
Serão vendidos este
ano oito milhões de
garrafas de espumante.
A expectativa de
comercialização da
bebida no final do ano,
que hoje é de 50%, em
anos anteriores já
chegou a ser de 80%”
DanielSalton
Presidente da Vinícola Salton

Os espumantes brasileiros estão
em alta. E o período de festas de fi-
nal de ano é, de fato, o “Natal” do
setor. Algumas das principais vi-
nícolas brasileiras já aumentaram
os estoques e projetam vendas ain-
da maiores neste ano, na compara-
ção com 2012. Dados do Instituto
Brasileiro do Vinho (Ibravin)mos-
tram que, de janeiro a setembro
deste ano, a venda de espumantes
nacionais aumentou 12,75%, en-
quanto que os importados recua-
ram 25,70%.

A participação dos espumantes
nacionais no mercado brasileiro
(market share) até setembro ficou
em 74%, enquanto que os importa-
dos representaram 26%. Com a
projeção de repetir o desempenho
do ano passado, de incremento de
12% nas vendas do produto, as vi-
nícolas devem comercializar 8,99
milhões de litros só no último tri-
mestre de 2013. Dados apurados
para o Ibravin a respeito do fatura-
mento dessa categoria de produ-
tos, apontam que os resultados
em 2012 chegaram a R$ 226,7 mi-
lhões. Para este ano, a tendência é
que seja ainda maior, com a alta
de 12% nas venda s além do novo
perfil do consumidor, que quer
produtos de maior qualidade.

Apesar de o Natal e o Ano Novo
continuarem sendo os períodos
mais pujantes para o mercado, o
comportamento de consumo do
brasileiro tem deixado os fabri-
cantes animados. Cerca de 60%
das vendas de espumante da mar-
ca Chandon no Brasil ocorrem
nos dois últimos meses do ano.
Porém, a maneira que os brasilei-
ros consomem espumantes está
mudando. A bebida passou a ser
consumida em outros momentos,

principalmente na temporada do
verão. E é esse novo consumo que
torna o crescimento de dois dígi-
tos da marca uma constante nos
últimos cinco anos.

Há 40 anos no Brasil, a Chan-
don pertence ao grupo francês
LVMH (Moët Hennessy - Louis
Vuitton) — conglomerado mun-
dial de artigos de luxo. No terroir
da Serra Gaúcha, a marca produz
os espumantes Chandon Réserve

Brut, Brut Rosé, Riche Demi-Sec,
Passion e Excellence par Chan-
don. Foram 20 milhões de garrafas
em 2012, volume que deverá cres-
cer de 10% a 1 2% neste ano.

Daniel Salton, presidente da
Vinícola Salton,também ressalta
a mudança de hábitos do consu-
midor. O mercado brasileiro ,
diz ele, vai continuar crescendo
no consumo de espumantes. A
estimativa é de que, nos próxi-

mos dez anos, o crescimento seja
de 10% a 15% ao ano. “Serão ven-
didos este ano oito milhões de
garrafas de espumante o equiva-
lente a seis milhões de litros. A
expectativa de comercialização
de espumantes no final do ano,
que hoje é de 50%, em anos ante-
riores chegou a 80%.

O consumo ainda é grande nes-
te período, mas percebemos que
ele tem se distribuído melhor em

todos os meses do ano, devido à
mudança de hábito dos brasileiros.

Na Dal Pizzol, a previsão tam-
bém éde ampliação nas vendas e na
produção em 10%. Fred Schlesin-
ger, representante de Marketing da
empresa no Rio de Janeiro, afirma
que o espumante brasileiro é reco-
nhecido mundialmente pela quali-
dade.“No Brasil, os espumantes le-
vam vantagem porque os impostos
atingem mais os vinhos. No país, os
espumantes nacionais têm preço
competitivo”, diz. Entre as novida-
despara2013,umanovalinhadees-
pumantes com preços entre R$ 58 e
R$ 70. A produção de espumantes
da Dal Pizzol em 2012 foi de 80mil
garrafas.Aaltade10%deverásere-
petir também no próximo ano.

Humberto Cárcamo, gerente
geral da Casa Flora, especializada
em produtos nacionais e importa-
dos, diz que os espumantes nacio-
nais ganham cada vez mais a prefe-
rência do consumidor.“Os espu-
mantes já entram nas harmoniza-
ções de pratos e sobremesas e ga-
nham espaço no dia a dia do consu-
midor”, afirma.

“

A produção nacional de cerveja re-
cuou 2,2% no acumulado de janei-
ro a outubro desse ano, na compa-
ração com o mesmo período do
ano anterior, segundo relatório di-

vulgado pela Associação Brasilei-
ra da Indústria da Cerveja (Cerv-
Brasil). De acordo com a associa-
ção, que representa as principais
cervejarias do país, trata-se do oi-
tavo mês seguido de queda.

Levandoemcontaapenas apro-
dução de outubro ante o mesmo
mês do ano passado, a queda é de
4,3%,passando de1,37bilhão deli-
tros em 2012 para 1,26 bilhão de li-

tros no mês passado. Os dados são
compiladospeloSistemadeContro-
le de Produção de Bebidas (Sicobe),
da Receita Federal.

O quadro desfavorável, diz Pau-
lodeTarsoPetroni,diretor-executi-
vodaCervBrasil,sedeveaomomen-
to “desafiador” da economia.

“O setor trabalha com foco no
longo prazo e o mercado tem um
grande potencial de consumo. Te-

mos confiança no desenvolvimen-
to do país”,afirma o executivo.

A inflação da cerveja, que é me-
dida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), chega a
8,1% de janeiro a outubro deste
ano. A AmBev, que lidera o merca-
do brasileiro de cervejas, amargou
resultados ruins no último trimes-
tre, conforme balanço da empresa.
O lucro líquido foi de R$ 2,2 bilhões,

quedade7,94%contraomesmope-
ríodo de 2012, quando o lucro foi de
R$ 2,5 bilhões.

Apesar do resultado negativo,
analistas avaliam que a Copa do
Mundo no ano que vem e o proces-
so de reestruturação em andamen-
to, com a troca de ações da Compa-
nhia de Bebidas das Américas pa-
ra a nova empresa AmBev S/A, da-
rão fôlego à companhia.
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Produção de cerveja volta a registrar queda
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HumbertoCárcamo,daCasaFlora:vendasdeespumantesbrasileirosaumentapelaaltanaqualidade

Momento desafiador
da economia é visto
como um dos motivos
de retração na produção

Espumantes em alta no Brasil
Produto nacional deverá fechar o ano com alta de 12% nas vendas. Principais fabricantes projetam crescimento e

percebem mudança nos hábitos do mercado, que consome a bebida para além do período de festas de final de ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Empresas, p. 18.
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