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Em dez anos, houve uma inversão no mercado brasileiro de vinhos finos. Em 1997, 66,5% das 
vendas eram da bebida nacional e 33,4% da importada. No entanto, no ano passado, os 
importados representaram 73,4% do total comprado, ou 57,6 milhões de litros, e os nacionais 
ficaram com apenas 26,6%, 20,9 milhões de litros. De janeiro a abril deste ano, a vantagem 
da importação se acentuou. Foram comercializados 11 milhões de litros de importados, 78,6% 
do mercado, ante 3 milhões de litros de vinhos nacionais, que representaram 21,4%.  
 
Esta inversão ocorrida nos últimos anos está diretamente ligada a valorização cambial, que 
possibilitou a entrada de vinhos mais baratos no Brasil, com destaque para os chilenos e 
argentinos, que, isentos de taxas de importação, ganham um espaço cada vez maior nas 
mesas dos consumidores brasileiros.  
 
Diante deste cenário, a Vinícola Salton prepara uma ofensiva de preços em relação aos 
concorrentes estrangeiros. "Estamos indo para a briga", afirmou Angelo Salton, presidente da 
vinícola. A empresa retomou a produção dos vinhos da marca Castell Chombert - suspensa há 
sete anos -, que devem chegar às gôndolas custando cerca de R$ 8 - até agora, os vinhos 
mais baratos da Salton eram os da linha Classic, ao custo de R$ 12.  
 
"Nós estamos trabalhando com a metade da margem que trabalhávamos há alguns anos. São 
vinhos que eram para dar em torno de 10% de lucro. Hoje, se der 5% está bom demais." 
Apesar de já estar sacrificando a margem, Salton afirmou que pode vir a sacrificar ainda mais 
os ganhos nessa briga com os importados. "Se bobear o preço cai mais ainda."  
 
O executivo afirmou que a estratégia é sacrificar a margem e ganhar em quantidade. Para 
conseguir isso, a empresa está fechando parceria com fornecedores de garrafas, rolhas, entre 
outras. "O fornecedor tem que entender que no momento atual é preciso que ele invista junto 
com a empresa. Em vez de ganhar R$ 2 em duas garrafas, ele pode ganhar os mesmos R$ 2 
em quatro garrafas. É preciso entender que precisamos diminuir a margem mas se o volume 
aumentar ele vai ganhar do mesmo jeito." Segundo Salton, a empresa vai baixar o preço o 
quanto for preciso para competir com os importados.  
 
Além dos vinhos Castell Chombert, a empresa também vai colocar no mercado seu primeiro 
vinho frisante, o Lunae. A expectativa do executivo é vender 1 milhão de garrafas dos novos 
produtos em dois anos. O negócio de vinhos tem crescido dentro da Salton nos últimos anos, 
mesmo com a invasão dos estrangeiros. Em 2007, a empresa comercializou 300 mil caixas de 
seis garrafas de vinhos finos. Para este ano a expectativa é chegar a 450 mil caixas, 2,7 
milhões de garrafas. De janeiro a maio de 2007 foram 54,6 mil caixas. No mesmo período 
deste ano já chegou a 76,4 mil caixas. "Nosso negócio de vinhos finos tem crescido quase 50% 
a cada ano."  
 
Além de baixar os preços, o executivo também pretende ampliar a distribuição dos vinhos no 
Brasil. Atualmente, os produtos da Salton chegam a 3 mil pontos-de-venda do atacado e 2 mil 
em restaurantes. "Queremos pelo menos mais mil restaurantes."  
 
A empresa fechou 2007 com faturamento de R$ 185 milhões. A meta para este ano é crescer 
12%. Cerca de 35% da receita ainda resulta das vendas do conhaque Presidente, que possui 
27% do mercado nacional - que movimenta 70 milhões de litros por ano. "Mas esse mercado 
está estagnado. Cresce 2% ao ano." Ainda hoje, a sede da empresa, na zona norte de São 
Paulo, é onde são produzidas as garrafas do conhaque Presidente. Os vinhos e os espumantes 
ficam com 30% do faturamento cada e o suco de uva é responsável por 5%. O executivo 
contou que entre os planos de longo prazo está o lançamento de uma nova categoria, que 
seria uma mistura de suco de uva com vinho.  
 

 
Leia mais: 
 



Pernod Ricard quer impulsionar vendas no País 
 
Além de fabricar Almadén no Brasil, a francesa Pernod Ricard atua no País com diversas 
marcas de vinhos importados. De acordo com Patrícia Cardoso, coordenadora da área de 
vinhos da empresa, a bebida representou 16% do faturamento de R$ 650 milhões do grupo no 
País no último ano fiscal, encerrado em julho de 2007. Do total faturado com os vinhos, 40% 
resulta da venda de Almadém e 60% da importação. A expectativa é que a divisão cresça 5% 
no País este ano com os importados.  
 
Como se trata de uma categoria ainda com forte sazonalidade, as vendas crescem até 50% no 
inverno, a empresa preparou ações para divulgar os vinhos e ampliar o consumo nessa época 
do ano.  
 
A Pernod Ricard gastará aproximadamente R$ 500 mil no projeto Wine Experience que de hoje 
até o próximo dia 23 de agosto será realizado em 20 lojas de redes de supermercados e 
delicatessem, em vários estados do País, para impulsionar vendas de três de seus rótulos: 
Graffigna (Argentina), Jacob´s Creek (Austrália) e Marques de Arienzo (Espanha). O projeto 
inclui degustação, cenários especiais, descontos e ainda brindes.  
 
A expectativa é ampliar em 20% as vendas desses vinhos durante a temporada de maior 
consumo. De acordo com Patrícia, a empresa também planeja trazer novos rótulos ao Brasil 
nos próximos anos.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jun. 2008, Indústria, p. C5. 


