


Vinhos, que sempre foram mais consumidos
nas estações frias, outono e inverno, alcançam
picos de vendas no final do ano, em pleno ve-
rão. Espumantes, antes consumidos em ocasi-
ões especiais, e gelados, agora podem acom-
panhar jantares em noites invernais. Mas os des-
tilados, como dizia a antiga moda-de-viola, são
consumidos durante o ano todo: "Bebo com o
sol quente pra esfriar o calor / e bebo de noite
pra fazer suador". Até mesmo a vodca, que tinha
seu pico de vendas no verão, impulsionada pelo
consumo de caipirínhas, passou a ocupar a lista
de compras de inverno do consumidor. Em ou-
tras palavras, o que tinha data para vender vi-
rou oportunidade para o ano todo. Isso é fruto
do alto investimento que a indústria de bebidas
aplicou nos recursos de informação ao cliente,
fenômeno que conta com o apoio do setor ata-
cadista distribuidor, e que tem o ponto-de-ven-
da como principal foco de negócio. "Antes, o
pico de vendas de conhaques ficava entre os
meses de março e julho; agora, por força de
um intenso trabalho no ponto-de~dose para cri-
ar novos hábitos de consumo, as vendas de in-
verno, que respondiam por parcela que ficava
entre 30% e 40% do faturamento, agora es-
tão entre 1 0% e 20%, o que representa uma
horizontalização maior da distribuição ao longo
dos meses do ano' avalia o diretor nacional de
Vendas da Thoquinho, dona da marca Conha-
que de Alcatrão São João da Barra, Paulo Fer-
nando Barros Costa.

A empresa, que fará 100 anos em junho, pre-
para toda a sua estratégia de vendas para o se-
gundo semestre, que inclui os meses mais frios,
e deverá lançá-la durante a festa que será reali-
zada no município que dá nome ao produto, no
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interior do Rio de Janeiro. O co-
nhaque ganhará uma embala-
gem especial limitada comemo-
rativa do centenário. Além disso,
outros produtos também estarão
de cara nova a partir de maio,
como a vodca Kovak. "O consu-
mo de 'caipivodca' no inverno
aumentou muito nos últimos
anos", afirma Costa.

Por sua vez, as campanhas
promocionais deverão envolver
ainda mais o canal atacadista

dis t r ibu idor , que é, segundo
Costa, o verdadeiro foco da
Thoquino, que "nunca deixou de
apoiar o distribuidor para aten-
der bem o pequeno varejo, que
é o principal canal de vendas
dos nossos produtos". As cam-
panhas envolverão as equipes de
vendas do fabricante e dos dis-
tribuidores.

O diretor da Thoquino diz
ainda que as vendas do pri-
meiro trimestre do ano reve-
laram um mercado altamente
aquecido, movido por um fa-
tor atípico, que são os rumo-
res de um reajuste no IPI. A
empresa tem a expectativa de
que, neste inverno, a principal

marca da casa, o Conhaque
de Alcatrão São João da Bar-
ra, repetirá o desempenho de
anos anteriores nos tradicio-
nais mercados que aproveitam
o frio para oferecer o produto
nas festas regionais, como é
o caso do Nordeste.

Cachaça
"Não há sazonalidade no mer-

cado de cachaça. As vendas va-
riam de um mês para o outro,

mas variam tão pouco que nem
consideramos quando um mês
é melhor do que outro. O nosso
resultado é praticamente cons-
tante ao longo do ano, até mes-
mo porque quem gosta de con-
sumir o produto não precisa de
uma data especial", diz Everardo
Telles, diretor-presidente da Ypi-
óca, empresa fundada em 1846
e maior produtora de cachaça do
País, com 80 milhões de litros por
ano, e que ocupa o terceiro lu-
gar em volume de vendas no ter-
ritório nacional,

No Brasil, o mercado de desti-
lados tem a liderança da cacha-
ça, com 79% das vendas, segui-
da pela vodca e pelo uísque, com

4% cada um, e pelo rum, com 3%.
Esses são alguns dos principais
colocados nesse mercado, de
acordo com dados fornecidos
pela Nielsen. No ano passado,
ainda segundo a Nielsen, o mer-
cado de cachaça cresceu 5,3%,
e, no mesmo período, a fabrican-
te, que está na quinta geração do
cornando da família Telles, cres-
ceu 10% no mercado interno e
20% no mercado externo ao ex-
portar para 40 países.

