
La Pastinadas cebolas aos vinhos finos

Fundada há 60 anos

pelo Filho de imigrantes Vicente 

la pastina, para Vender cebolas e 

cereais, a empresa que leVa

seu nome se consolida 

entre as maiores importadoras

de Vinhos do país

por  Guilherme Velloso

fo t o s  ArquiVo lA PAstinA/ Guilherme Velloso

i lu s t ração  d i g i ta l  luiz CArlos BiG

gente do vinho

	 “Fiquei	rico	cinco	ou	seis	vezes	e	fiquei	pobre	outras	cinco	ou	seis	

vezes”.	O	comentário	de	Vicente	La	Pastina,	83	anos,	não	guarda	traço	

de	amargura	ou	arrependimento.	Simplesmente	resume	sua	história	de	

vida	e	a	trajetória	do	grupo	que	fundou	há	60	anos	no	bairro	do	Brás,	

em	São	Paulo,	onde	ainda	funciona	sua	sede.	Não	por	acaso,	o	Brás	foi	a	

porta	de	entrada	da	maioria	dos	imigrantes	italianos	que	chegaram	em	

grande	número	ao	Brasil	da	segunda	metade	do	século	19	ao	início	do	

século	20	.	Muitos,	como	seus	avós,	vindos	de	Polignano	a	Mare	ou	Bari	

(Polignano	é	o	nome	de	uma	das	ruas	próximas	à	sede	da	La	Pastina).	

Os	pais	 se	conheceram	aqui.	Francisco,	o	pai	 (assim	como	Vicenzo,	o	

avô),	trabalhou	na	antiga	Light,	como	motorneiro;	a	mãe,	na	tecelagem	

Mariangela,	um	dos	braços	do	então	poderoso	grupo	Matarazzo,	tam-

bém	localizada	no	Brás.	E	certamente	não	passaria	pela	cabeça	do	jovem	

Vicente,	em	1947,	quando	colocou	o	nome	La	Pastina	na	 fachada	do	

armazém	que	acabara	de	comprar,	que,	sessenta	anos	depois,	o	que	era	

então	o	maior	conglomerado	industrial	brasileiro	não	mais	existisse;	ao	
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Vicente com a esposa Zenith (acima);
a primeira carteira de identidade (1946); 
na década de 50 e com os filhos,
Celso e Vera Lúcia. O pai de Vicente,
Francisco (à esq. de uniforme),
foi motorneiro da antiga Light,
como seu próprio pai, Vicenzo



Pastina,	 os	 alimentos	 ainda	 respondem	 por	

quase	50%	das	vendas.	Além	de	suas	marcas	

próprias	(aproximadamente	100	de	um	total	

em	torno	de	400),	estampadas	em	produtos	

como	 vinagre	 balsâmico,	 azeite,	 azeitonas,	

alcaparras	e	muitos	outros,	a	La	Pastina	co-

mercializa	 marcas	 mundialmente	 famosas	

como	Divella	(massas),	Maille	(mostardas	de	

Dijon),	Lea	&	Perrins	(molho	inglês).	

Novo centrode distribuição tem 16 mil metrosde área
	 No	segmento	de	vinhos,	a	La	Pastina	comercializa	cer-

ca	de	400	rótulos,	com	foco	em		produtos	de	maior	apelo	

popular,	como	os	tradicionais	Lambrusco,	seu	campeão	de	

vendas,	 ou	 os	 chilenos	Gato	Negro.	 Já	 a	World	Wine	 se	

concentra	em	marcas	exclusivas	e	de	preço	médio	mais	ele-

vado,	a	exemplo	dos	grandes	châteaux	de	Bordeaux.	Atu-

almente,	seu	catálogo	abrange	mais	de	70	produtores	de	14	

países.	E,	enquanto	a	La	Pastina	atua	principalmente	no	

atacado,	a	World	Wine	tem	lojas	que	atendem	diretamente	

o	consumidor	final,	que	já	responde	por	cerca	de	60%	das	

vendas.	Faz	parte	da	estratégia	de	crescimento,	 inclusive,	

a	abertura	de	novas	 lojas	 em	outros	 estados	 (atualmente,	

duas	ficam	em	São	Paulo	e	uma,	em	Ribeirão	Preto).	Com	

aproximadamente	1.500	rótulos,	a	WW	é	a	terceira	maior	

importadora	de	vinhos	do	país.

