
Nova marca de conhaque chega ao mercado 
Bruno Villas Bôas 
 
Situado no Norte Fluminense, Grupo Thoquino faturou R$ 70 milhões no ano passado 
 
Instalada há quase 100 anos em São João da Barra, no Norte Fluminense, a Indústrias de 
Bebidas Joaquim Thomaz de Aquino Filho, do Grupo Thoquino, lançará em março, em cinco 
Estados, o Conhaque Ouro, feito a base de gengibre. A empresa, que pretende também 
incrementar a exportação de bebidas quentes este ano, investirá R$ 1,5 milhão na divulgação 
do conhaque, que é resultado de quase três anos de pesquisas. O Grupo Thoquino, que faturou 
cerca de R$ 70 milhões no ano passado, espera, por outro lado, conquistar com o novo 
produto uma fatia de 5% do mercado de conhaque nacional nos próximos três anos. 
 
A empresa preferiu não antecipar em quais Estados o conhaque será comercializado e não 
confirmou a presença entre eles do Rio de Janeiro e São Paulo, considerados os maiores 
mercados do País. 
 
Vantagens  
O preço do lançamento também permanece guardado a sete chaves. O diretor executivo do 
Grupo Thoquino, Hugo Aquino Neto, lembra, porém, que uma das vantagens do conhaque é 
atingir diversas classes sociais: 
 
- Em nossas pesquisas e com a experiência de mercado que temos, percebemos que o 
conhaque pode ser encontrado à venda tanto em bares de regiões de baixa renda quanto em 
restaurantes das classes A e B. Isso nós dá flexibilidade na colocação dos produtos - diz. 
 
O diretor executivo do Grupo Thoquino explica que o lançamento faz parte da estratégia de 
diversificação da marca. A empresa fabrica atualmente o tradicional Conhaque de Alcatrão São 
João da Barra, a vodka Kovak, o Kovak Ice e a aguardente Praianinha. Os produtos vendidos e 
os serviços prestados pelas empresas do Grupo - que inclui ainda Thoquino Transporte, 
Thoquino Consultoria, entre outras - geraram faturamento de cerca de R$ 70 milhões no ano 
passado. 
 
Diversificação  
Dentro da estratégia de diversificação, o Grupo Thoquino lançará também neste mês o Fruit 
Fé, bebida de frutas citricas. Outra novidade reservada para este ano será o incremento das 
exportações de bebidas quentes (vodka, conhaque, aguardente) e a colocação, no mercado 
externo, da vodka Kovak Ice. A receita bruta atual da empresa com as exportação gira em 
torno de US$ 1 milhão. 
 
- Exportamos para Portugal e França, que são os países que nos servem como porta de 
entrada para o resto da Europa. Nosso objetivo para este ano é aumentar a exportação, 
expandindo para a América do Norte e para a Ásia - explica Aquino Neto 
 
A intenção do Grupo Thoquino é aproveitar o aquecimento do mercado mundial de cachaça, 
posicionando os seus produtos de aguardente em novos Países.  
 
A empresa calcula crescer as vendas externas em 10% neste ano com o incremento das 
exportações, o que possibilitará aumentar a receita para US$ 1,1 milhão. 
 
Vendas de bebidas quentes cresceram 18% 
No mercado interno, o Grupo Thoquino vendeu 1,5 milhão de caixas de bebidas quentes, o que 
representa 18 milhões unidades (12 por caixa). As vendas nesta linha cresceram cerca de 18% 
em 2004 na comparação com o ano anterior.  
 
Também no mercado interno, a linha Ice, que registrou "boom" de crescimento há cerca de 
quatro anos, vendeu 150 mil caixas, aumento de 33% em comparação com 2003. 
 



- O mercado Ice expandiu e diversas empresas desapareceram, principalmente as que não 
contavam com infra-estrutura de distribuição. Concorremos principalmente com as 
multinacionais e, como se trata de uma categoria muita nova, é difícil ter uma dimensão do 
mercado - diz Aquino Neto.  
 
O Grupo pretende investir neste ano, ao todo, cerca de R$ 3 milhões - incluindo o lançamento 
do Conhaque Ouro - em anúncios, treinamento de equipes. A empresa pretende ainda 
incrementar sua rede de distribuição pelo País, agredando novos mercados. 
 
Produção  
A unidade industrial do Grupo Thoquino, instalada há quase 100 anos no mesmo local, em São 
João da Barra, tem capacidade instalada para produzir até 30 mil litros de bebidas quentes por 
hora.  
 
Segundo o diretor, existe certa ociosidade na unidade, permitindo que o crescimento 
registrado não demande investimento em expansão da capacidade de produção. 
 
"Investimos constantemente em nossas unidades, atualizando equipamentos e treinando 
funcionários", diz. 
 
Com plantações próprias de cana-de-açúcar e destilaria em Campos dos Goitacazes, próximo a 
São João da Barra, a empresa tem o domínio sobre todas as etapas do processo industrial, o 
que lhe permite manter, com absoluto rigor técnico, uma variada linha de produtos. 
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