas familiares, mas não foi atendido. de-

sapontado, pediu demissão, sem imaginar que essa 

tinha sido a última vez em que pediria aumento de 

salário a alguém. a macul decidiu sair com ele e 

sugeriu que passasse a representá-los no Brasil por 

conta própria. Foi a senha para o nascimento da 

expand, em 2 de fevereiro de 1978. o nome esco-

lhido reflete um pouco da personalidade de otávio: 

“queria dar idéia de expansão”, recorda. 

Com a mosel, o boom dos vinhos 
alemães no brasil
 o sucesso que continuou obtendo com a venda do 

macul levou-o, dois anos depois, a abrir uma segun-

da frente, importando os vinhos alemães do produtor 

Joseph Friedrich. Como sabia que pouca gente conhe-

cia vinhos alemães no Brasil, intuiu que o consumidor 

só os compraria se pudesse prová-los. Foi assim que 

nasceu a mosel, com uma proposta inovadora e ousa-

da. os vendedores da empresa visitavam clientes se-

lecionados levando uma maleta de mão com garrafas 

de alguns dos vinhos importados. o cliente provava 

os vinhos no próprio escritório e, se gostasse, fazia o 

pedido na hora. para apoiar a venda, eram oferecidos 

brindes como copos reproduzindo o estilo tradicional 

dos usados na alemanha.

 entre os 70 vinhos que trouxe da alemanha, dois 

vinham em garrafas azuis, que, segundo otávio, são 

uma tradição da região do nahe. Talvez pelo inusi-

tado ou porque eram fáceis de beber, os vinhos de 

garrafa azul tornaram-se os mais vendidos. otávio 

estima que, por volta de 1990, os vinhos alemães 

representavam mais de 50% dos vinhos importados 

vendidos no Brasil. infelizmente, os vinhos da “garra-

fa azul” abriram caminho para importações maciças 

de vinhos alemães baratos e de baixa qualidade, como 

os liebfraumilch e Zeller schwarze Katz, levando ao 

declínio do mercado e causando sérios danos à ima-

gem do vinho alemão no Brasil. 

 o sucesso inicial da mosel, incorporada pela ex-

pand em 1995, ajudou otávio a superar o que poderia 

ter sido uma grave crise. em 1985, a macul decidiu 

tirar a representação da expand e entregá-la a uma 

trading maior, pertencente a um grande conglomera-

do financeiro. Comprovando o velho ditado “há ma-

les que vêm para o bem”, assim que perdeu a macul, 

otávio foi procurado pela Concha y Toro, que se 

tornou um de seus maiores clientes até hoje; e, por 

ironia, o grupo financeiro que passara a representar 

a macul no Brasil quebrou poucos anos depois. a en-

trada da Concha y Toro deu novo impulso à expand, 

cujo crescimento se acelerou a partir de 1990, quando 

as barreiras tarifárias, que limitavam a importação de 

muitos produtos foram drasticamente reduzidas. dois 

marcos importantes desse período foram a conquista 

da representação do lendário Romanée-Conti, em 

1992, e dos vinhos de robert mondavi, a grande es-

trela do napa, em 1993, a que se seguiram inúmeros 

outros produtores de diferentes países, que tornaram o 

catálogo da expand um dos mais completos do país. 

 a consolidação da expand no mercado brasileiro 

de vinhos finos não se deve, apenas, a um catálogo re-

cheado de marcas famosas. desde o início, a empre-

sa adotou práticas pioneiras para vender seus vinhos. 

por exemplo, otávio chegou a montar uma empresa 

para fabricar adegas, mais tarde vendida para a art des 

Caves, para assegurar que os vinhos fossem adequa-

damente conservados, especialmente nos restaurantes. 

Também para valorizar o produto que vendia, a ex-

pand tornou-se importadora da linha de copos para 

vinhos mais famosa do mundo, a riedel. outras inicia-

tivas importantes – e pioneiras no Brasil – foram: ofere-

cer cursos de iniciação para consumidores, prática que 

adota até hoje; trazer ao Brasil produtores que repre-

senta para contatos com seus clientes; e realizar feiras, 

em todo o país, para promover seus vinhos. para apoiar 

o crescimento das vendas, foram abertas lojas próprias 

em são paulo e no rio e franquias exclusivas em ou-

tras capitais. mais tarde, em são paulo, foi aberto um 

grande armazém de luxo dedicado à enogastronomia, 

o empório santa maria. 

rio sol, a ConCretização
de Um sonho
 em 2002, em parceria com a dão sul, uma das 

maiores empresas de vinho de portugal, otávio fun-

dou a Vinibrasil, para produzir vinhos na zona ir-

rigada do semi-árido nordestino, com a marca rio 

sol, concretizando o sonho de produzir vinhos no 

Brasil (ele chegou a ter uma vinícola na serra gaú-

cha, mas o negócio não prosperou). hoje, os vinhos 

rio sol já estão presentes em 21 países. mais re-

centemente, foi aberta uma segunda importadora, 

a Wine premium, para gerir melhor o portfólio e 

administrar conflitos de marcas. 

