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o vinho tratado com inteligência

caros amigos,

 

 estamos atravessando um momento bastante delicado, que certamente irá afetar, de uma forma

ou de outra, todos os segmentos desse vasto mundo do vinho. a incerteza quanto aos rumos que a economia 

mundial irá tomar faz com que importadores e consumidores tenham cautela, e isso se reflete numa 

momentânea paralisação dos negócios em diferentes setores da cadeia produtiva do vinho.

 em situações críticas, a reflexão nos ajuda a entender melhor alguns fatos que, em momentos de euforia,

passam desapercebidos. nos últimos anos assistimos a uma impressionante escalada na importação de vinhos. 

muitos, de excelente qualidade e real interesse para o consumidor. outros, abaixo de qualquer crítica,

que se valeram de vários artifícios, incluindo a cooptação de alguns pseudo-formadores de opinião 

e de absurdas premiações em obscuros concursos nos mais distantes rincões do planeta, para conseguir 

visibilidade e enganar consumidores pouco (ou muito) mal informados.

 nos momentos de crise, é fundamental que se mostre claramente ao consumidor o que se está fazendo, 

principalmente se o trabalho for sério e profissional. o importante é que os produtores, regiões e países

não deixem de mostrar o que estão fazendo de bom. e devem fazê-lo com responsabilidade, usando os canais 

adequados e fugindo do amadorismo e dos oportunistas de última hora.

 Quanto a nós, continuaremos nosso trabalho em prol dos consumidores, no sentido de separar o joio

do trigo, distinguindo a qualidade – que fala por si – do marketing vazio que serve apenas de cortina de fumaça. 

a experiência mostra que, em situações de crise, os melhores saem fortalecidos. e isso se aplica a qualquer 

produto ou mercado, vinho inclusive. continuaremos investindo em informações qualificadas para o leitor,

obtidas pelos experientes articulistas de vinho que, desde o início, fazem parte de nossa equipe de redação.

assim, convidamos a todos para desfrutar de mais esta edição da Wine Style, recheada de assuntos

interessantes e de ótimas novidades.

 

    arthur azevedo

    guilherme velloso

    mario telles jr.


