
A história da Vinícola Aurora co

meçou em 1931, quando 16 fa

mílias de imigrantes italianos 

produtores de uva se reuniram 

no município de Bento Gonçalves (RS) e 

fundamentaram as bases de uma coope

rativa. No ano seguinte, a produção cole

tiva chegou a 317 mil quilos de uva. Hoje, 

82 anos depois, a Vinícola Aurora é uma 

das maiores cooperativas do Brasil. Com 

uma capacidade de estocagem superior a 

70 milhões de litros em uma área construí

da de 110 mil metros quadrados, reúne 

1,1 mil produtores cooperados, trabalha 

com uma safra média anual de 55 mil to

neladas de uvas e transforma esse volume 

em cerca de 42 milhões de litros/ano de 

vinhos, espumantes, sucos e coolers. Isso 

significa cerca de 10% do total de vinhos 

finos e de mesa e de outras bebidas deriva

das da uva produzidas pelo Rio Grande do 

Sul no ano passado - 428,98 milhões de l i 

tros. É do estado que saem 85% da produ

ção brasileira de vinhos. 

A estratégia da empresa para dispu

tar o cobiçado mercado de vinhos tem 

um pé na tecnologia e outro no marke

ting. O primeiro é o que assegura qua

lidade e controle total sobre processos 

e produção, desde a plantação até o en

garrafamento. O marketing é o que tem 

ajudado a empresa a ganhar cada vez 

mais mercado no Brasil e no exterior. 

Uma combinação que tem dado certo. 

No ano passado, a cooperativa alcan

çou o faturamento recorde de R$ 240 

milhões, um crescimento de 42% em 

relação a 2011, principalmente em de

corrência do aumento de 30% no vo

lume exportado - um total de 311.974 

garrafas. No primeiro semestre deste 

ano, a empresa já vendeu para o mer

cado externo 33% mais do que no mes

mo período de 2012. Com tal desempe

nho, a empresa está no time das quatro 

que respondem por 90% do total de ex

portações brasileiras de vinho (as ou

tras são Miolo, Salton e Casa Valduga). 

"Nossos investimentos em exporta

ções são contínuos e crescentes", diz o 

diretor-geral da companhia, Alem Guer

ra. Foi essa determinação que levou os 

vinhos da cooperativa para 20 países da 

Ásia, Europa e América do Norte. Entre 

os mais recentes destinos estão Reino 

Unido, Dinamarca e Polônia, em 2012, 

e Alemanha, agora em 2013. ' A l é m do 

bom momento do Brasil, o vinho brasi

leiro já está em evidência nesses novos 

mercados", diz Guerra. Segundo ele, a 

Aurora está preparada para o mercado 

internacional, tem produtos adaptados 

para o paladar dos consumidores locais, 
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com álcool moderado, vinhos mais le

ves, jovens, além de preços competitivos. 

Em 2012, a marca também alcançou 

maior penetração nos Estados Unidos, 

principal mercado da empresa fora do Bra

sil e maior comprador internacional dos 

espumantes produzidos pelo Brasil. Foi 

nos Estados Unidos que a empresa iniciou 

suas exportações, na década de 1970. Ho

je está presente em 26 estados norte-ame

ricanos com seus vinhos tranquilos (ou se

ja, que não contêm gás) brancos e tintos, 

e é a única vinícola brasileira a entrar pa

ra a carta de vinhos da rede Morton's The 

Steackhouse, com 61 restaurantes espa

lhados pelo país. O segundo maior mer

cado fora do Brasil é o Japão, para onde a 

Aurora exporta há quase 20 anos produtos 

de suas diversas linhas para o mesmo im

portador. Em 2012, foram 20 mil garrafas 

de vinhos e espumantes para aquele país. 

NOVOS MERCADOS 

O recém-conquistado mercado alemão 

conheceu no primeiro semestre deste 

ano os vinhos da marca de exportação 

Brazilian Soul durante a participação da 

Aurora na maior feira de vinhos da Ale

manha, a Prowein. A linha, composta 

de quatro rótulos, foi lançada no estan-

de do importador e distribuidor Mack & 

Schühle e será distribuída em pontos de 

venda de varejo de todo o país. Segundo 

Guerra, a expectativa é entrar nas cinco 

principais cadeias de supermercados da 

Alemanha, com distribuição nacional. 

A marca Brazilian Soul, de exportação, 

que expressa a "alma brasileira", é hoje 

o principal projeto da Aurora. 

Já na Dinamarca as exportações se in i 

ciaram em 2011 e têm gerado desdobra

mentos produtivos, como a participação 

da Aurora no estande de seu importa

dor na feira Tema 2013, no Bella Center 

Copenhague, a maior de alimentos da

quele país. Única empresa brasileira pre

sente, a vinícola expôs seus vinhos ao la

do de outros fornecedores de diferentes 

países, apresentando-os a sommeliers, 

distribuidores e compradores de lojas es

pecializadas. Outra importante conquis

ta foi entrar no catálogo oficial de vendas 

mundial da Peter Justesen Company, em

presa com sede na Dinamarca, especia

lizada no comércio direto com a Or

ganização das Nações Unidas (ONU), 

consulados, embaixadas e demais en

tidades governamentais em 160 países. 

Esse catálogo entrou em circulação em 

março deste ano e segue até junho de 

2014. "É a primeira vinícola brasileira 

a entrar nesse cobiçado catálogo inter

nacional", comenta Guerra. São qua

tro rótulos da vinícola que integram o 

catálogo oficial em circulação no mun

do. "Foi uma grande vitória para o v i 

nho brasileiro. Nossa expectativa é 

estar presente em celebrações de datas 

festivas nos consulados e embaixadas 

brasileiras, assim como nas comemo

rações dos megaeventos em diferentes 

embaixadas e consulados", conta. 

O executivo explica que as exporta

ções para importantes mercados consu

midores, habituados a comprar produtos 

elaborados em tradicionais países pro

dutores, representam um grande reco

nhecimento da qualidade dos vinhos da 

Aurora e do vinho brasileiro em geral e, 

consequentemente, emprestam prestígio 

à marca. "Afinal, nossa marca está em 

circulação lado a lado de outras interna

cionais, e isso eleva o vinho brasileiro à 

aceitação internacional. Ao mesmo tem

po, esse reconhecimento externo acaba 

por gerar um reflexo positivo de nossos 

produtos no mercado interno." 

Nos últimos dois anos, segundo Guer

ra, a empresa tem conseguido vender seus 

vinhos mais selecionados para o mercado 

externo com maior valor agregado. "Is

so é uma consequência do desenvolvi

mento do trabalho de imagem dos nossos 

vinhos, de nossa marca, nesses merca

dos", afirma. E as parcerias com presti

giados importadores-distribuidores nos 

países de destino garantem a boa distri

buição dos vinhos em importantes pon

tos de venda. Por exemplo, nos Estados 

Unidos, nas lojas Total Wine, e na Ale

manha, na rede de supermercados Edeka. 

"Nossa produção dá segurança aos nos

sos compradores, temos todas as condi

ções de cumprir os acordos comerciais, o 

que faz de nossas parcerias internacionais 

relações bem-sucedidas", diz. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 427, p. 30-31, set. 2013.




