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Depois de encerrar 2005 com aumentos de produção e vendas, consolidar sua 
liderança no mercado doméstico de espumantes e concluir um aporte de R$ 30 milhões 
em uma nova unidade, a Vinícola Salton, de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, deu 
largada ontem à colheita de uvas desta safra 2006. E a prioridade para o ano é 
avançar na estratégia de reposicionamento da marca, de alguns anos para cá 
concentrada em qualidade e produtos voltados a paladares mais sofisticados. 
 
Segundo Angelo Salton Neto, diretor presidente da empresa, este não será um ano de 
investimentos vultosos, mas de ajustes e consolidação. Também não haverá aumento 
significativo do volume de produção, mas com a estratégia de reposicionamento o 
executivo estima manutenção do ritmo de crescimento do faturamento, que em 2005 
alcançou R$ 135 milhões, 15% mais que no ano anterior. 
 
Grande parte do avanço previsto, portanto, deverá vir da tendência de aumento dos 
preços médios dos vinhos finos e espumantes da empresa. Conforme Salton, essa 
média gira em torno de R$ 20 por garrafa. Há alguns anos, não passava de R$ 5. "É 
tudo parte de um processo. Em 2005, nossos espumantes e vinhos tintos e brancos 
receberam 32 medalhas internacionais e tivemos sete indicações para melhor vinho 
tinto do país, afora as avaliações positivas dos principais críticos do Brasil e do mundo. 
E a percepção dos consumidores sobre nossos produtos vem respondendo à 
estratégia", diz ele. 
 
Com a colheita iniciada ontem na serra gaúcha pelas uvas brancas - a de uvas tintas 
viníferas começa em meados de fevereiro -, a Salton espera receber 12 milhões de 
quilos de uvas, 20% menos que em 2005. O clima foi favorável ao desenvolvimento da 
fruta e a queda, conforme o diretor presidente, é proposital para atender aos 
parâmetros de qualidade definidos. 
 
Do total que será colhido até março, 6 milhões de quilos serão de uvas viníferas finas, 
e desse volume, segundo Salton, 1 milhão servirão para a produção dos melhores 
vinhos da empresa. A produção de uvas da Salton se dá em uma área própria de 70 
hectares na serra gaúcha, nas propriedades dos 500 fornecedores da vinícola na região 
e em 200 hectares em Bagé, desenvolvidos em parceria com 26 fazendeiros locais. Em 
busca de qualidade, a produtividade nas áreas da companhia caiu de 15 mil quilos por 
hectare para 6 mil. 
 
Com a matéria-prima, deverão ser produzidos 8 milhões de litros de bebidas em 2006 
- 2,5 milhões de litros de espumantes finos, 2 milhões de vinhos tintos, 2 milhões de 
vinhos brancos e 1,5 milhão de suco de uva integral. 
 
Toda a produção sairá da nova unidade situada na região de Bento Gonçalves. 
Batizada de Cantina de Tuiuty, ela foi projetada para produzir até 30 milhões de litros. 
"Será o primeiro ano completo com a nova unidade concluída, que foi a grande virada 
de página da Salton. Somos a maior produtora de espumantes do país 
[especificamente neste caso o volume cresceu 30% em 2005], e queremos o topo 
também nos vinhos finos", diz Angelo Salton. 
 
Por conta da parceria com os fazendeiros em Bagé, o executivo adianta que a vinícola 
já começa a traçar os planos para construir uma unidade na cidade a partir de 2007. 



De acordo com ele, neste caso a capacidade deverá ficar em 2 milhões de litros por 
ano. 
 
Salton comemora o avanço da empresa mesmo em época de dólar fraco em relação ao 
real, o que favorece os produtos importados. Segundo ele, o crescimento acontece 
porque a percepção dos consumidores em relação aos produtos nacionais de fato 
começa a mudar. A companhia também exporta (menos de 2% de sua produção) para 
seis países - Alemanha, República Checa, Suécia, Inglaterra, EUA e França. "Para 
exportar, o dólar não está bom", afirma. E logo ri, já que é o efeito do câmbio sobre as 
importações que preocupa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jan. 2006, Agronegócio, p. B9. 