Para este ano, a empresa tem
a intenção de obter um incre-
mento de 7% no mercado na-
cional e de 25% a 30% no in-
ternacional. Quanto aos mais de
9 milhões de litros que exporta
anualmente, a Espanha respon-
de por 27,4%, enquanto os Es-
tados Unidos têm 13,2%, Por-
tugal 8,5% e a Holanda 8% da
demanda de aguardente da Ypi-
óca. "Vamos crescer até 30%
na exportação porque estare-
mos fortes na Europa Oriental
e na Ásia", revela Aline Telles,
diretora-comercial e de Marke-
ting da Ypióca.

Atualmente, cinco unidades fa-
bris, todas no Nordeste, dão con-
ta da fabricação. A partir de 2009,
quando a sexta fábrica estiver
pronta, serão acrescentados ao
mercado mais de 100 milhões de
litros da terceira bebida mais con-
sumida do mundo, volume que
passará a sair por ano das linhas
de produção da Ypióca. Com
11,7% de participação no merca-
do nacional, os principais merca-
dos consumidores da empresa
para a aguardente de origem são
os Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Goiás. O Sudeste res-
ponde por 50% do mercado con-
sumidor de aguardente.

Para comemorar os 160 anos
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de fundação da empresa, com-
pletados em 2006, foi lançada em
março deste ano a Ypióca 160, a
primeira cachaça com malte do
mundo. Voltada para pessoas das
classes A e B com mais de 35
anos, e com preço sugerido de
R$ 60,00, a cachaça surgiu da
idéia de se criar algo diferencia-
do e que se situasse entre a
aguardente e o uísque. A 160 é
exportada para cinco países: Áus-

as lojas de auto-serv iço, a
idéia da empresa é fazer com
que o setor atacadista avan-
ce para 85% da receita da in-
dústria. "Vamos fazer uma co-
municação correta, fortalecer
a marca e expandir a produ-
ção, O atacado precisa acre-
ditar na fábrica e na qualida-
de do produto, e não deixar
que haja falta do produto no
varejo", afirma Aline.

tria, Dinamarca, Espanha, Alema-
nha e República Tcheca e será
incorporada ao portfólio da em-
presa, que atualmente é composto
por um mix de 26 produtos.

Neste ano, a Ypióca aumenta-
rá o seu mix para 28 produtos. A
empresa projeta um crescimento
de 30% nas vendas só com o
novo produto. "Queremos atender
todos os tipos de público valori-
zando as embalagens, com pro-
dutos de qualidade e bom valor
agregado, para sermos o melhor
do mercado", explica Aline.

Com 80% das vendas dire-
cionadas para o setor ataca-
dista distribuidor e 20% para

Vinhos
Animada com as vendas realiza-

das no primeiro trimestre de 2008,
a Salton aguarda com otimismo os
meses frios do ano, quando espe-
ra registrar o que define como um
"crescimento saudável": "Tivemos
uma safra maravilhosa de vinho,
isso em quantidade e em qualida-
de, o que deverá garantir um cres-
cimento de 20% nas vendas do
ano", avalia o diretor comercial da
empresa, Wagner Ribeiro. A mes-
ma faixa de crescimento é espera-
da para o período de inverno, que,
segundo o executivo, não é mais o
que concentra as vendas, "O brasi-
leiro tem se interessado mais por
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Categoria
bebidas

vinho, além de passar a bebê-lo em
outros períodos a em do inverno",
afirma Segundo e e, o setor viníco-
la tem pela frente o desafio de fa-
zer aumentar as suas vendas, pois
nos últimos dois anos o consumo
de vinho nacional estacionou en-
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quanto o de produtos importados
aumentou. "Diante desse desafio e
do crescente interesse do consu-
midor pelo produto, o canal ataca-
dista distribuidor passa a ter um
papel muito importante: o de fazer
a marca", avalia Ou seja, para que
uma marca adquira força de ven-
das é preciso que o setor passe a
distribuHa com maior capilaridade.
De acordo com o diretor da Salton,
há duas tendências que se pode
perceber: uma delas indica que o
atacado distribuidor passará a le-
var ao ponto-de-venda o vinho fino,
de qualidade superior ao vinho de
mesa, cuja presença era antes a
predominante, e a outra revela que
esse atacado será o agente dessa
transição, pois assim ele passará a
agregar não só a imagem do
produto como também a mar-
gem de ganho. "Percebo que o
setor está gostando de entrar
nesse mundo do vinho justa-
mente pelo fato de ele ofere-
cer uma oportunidade maior de
lucro", avalia.