	 Coincidindo	 com	a	 comemoração	de	 seus	 60	 anos,	

a	La	Pastina	acaba	de	 inaugurar	um	novo	e	modernís-

simo	 centro	 de	 distribuição,	 situado	 no	 vizinho	 bair-

ro	 da	 Mooca,	 a	 pouca	 distância	 da	 sede	 atual.	 Com	

16	mil	metros	 quadrados	 e	 quase	 9	mil	 de	 área	 cons-

truída,	 o	 novo	CD	dará	mais	 agilidade	 a	 todo	 o	 com-

plexo	 processo	 logístico	 da	 empresa,	 além	 de	 abrigar	

novos	 espaços	 para	 a	 armazenagem	 de	 vinhos	 e	 ou-

tros	 produtos,	 inclusive	 frigoríficos.	 A	 direção	 e	 áre-

as	 administrativas	 deverão	 ser	 transferidas	 para	 um

novo	prédio,	anexo	ao	CD,	provavelmente	em	2008.

	 Com	 aproximadamente	 360	 funcionários,	 o	 cresci-

mento	 do	 grupo	 se	 apóia	 em	dois	 eixos,	 como	 observa	

Vera	Lúcia	La	Pastina,	filha	de	Vicente	e	de	dona	Zenith. 

Formada	 em	Direito	 pela	Universidade	 de	 São	 Paulo,	

Vera	Lúcia	é	a	diretora	administrativa	da	empresa.	“De	

um	lado,	estar	sempre	atento	às	oportunidades	de	mer-

cado;	de	outro,	aprimorar	constantemente	os	processos	

internos	 e	 a	 gestão”.	Mas	 isso	 não	 significa	 que	 a	 La	

Pastina	 deixará	 de	 ser	 uma	 empresa	 familiar,	 até	 por-

que,	 no	 entender	 de	Celso	 e	Vera	Lúcia,	 isso	 torna	 as	

decisões	mais	 fáceis	 e	 agéis.	Muitas	 delas	 são	 tomadas	

informalmente,	 no	 almoço	 diário	 na	 sede	 da	 empresa,	

do	qual	participam	não	apenas	os	membros	da	família,	

como	 também	 os	 principais	 colaboradores.	O	 “Sr.	Vi-

cente”,	 como	 é	 carinhosamente	 chamado	 por	 todos,	 é	

presença	assídua,	assim	como	sua	neta	Juliana,	27,	filha	

de	Celso.	Formada	em	Administração	de	Empresas	pela	

FAAP	(onde	hoje	estuda	seu	irmão	mais	novo,	Jeremias	

André),	Juliana	é	gerente	de	produtos,	responsável	pela	

linha	de	alimentos.	Na	melhor	tradição	italiana,	a	mesa	

é	farta,	mas	sem	luxos;	e	o	vinho	faz	parte	da	refeição.	
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contrário	de	seu	negócio,	que	cresceu	e	prosperou,	em	que	

pesem	as	cinco	ou	seis	enchentes	que	assolaram	o	bairro	e	

que,	a	cada	ocorrência,	quase	o	 levaram	à	 falência.	Para	

dar	uma	idéia,	ele	conta	que,	numa	delas,	a	água	subiu	dois	

metros	no	armazém	ocasionando	a	perda	de	mais	de	50%	

do	estoque.

Na década de 50,o início da diversificação
	 Como	 outros	 filhos	 de	 imigrantes	 pobres,	 Vicente	

começou	 a	 trabalhar	muito	 jovem,	 com	nove	 anos,	 no	

entreposto	de	verduras	 vizinho	ao	mercado	municipal.	

Depois,	 já	adolescente,	 foi	 trabalhar	com	um	espanhol	

de	nome	 Joaquim,	 que	 tinha	um	comércio	 de	 cebolas.	

Ficou	lá	pelos	oito	anos	seguintes.	Gostava	do	trabalho	

e	se	dava	bem	com	o	patrão,	que	também	gostava	dele.	

Secretamente,	 Vicente	 nutria	 a	 esperança	 de,	 um	 dia,	

ter	sua	dedicação	recompensada	com	uma	participação	

no	 negócio.	 O	 próprio	 patrão	 se	 encarregou	 de	 jogar	

um	balde	de	água	fria	em	seus	sonhos,	ao	contar	que	os	

filhos,	que	estudavam	na	Espanha,	logo	viriam	trabalhar	

com	ele.	Como	“tinha	ambição”,	Vicente	pediu	as	con-

tas	e,	com	as	economias	acumuladas,	comprou	um	cami-

nhão	para	fazer	carretos.	Foi	quando	um	amigo	e	xará,	

que	conhecia	sua	fama	de	trabalhador	sério,	propôs	que	

ele	comprasse	seu	armazém,	mesmo	sem	ter	capital,	por	

“50	contos	de	réis”.	Vicente	convidou	outro	amigo	para	

sócio,	 pagou	 parte	 da	 compra	 à	 vista	 e	 ficou	 devendo	

o	restante,	que	acabou	quitando	antecipadamente,	com	

desconto,	 com	os	 lucros	 	obtidos	 (Francisco	Catalan,	o	

amigo,	permaneceu	na	sociedade	até	1961).

