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Tradicionalmente uma empresa
sólança umprodutodepoisdeser
criada.NocasodaEssênciadoVi-
nho, foi o evento com o mesmo
nomequedeuorigemàempresa,
sedeada no Porto. “A empresa
surge em 2004 com o evento Es-
sência do Vinho no Porto, a pri-
meiraedição”, explicaram ao Ne-
gócios Nuno Pires e Nuno Bote-
lho, directores da empresa. “No
fundo a nossa ideia foi organizar
um evento no Porto, que enten-
demos ser a capital do vinho em
Portugal,numlocalemblemático
[Palácio da Bolsa]”, adiantam os
responsáveis. “Um evento que
prestigiasseeposicionassedefor-
mamuito diferenciadaos vinhos
portugueses”, completam. O
evento conta hoje com um orça-
mentode500mileurosecercade
350 stands.

Entretanto, a empresa foi di-
versificando aactividade e, neste
momento, está dividida em três
áreas. “Temos umarevistamen-
sal naáreados vinhos jácom seis
anos.Háquemnosconsultepara
darassessoriasdeimprensa,para
imagens corporativas de vinhos,
por exemplo. Criámos também
uma escola de vinhos, concursos
devinhos,cozinha...”explicamos
dois responsáveis. “Estamos em
três empresas, uma é uma agên-
cia de comunicação e depois te-
mososeventosqueé‘core’done-
gócio. E outra que edita conteú-
dos, não só produz, que é a revis-
ta”, concluem.

Aposta em metade 
da facturação no Brasil
Quase dez anos depois, a empre-
saestáaconcentrarasuaatenção
no mercado brasileiro. “Criámos
uma empresa para dinamizar o
mercado brasileiro, fruto danos-
sapresençanoBrasil. Temosdes-
de2002 algumapresençaregular

no país”, explicam. Ao contrário
da maioria das empresas, que se
concentramemSãoPaulo,centro
financeiroedenegóciosdoBrasil,
aEssênciado Vinho resolveuop-
tarpelo Rio de Janeiro.

“Fizemos umaparceriacom a
Associação dos Supermercados
do Estado do Rio de Janeiro. E
desenvolvemos uma feira lá, em
Março deste ano, a Brasil Wine
Fair, primeira edição no Estado
doRiodeJaneiro”,explicaramos
dois directores daempresa.

Afeiraé dirigidaapenas apro-
fissionais, ao contrário do que
acontece com o evento Essência
doVinhonoPorto.“Ouseja,para
quemquerfazernegócios,nãosó
paraquemjáestejanomercadoa
vender, mas tambémparatentar
vender e promover as suas mar-
cas”, explicam os responsáveis,
quejátêm25%dasuafacturação
no mercado brasileiro, onde têm
diversas acções, por exemplo, na
área da formação. Mas o objecti-
voéquedentrodedoisanosovo-
lumedenegóciosnoBrasilrepre-
sente 50% do total.

Em2011,afacturaçãoemPor-
tugalfoide3,5milhõese,em2012,
o Brasilirágerarummilhão.

Empresa firmou parceria com Associação
dos Supermercados e leva vinhos portugueses
(e de outros países) para o mercado brasileiro

Paulo Duarte

Facturação de 3,5 milhões em Portugal | Os rostos da Essência do Vinho são Nuno Pires e Nuno Botelho.
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Levar Essência
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Internacionalização
O Negócios dedica este espaço
à internacionalização
de empresas portuguesas.
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“Se todos cumprirmos
a nossa parte, a economia
funciona muito melhor”
Os dois directores da Essência do
Vinho admitemjátertido proble-
masdepagamentocomentidades
públicas, mas dizem que a crise
tambémtemservidopararesolver
este problema.

Nesta altura de crise conseguem tra-
balhar com entidades públicas? 
Nuno Botelho (NB): Tivemos

noanopassadoumasexperiências
traumatizantes, correrammal, de
entidadespúblicasqueseapresen-
taram a fazer coisas para as quais
não tinham dinheiro. E este ano
issonãoestáaacontecer.Achoque
tomaramconsciênciaquenãopo-
dem viver acima das possibilida-
des. Tudo o que estáser contrata-
do estáser cumprido, pago e acei-
te.Dessepontodevistaacriseestá
a ser positiva. Os prazos de paga-
mentos estão mais reduzidos em
autarquias, institutos públicos....

E há bons exemplos? 
Nuno Pires (NP): Um dos nos-

sos melhores clientes é aAssocia-

ção de Turismo de Lisboa(ATL) e
a Câmara do Porto. Organizamos
o Peixe em Lisboa para a ATL e
nuncativemosquestãonenhuma.

E continuam a trabalhar com os in-
cumpridores? 
NB: Aindaeste ano umaautar-

quia que não cumpriu connosco
anteriormente contactou-nos de
novo.E nósdissemosou100%[do
pagamento]comaadjudicaçãoou
nada feito. E nunca mais falámos.
Isto das entidades públicas acha-
rem que podem fazer eventos à
custadosoutros...achoqueperce-
beram que o bom gestor não é
aquelequeseatrasanospagamen-
tos. Que erao que estavaaaconte-
cer.Esseéqueeraoesperto,osou-
tros é que eram burros... se todos
cumprirmos a nossa parte, a eco-
nomiafuncionamuito melhor.

Obviamentequetivemosalgu-
masparceriasrenegociadaseacor-
doscomerciaisrenegociados.Per-
demos uns eventos, mas estamos
afazeroutros

� N U N O B OTE LH O E N U N O PI RE S
DIRECTORES DA ESSÊNCIA DO VINHO

I D E I AS - CH AVE

EMPRESA CRIA E ORGANIZA
ESSÊNCIA DO VINHO
O primeiro evento, no Porto,

foi o ponto de partida para a
empresa com o mesmo nome.
Continua até hoje a realizar-se no
Palácio da Bolsa, entre Fevereiro
e Março e conta com 350 stands
do sector do vinho. É aberto ao
público e a entrada custa 18 euros.

INTERNACIONALIZAÇÃO
A empresa já trabalha há
alguns anos nos mercados

estrangeiros, ainda que com uma
presença menos consolidada do que
no Brasil. “Temos feito acções todos
os anos em vários países. Angola,
Suíça e de vez em quando nos EUA.
Mas Angola, Suíça e Brasil são os
mais importantes. A Suíça é um
mercado importante mas devido à

proximidade não se justifica.
Fazemos com parcerias.
É mais fácil”, explicam os dois
directores.

ESPECIALIZAÇÃO EM
VINHO E GASTRONOMIA
A empresa trabalha

marcas como a Água das Pedras,
a Lactogal e a Sogrape. E outro
tipo de clientes, como pequenas
quintas que queiram reformular
a imagem.

14 COLABORADORES
A Essência do Vinho
tem actualmente 14

colaboradores com várias
especializações, desde enólogos, a
designers, a directores financeiros
ou em marketing. A empresa
reduziu a estrutura há dois anos.
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DEPOIS DO PRIMEIRO EVENTO, EM 2004, EMPRESA ORGANIZA
MOSTRAS DE VINHO E GASTRONOMIA EM PORTUGAL E ESTRANGEIRO
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