A Salton também está investin-
do muito em treinamento de ven-
dedores e promove degustações

dos seus vinhos junto às equipes
dos atacados distribuidores, "Eles
precisam provar aquilo que ven-
dem", enfatiza Ribeiro. Especial-
mente no período de inverno, o
vinho está encontrando uma nova
função, que é a de levar ao con-
sumidor o hábito novo do espu-
mante. "São estas as vocações do
setor: propagar o produto e edu-
car o consumidor", diz.

Com o propósito de ser um vi-
nho intermediário, em preço e em
qualidade, no processo de inicia-
ção do consumidor mais sofisti-
cado, a Salton relança uma mar-
ca que havia retirado há anos do
seu portfólio, a Castell Chombert
"Por ter sido um produto extrema-
mente popular e de baixa quali-
dade, ele acabou desatualizado.
Por isso, o estamos relançando
como um vinho fino", afirma Ribei-
ro. Com rótulo e garrafa diferen-
tes da versão antiga, o novo Cas-
teil Chombert surge nas versões
tinto seco e tinto demi-sec, sendo
preparado com cortes das uvas
cabernet e merlot. Tem o propósi-
to de ser um vinho equilibrado e
de consumo facilitado por seu sã-



bor. "Nós o lançamos em março,
sem muito alarde, mas queremos
colocá-lo maciçamente no merca-
do com a ajuda do atacado. En-
fim, queremos atingir o novo con-
sumidor de vinhos", pontua.

Com 70% do seu faturamento
em vendas feito pelo varejo, a Vi-
nícola Aurora vê no distribuidor um
agente fundamental para o seu
negócio, pois é por meio dele que
consegue levar suas marcas ao
País inteiro. "Nossas ferramentas
de comunicação com o consumi-
dor passam pelo distribuidor", afir-
ma o executivo da Aurora.

Para o inverno de 2008, a viní-
cola reservou novidades de algu-
mas novas safras de vinhos, fun-
damentalmente tintos. Entre elas
está o varietal Pinot Noir, da linha
Aurora Varietal, que atualmente
conta com os vinhos tintos Car-
ménère, Cabernet Sauvignon e
Merlot Ele chegará ao ponto-de-
venda na safra 2008. Outra mar-
ca líder da Aurora é a Marcus
James, acrescida agora com o
Carménère, uma vez que conta
com os Cabernet Sauvignon, Tan-
nat, Merlot Demi-Sec e Pinotage.

Para ampliar as vendas no va-
rejo, e contando com o apoio do
atacadista distribuidor, a Vinícola
Aurora continuará sua investida
em duas áreas cuja importância
ela considera vital: a montagem
de espaços especiais para os vi-
nhos no varejo e a exposição do
produto em áreas onde há gran-
de circulação de clientes.

"Também investimos na degus-
tação do produto por intermédio
de promotores, que são treinados
para informar ao consumidor
quem produz o vinho, onde ele é
feito e corn que uvas é elabora-
do, alérn de como deve ser servi-
do", diz o diretor comercial.

Dentro da estratégia de ofere-
cer uma exposição melhor do seu
produto, a Aurora recomenda po-
sicioná-lo nas proximidades de
produtos que sugiram o consumo
conjunto. "O ponto-de-venda deve
priorizar a organização de sua loja
pensando com a cabeça do seu
cliente. É por essa razão que a Au-
rora considera o cross merchan-
dising urna ferramenta decisiva
para o faturamento da loja", expli-
ca, Uma vez que o consumidor
nem sempre entra no supermer-
cado com a intenção de comprar
um vinho para acompanhar aque-
le prato para o qual está levando
os ingredientes, é importante que
os vinhos sejam expostos de ma-
neira mais sedutora e didática,
perto do bacalhau, das carnes es-
peciais, das massas e dos quei-
jos.x"Assim, fica mais fácil para
esse cliente associar urna com-
pra à outra, além de levá-lo a
aprender as possibilidades de
combinar a comida com um vi-
nho", defende o executivo. Enfim,
trata-se de levar serviço ao vare-
jista para que ele possa atender
melhor o seu cliente.
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