


H á alguns meses, Eduardo Guilisasti, gerente geral da 
vinícola chilena Concha y Toro (CYT), recebeu pelo 
correio uma bola de futebol. Mas não era qualquer 

bola. Essa chegava diretamente da Inglaterra e t inha estam
padas as logomarcas da Concha y Toro e do time de futebol 
inglês Manchester United. Era um convite do clube de futebol 
para que a vinícola fosse sua patrocinadora por três anos. 

Tal episódio reflete o reconhecimento internacional 
conquistado pela companhia, fundada em 1883 por Melchor 
Concha y Toro e que, em 2009, registrou faturamento de US$ 
643 milhões, com vendas em 135 países. "Queremos que as 
exportações representem 70% de nossa produção", diz Guil i 
sasti, indicando que, hoje, esse percentual é de 35%. "Assim, 
seríamos a maior vinícola exportadora do mundo." 

A preocupação em concretizar essa meta tem seus moti
vos. Depois de anos de crescimento espetacular, a companhia 
assume ser difícil manter o mesmo ritmo ascendente no longo 
prazo e chegar ao tamanho de concorrentes como a califor-
niana Constellation, com produção anual de 83 milhões de 
caixas de 9 litros e vendas de mais de US$ 3,5 bilhões ao ano. 
"A Concha y Toro quer crescer com o que tem e sob o guarda-
chuva da sua própria marca", diz Guilisasti, afirmando que a 
empresa não tem a intenção de comprar operações em outros 
países para ganhar escala. "O mercado do vinho é dinâmico 
e deverá continuar assim." A aposta da companhia está em 
manejar como joia o terroir, ou seja, a combinação da quali
dade da terra com o cl ima e a irrigação, e cuja experiência é 
impossível de replicar tal qual em outra latitude. "Nenhum 
enólogo, por melhor que seja, conseguirá fazer com que um 
Don Melchor tenha um mesmo sabor sendo produzido em 
diferentes partes do mundo", diz Maximi l iano Morales, con
sultor da Andes Wines. 

A demanda crescente por vinhos novos e diferentes tam
bém atomiza o mercado. "Constantemente são criados nichos, 
que impulsionam novas vinícolas em nível mundial" , diz 
René Merino, presidente da Associação de Vinhos do Chile. 
"Países como Espanha, França e Itália têm mais de m i l viníco
las cada, pois os consumidores buscam vinhos cada vez mais 
exclusivos", diz Merino. "No caso da Concha y Toro, se [os pro
prietários] estiverem longe, não poderão controlar o produto 
desde o início, como gostam de fazer. Ao comprar sociedade 
em outra vinícola, teriam sua estrutura desconstruída", diz 
Maximi l iano Morales, da consultoria Andes Wines. 

De fato, a Viña Trivento, única f i l ial da Concha y Toro fora 
do Chile, na vizinha Argentina, tem um peso pouco relevante 
no faturamento do grupo. Mesmo localizada em Mendoza, 
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que tem clima semelhante ao do Vale Central chileno, não 
atrai a mesma dedicação dos donos - ainda assim, está entre 
as cinco mais importantes da Argentina, com produção de 
2,6 milhões de caixas de 9 litros. "Além do mais, não é fácil 
trabalhar na Argentina, já que lá existem algumas incertezas 
macroeconômicas e regulatórias", acrescenta Guilisasti. 

Mas o país tem u m a vantagem incontestável: u m a 
plataforma de imagem bem mais potente que a do Chile, 
"além do fato de já trabalhar muito bem a uva Malbec, com 
boa aceitação no mercado estrangeiro", diz o executivo da 
Concha y Toro. 

REDE PRÓPRIA 
Para aumentar suas exportações partindo do Chile, a vinícola 
passou a lançar mão de uma estratégia muito mais contro
lada, com uma integração vertical voltada à distribuição. Em 
2009, focou-se em potencializar a rede de vendas em países 
com alto potencial de crescimento: Brasil, Finlândia, Noruega 
e Suécia - que ganharam distribuição própria -, além de Esta
dos Unidos e Inglaterra, dois países que representaram mais 
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de 50% das vendas da companhia no 
ano passado. Em março deste ano, 
a vinícola inaugurou uma fi l ial em 
Cingapura, para impulsionar os ne
gócios na Ásia. Segundo a empresa, 
Canadá, Brasil e Ásia (China, Japão 
e Coreia) apresentam um grande 
potencial no curto e no médio prazos 
e estão incluídos no plano de desen
volvimento da indústria para os próximos dez anos. Além dis
so, a empresa conta com executivos que vendem diretamente 
aos varejistas locais, dispensando intermediários. "Sua rede 
de distribuição internacional é uma das mais eficientes do 
setor", diz Morales, da Andes Wines. "E esse é um dos grandes 
segredos do negócio." 

Susanne Linhardt, analista da Banchile Inversiones, 
aponta outras vantagens da vinícola: uma boa relação com os 
supermercados e lojas especializadas, garantindo um espaço 
privilegiado de exposição, forte investimento em campanhas 
publicitárias e promoções, além de grande variedade de pro
dutos, que permite cobrir a maior parte dos segmentos. 

A empresa também está se preparando para 
atender uma demanda crescente dos consumido
res por produtos ambientalmente corretos e será 
a primeira vinícola a medir a "pegada de água" de 
sua produção, com a ajuda da Fundación Chile e da 
organização holandesa Water Footprint Network. O 
mecanismo consiste em medir a quantidade total de 
água usada na fabricação de vinho, da plantação da 
uva ao engarrafamento. 

O CUSTO CHILE 
Ser uma companhia eminentemente exportadora, 
como é o plano da Concha y Toro, não a exime de 
problemas. Susanne, da Banchile, aponta que a 
companhia tem de lidar com altos custos de trans
porte, por conta da localização periférica do Chile em 
relação aos seus principais concorrentes, que estão 
exatamente dentro dos maiores mercados, como o 
dos EUA e da Europa. "Para enfrentar isso, a empresa 
tem de focar seu m i x de produtos nos vinhos mais 
nobres, que garantam melhores margens, para mo
derar o impacto." Além disso, há o efeito-dólar, que 
vem perdendo valor frente às moedas de economias 
emergentes. "Para uma empresa voltada à exporta
ção, a volatilidade cambial pode ser um risco." 

Outra desvantagem é que o terroir chileno é 
menos conhecido que o de outros países, como Esta

dos Unidos, França ou Austrália, 
afetando diretamente os preços 
ao consumidor final. 

Para enfrentar a intempérie, 
a companhia busca a diversifi
cação geográfica e de moedas. 
Além disso, trabalha constante
mente sua marca nos diferentes 
mercados, com resultados posi
tivos. O estudo "The Power 100: 

The World's Most Powerful Spirits & Wine Brands 2010", feito 
pela consultoria inglesa Intangible Business, posiciona a v i 
nícola chilena em segundo lugar - depois de ocupar a terceira 
posição por quatro anos consecutivos -, tomando o lugar da 
australiana Hardy's e atrás da norte-americana Gallo. Além 
disso, o gerente geral da Concha y Toro é reconhecido como 
um dos 50 atores mais importantes do mercado vinícola 
mundial, segundo a revista inglesa Decanter, especializada 
em vinhos. 

Agora, a Concha y Toro começará a colher os gols de ver 
sua marca nos painéis do estádio Old Trafford e nas tribunas 
e bares do estádio do Manchester United. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 392, p. 14-16, out. 2010.