 o crescimento acelerado em várias frentes provo-

cou inevitável estresse organizacional, o que determi-

nou importantes mudanças no modelo de governança 

que vigorava desde o nascimento da empresa. em mea-

dos de 2006, percebendo que não mais poderia cuidar 
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sozinho de todas as atividades do grupo que formara, 

Otávio decidiu profissionalizar a gestão. Como parte 

do processo, contratou um CEO (Chief  Executive Offi-

cer) para assumir as responsabilidades do dia-a-dia. ao 

mesmo tempo, seus filhos deixaram os cargos que ocu-

pavam nas empresas, embora sua filha Juliana integre o 

Conselho de administração, que é presidido por ele.

 O profissional contratado, Ricardo Carmignani, 

foi incumbido de redesenhar o modelo de adminis-

tração do grupo, tendo como objetivos: melhorar a 

eficiência operacional; e realinhar o foco do negócio 

para a verdadeira vocação da empresa, “comprar e 

vender vinhos”. para ajudá-lo na missão, Carmignani, 

ex-executivo da unisys, trouxe um colega de merca-

do, Tibor sotkovszki, como Coo (Chief  operational 

Officer), responsável por toda a área operacional. Mas 

não pense que Carmignani e sotkovszki são executivos 

preocupados apenas em cortar custos, sem qualquer 

sensibilidade para o negócio em si. Tanto um como 

outro têm fortes ligações com o vinho. ricardo, como 

otávio, é descendente de italianos e sempre gostou 

de vinho, tanto que fez cursos na aBs-sp muito an-

tes de trabalhar na área. Tibor, cujo sobrenome quase 

impronunciável é explicado por seu país de origem, a 

hungria, lembra que participou de muitas vindimas 

no vinhedo que seu avô materno tem, até hoje, na re-

gião onde se produz o Tokay, um dos mais reputados 

vinhos doces do mundo. 

 entre as providências adotadas nos últimos 18 

meses merece destaque o realinhamento do portfólio 

da empresa, com substancial redução do número de 

rótulos comercializados (hoje são aproximadamente 

1.500 de quase 200 produtores, representando 14 paí-

ses) e a adoção de uma estratégia baseada em pila-

res, ou seja, assentada nos produtores que respondem 

pela maior parcela do faturamento, como Concha y 

Toro, Antinori e Norton, entre outros. Como parte 

dessa estratégia, os contratos com a grande maioria 

deles foram renegociados por prazos de cinco a dez 

anos. “o relacionamento com esses produtores não dá 

lugar a romantismo”, explica Carmignani. “quando 

você conversa com um produtor como antinori, ele 

está preocupado com volumes de venda, com a co-

mercialização de suas diferentes marcas em diferentes 

canais; o mesmo ocorre com a norton e com a Concha 

y Toro”. a estratégia dos “pilares” não implica abrir 

mão de pequenos produtores, que não trazem grande 

volume, mas agregam prestígio. são o que Carmig-

nani chama de “cerejas”, como o italiano Casanova 

di Neri, cujo Brunello di montalcino Tenuta nuova 

2001 foi eleito vinho do ano de 2006 pela revista Wine 

spectator. ou o argentino Achaval Ferrer, incorpo-

rado ao catálogo da empresa em 2007.

terCeirização e venda
do santa maria foram
algUmas das mUdanças
 outra conseqüência da reorganização do modelo 

de gestão da expand foi terceirizar tudo o que não 

era essencial ao negócio, como todas as atividades 

ligadas à logística (depósitos, armazéns, transporte 

etc.). Com isso, o quadro da empresa foi reduzido em 

mais de um terço, para aproximadamente 160 pesso-

as. houve mudanças, também, na área de franquias. 

os contratos com as três que operavam na capital de 

são paulo foram renegociados e elas se tornaram lojas 

multimarcas, porque isso é “melhor para o cliente”, 

como reconhece otávio. Fora de são paulo, no entan-

to, o número de franquias está crescendo. do ponto 

de vista simbólico, talvez a mudança mais significativa 

tenha sido a recente venda do empório santa maria, 

em são paulo (por contrato, a expand manteve um 

espaço na loja, onde continua a vender seus vinhos).

 Todos esses ajustes tiveram por objetivo melhorar a 

eficiência operacional e tornar a empresa mais rentá-

vel, o que poderia sugerir um futuro processo de aber-

tura do capital da expand. otávio diz que não trabalha 

com essa hipótese. mas espera que 2008 seja o ano da 

colheita de tudo o que foi plantado não apenas nos úl-

timos dois anos, mas ao longo de três décadas de traba-

lho. otimista como sempre, ele garante que “a expand, 

como o vinho, também fica melhor com o tempo”.
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