	 Inicialmente,	vendiam	cebolas,	produto	que	Vicente	

conhecia	como	poucos,	dos	tempos	com	o	espanhol	Joa-

quim,	e	cereais;	depois,	coco	do	norte.	O	primeiro	gran-

de	salto	da	La	Pastina	ocorreu	no	início	da	década	de	50,	

depois	que	se	mudou	para	um	armazém	novo	e	maior.	

Com	fama	de	bom	comerciante,	Vicente	era	procurado	

por	representantes	de	produtos	estrangeiros	para	vender	

diferentes	 mercadorias	 –	 de	 bacalhau	 a	 ameixas.	 De-

pois,	começou	a	vender	especiarias,	que	passou	também	

a	 importar.	 “Chegamos	 a	 ser	 a	maior	 importadora	 de	

especiarias	do	Brasil”,	 recorda.	Mas	a	primeira	 impor-

tação	–	um	grande	lote	de	batatas	da	Holanda	–	acabou	

em	fracasso.	As	batatas	chegaram	contaminadas	por	um	

fungo	e	foram	condenadas	pelo	ministério	da	Agricultu-

ra.	Na	década	de	60,	a	La	Pastina	foi,	também,	grande	

exportadora	de	grãos,	atividade	que	depois	abandonou.

Abertura das importações,o grande salto
Em	1978,	o	filho	Celso,	hoje	com	48	anos,	formado	em	Ad-

ministração	de	Empresas	pela	FGV	de	São	Paulo,	veio	tra-

balhar	com	o	pai,	dando	novo	impulso	à	firma.	Importar	

vinhos	foi	uma	decisão	natural	da	família	de	origem	italia-

na.	Celso	registra	que	suas	primeiras	lembranças	de	vinhos	

são	os	verdes	brancos	portugueses,	que	acompanhavam	as	

bacalhoadas,	e	os	Chianti	italianos,	presença	indispensável	

nas	macarronadas	 de	 domingo	 na	 casa	 dos	 pais.	Mas,	 o	

segundo	e	maior	salto,	que	levaria	a	La	Pastina	à	posição	

que	tem	hoje,	se	daria	a	partir	de	1990,	com	a	abertura	das	

importações	promovida	pelo	governo	Collor.	

	 Apoiado	pelo	pai,	Celso,	que	assumira	a	área	comer-

cial,	percebeu	que	se	abria	uma	grande	oportunidade	de	

oferecer	ao	consumidor	produtos	cuja	importação,	até	en-

tão,	era	proibida,	como	massas,	queijos	e	embutidos.	A	La	

Pastina	entrou	firme	na	importação	de	alimentos	e	tomou	

a	 decisão	 que	 consolidou	 seu	 nome	no	mercado:	 vender	

produtos	com	marca	própria,	começando	com	pêssegos	em	

calda	importados	da	Grécia.

	 A	 principal	 aposta,	 que	 se	 mostrou	 particularmente	

acertada,	foi	no	mercado	de	vinhos	importados,	que	passou	

a	crescer	a	taxas	expressivas,	principalmente	após	o	plano	

Real,	quando,	por	vários	anos,	a	paridade	entre	o	Real	e	

o	Dólar	foi	praticamente	de	1	para	1.	O	sucesso	foi	tanto	

que,	em	1999,	decidiu-se	abrir	uma	nova	unidade	de	ne-

gócios	 (a	World	Wine)	dedicada	exclusivamente	à	comer-

cialização	de	vinhos.	“A	WW	já	foi	criada	com	o	objetivo	

de,	no	futuro,	viver	com	as	próprias	pernas”,	comenta	Cel-

so.	Hoje,	95%	do	faturamento	da	WW	vem	dos	vinhos	(ela	

também	vende	água	mineral,	destilados	e	acessórios).	Na	La	
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Vicente, à direita, com os filhos
Celso e Vera Lúcia, e a neta Juliana, filha de Celso, 
que também trabalha na La Pastina.


