
 

 

 
Caro produtor, 
  
Tendo presente o sucesso da 1ª edição do Festival Vinhos de Portugal, estamos em contagem 
decrescente para a 2ª edição do MAIOR FESTIVAL DE VINHOS PORTUGUESES NO BRASIL, que 
será realizado entre 29 de outubro e 7 de novembro de 2021. 
 
Este ano: 

• Vamos poder contar com a participação de aproximadamente 3.000 lojas espalhadas 
por todo o território, incluindo as principais redes de supermercados do Brasil; 

• Estes estabelecimentos estão perfeitamente alinhados com a campanha e, em breve, 
receberão o seu pack de material promocional, peças para decoração dos espaços e 
sinalização dos Vinhos de Portugal;  

• O evento será ainda alvo de uma ampla campanha de comunicação, preparada 
especificamente para promover o festival; 

• Sabendo que os vinhos portugueses foram os únicos cujo valor e respetivo preço médio 
aumentaram ao longo de 2020, a 2ª edição do festival vai refletir esse posicionamento 
de qualidade superior: vamos apostar nos vinhos acima de R$70, destacando a sua 
presença nos lineares com a gargantilha “Festival Vinhos de Portugal”. 
 

Tendo em conta que as exportações e subsequente compra de vinhos portugueses no Brasil 
dispararam em 2020, com especial incidência antes e durante o período do festival, queremos 
que esteja devidamente preparado para o mesmo efeito nesta segunda edição. Nesse sentido, 
queremos destacar dois pontos: 

• Ter em conta que o evento contará com as principais marcas de vinhos portugueses 
presentes no mercado brasileiro (não só os novos rótulos que foram convidados a 
inscrever na nossa última circular, mas também os que já lá se encontram), com 
destaque para os rótulos de qualidade, PVP acima de R$70 ;  

• Recomendamos que tome medidas comerciais fortes e imediatas para reforço das 
vendas junto dos seus importadores brasileiros. Desta forma, conseguirá assegurar 
uma resposta adequada à crescente demanda que irão sentir em função do festival e 
das ações de comunicação associadas ao mesmo. Assim se já tem o seu vinho 
distribuído nos supermercados do Brasil -consulte aqui a lista das lojas aderentes ao 
Festival, partilhe essa listagem com o seu importador e contacte as lojas reforçando o 
interesse e a sua presença no Festival; 
 

  
Qualquer questão ou apoio de que necessite, por favor, não hesite em contactar a equipa da 
ViniPortugal alocada a este projeto. 
 



 

 

Melhores cumprimentos, 


