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Daniel Salton revela que as investidas de grupos estrangeiros à vinícola são constantes, mas 
não devem alterar os planos de crescimento da empresa. 

 

Antes mesmo de assumir a presidência de uma das maiores vinícolas brasileiras e líder no 
segmento de espumantes, Daniel Salton já sabia que entre os desafios que teria pela frente 
estaria o de dar continuidade à expansão do grupo e o de resistir ao assédio. Isso mesmo: o 
vigoroso crescimento da empresa nos últimos anos tem despertado a atenção de grupos 
estrangeiros. "A Salton já teve várias propostas de compra", revela, em conversa com 
AMANHÃ, o novo presidente - escolhido na Assembleia Geral realizada sábado em Bento 
Gonçalves (RS).  

Sua missão, afirma, é dar seguimento ao trabalho antes comandado por Ângelo Salton Neto, 
vítima de um infarto agudo no começo de fevereiro. Desde então, afirma, a empresa vivia uma 
espécie de "banho-maria", como ele mesmo define. "Continuamos os trabalhos, mas 
estávamos sem a cabeça principal", comenta Daniel, lembrando que o primo deixou uma 
lacuna difícil de ser preenchida: "O Ângelo era muito carismático; um elo junto à mídia, ao 
mercado e ao nosso público". Boa parte do sucesso da Salton se deve à guinada que a 
empresa da serra gaúcha deu em meados dos anos 90, quando apostou na fabricação de 
produtos de maior valor agregado, como prosecco, vinhos finos e espumantes. Antes, a Salton 
era reconhecida principalmente pelo popular Conhaque Presidente. 

"Foi o Ângelo quem liderou este processo, mas a ideia desse planejamento era de todo o 
grupo", destaca Daniel, de 55 anos, 30 de Salton. A mudança de postura da companhia 
resultou em um faturamento que em 2008 chegou a R$ 180 milhões, valor que deverá superar 
a marca dos R$ 200 milhões este ano. Apesar da situação confortável no mercado - a cada dez 
espumantes finos vendidos no Brasil, quatro levam a sua marca - , a Salton não quer saber de 
acomodação e finaliza um investimento de R$ 6,5 milhões em tanques de fermentação e 
refrigeração de vinhos, espumantes e sucos. "Teremos uma capacidade de fermentação de 
mais de 1,3 milhão de litros de espumantes finos, mais do que o dobro da nossa maior 
concorrente, a Chandon", diz, orgulhoso, o novo presidente. 

"A hora do vinho brasileiro" 

A crise ao redor do mundo não chega a esvaziar o cálice da Salton, que no primeiro trimestre 
até comemorou um aumento, de R$ 4 milhões, no faturamento, na comparação com o mesmo 
período de 2008. "Já passamos tanto por crises da indústria quanto familiar, quando se puxava 
o balanço no fim do ano e não sobrava nada. Agora não é mais assim", diz Daniel. A crise, 
inclusive, teve pelo menos um efeito positivo nos negócios da Salton.  

 



Até o fim do ano passado, cerca de 80% do mercado vinícola brasileiro era de importados. 
Com a alta do dólar e a baixa dos financiamentos, o presidente da Salton não teme parecer 
ousado ao dizer que "chegou a hora do vinho brasileiro formar uma grande fortuna, mas não 
se pode crescer o olho e aumentar os preços além dos reajustes normais". 

Diante deste quadro, a Salton está, claro, na mira de compradores. Vai resistir? 
"Representantes de um banco de investimentos de fora do Brasil me ligaram há pouco 
querendo conversar", confessa Daniel. Segundo ele, na semana passada, outros interessados 
contataram com o então presidente interino, Antônio Agostinho Salton, que volta a ser vice-
presidente do Conselho de Administração e diretor-superintendente. "Não pensamos nisso", 
garante. O mesmo não se pode dizer do setor: ainda que discretos, os movimentos para 
concretizar fusões e aquisições neste mercado são cada vez mais frequentes, comenta Daniel. 
"Várias empresas familiares foram vendidas para grupos maiores, em geral estrangeiros, e até 
mesmo revendidas depois disso", explica Daniel. Embora afirme que "não é um movimento 
muito interessante", Daniel Salton adianta que a aquisição de uma pequena empresa está 
sendo negociada. 

Questionado sobre a possibilidade de abertura de capital, Daniel conta uma história 
interessante. Tempos atrás, um grupo tentou comprar a Salton. A proposta incluía a 
manutenção dos executivos da família na direção, que se somariam a novos profissionais. Em 
dois anos, o faturamento seria duplicado e, então, se faria um IPO. "Foi aí que vimos que 
tínhamos muito trabalho pela frente, a ser feito por nós mesmos", brinca, por fim, o presidente 
da Salton. 
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