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Vinhos Operação iniciada em 2008, quando abriu escritório no país, leva chilena à liderança entre importadores

Concha y Toro reforça operação no Brasil
DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Torres, diretor da empresa no Brasil: meta de crescer 22% em 2012

Letícia Casado
De São Paulo

De olho na taça de vinho do bra-
sileiro, a chilena Concha y Toro
amplia sua operação no país. Des-
de que assumiu diretamente a im-
portação de seus produtos, com a
instalação de um escritório pró-
prio em São Paulo, há quatro anos,
o grupo quintuplicou sua carteira,
para 2.100 clientes, e aumentou
em 26% o número de caixas vendi-
das. A VCT Brasil, braço da vinícola
no mercado brasileiro, elaborou
uma estratégia de crescimento fo-
cada em uma política de preços ca-
paz de eliminar grandes discre-
pâncias de valores no varejo, redu-
ziu seu portfólio e contratou uma
consultoria para montar um plano
de negócios de 2012 a 2014. A me-
ta é passar dos US$ 45 milhões fa-
turados em 2011 para US$ 75 mi-
lhões em 2014.

Em 2011, as vendas chegaram
a 615 mil caixas e em 2012 de-
vem alcançar 750 mil — um au-
mento de 22%, afirma Francisco
Torres, diretor da VCT Brasil. Se-
gundo ele, hoje a vinícola res-
ponde por 24% do volume de
importação brasileira de vinho
chileno. “É muito, em um merca-
do tão pulverizado. A segunda
empresa colocada, por exemplo,
não chega a 10% do mercado”,
diz. A participação posiciona a
vinícola chilena como líder do
mercado de importados no Bra-
sil. A empresa vende aqui 70 ró-
tulos, mais da metade de seu
portfólio global, sendo que 20
são de suas marcas próprias,
Concha y Toro e Trivento.

Nem sempre foi assim. Os vi-
nhos da companhia começaram
a chegar ao Brasil nos anos 70,
via importadores. Em 2007, an-
tes do início da operação pró-
pria, “a Concha y Toro vendia

menos ‘Casillero del Diablo’ no
Brasil do que na Venezuela”, diz
Torres, referindo-se ao carro-
chefe da vinícola, que atualmen-
te responde por 20% das impor-
tações da empresa no Brasil.
“Hoje o país é o principal merca-
do do rótulo na América Latina.”

Fonte: MDIC.Elaboração Valor Data. *preço do produto inclui custos até o embarque. 
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Plano B é importar da Argentina
De São Paulo

As exportações de vinhos do
Chile para o Brasil aumentaram
78% desde 2007. Pressionado pelos
grandes produtores nacionais, o
governo brasileiro estuda uma sal-
vaguarda que, se aprovada, vai im-
por cotas para a entrada do vinho
importados no país — com exce-
ção de produtos do Mercosul.

A vinícola chilena Concha y To-
ro também produz na Argentina
e hoje volta a sua produção para o
mercado local. Mas isso pode mu-
dar se a barreira entrar em vigor.
“Se não pudermos trazer do Chi-
le, vamos trazer da Argentina”,
diz Francisco Torres, diretor da
VCT, braço da vinícola no país. “E

vamos trazer [do Chile] os vinhos
mais caros”, acrescenta.

Torres diz que a salvaguarda é
um erro, pois o consumidor vai
ter menos opção. Para ele, o
mercado de vinhos no país “tem
muito potencial”, já que o con-
sumo no Brasil é de 2 litros por
pessoa, sendo que no Chile são
16 e na Argentina, 20.

O Brasil comprou do Chile 30%
dos US$ 295 milhões que impor-
tou de vinhos em 2011. Outros 20%
vieram da Argentina. EUA e Reino
Unido respondem por mais de
30% das exportações de vinhos e
bebidas alcoólicas do Chile, de US$
1,6 bilhão em 2010, 11,5% a mais
que em 2009, segundo o Ministé-
rio da Agricultura do país. (LC)

Desde 2008, a empresa passou
por três momentos diferentes.
Nos dois primeiros anos, come-
çou a conhecer o mercado. O tes-
te de fogo foi em 2010 e 2011,
quando sentiu a complexidade
tributária do país e os problemas
trazidos pela guerra fiscal dos Es-
tados. Torres conta que descobri-
ram comerciantes que faziam
uma espécie de triangulação,
comprando as garrafas em Esta-
dos que cobram imposto menor
e revendendo em mercados
maiores e mais caros, como São
Paulo. Ele exemplifica com uma
encomenda de 10 mil caixas de

va l o r .com.br
Confira a reportagem

em vídeo no link abaixo

www.va l o r. c o m . b r/v í d e o s

Em quatro anos, grupo
chileno quintuplica
número de clientes
brasileiros e chega a
vendas de US$ 45 milhões

vinhos em Rondônia: “Hoje eu
sei que o Estado não tem merca-
do para consumir isso. Se chega
um pedido, eu não vendo”.

Na época, a empresa decidiu
iniciar um “ordenamento de pre-
ços” do Casillero del Diablo, “pa -
ra não ter garrafa de R$ 25 a R$ 38
em supermercados”, diz Torres.
“Ficar muito caro não é bom, mas
muito barato também não. Para-
mos de vender para aqueles que
queriam queimar mercadoria.”

A vinícola foi negociar com o
varejo. O rótulo custa, em média,
US$ 10 no exterior e US$ 20 no
Brasil, e a meta era alinhar em R$
30 a garrafa. As conversas come-
çaram com os grandes varejistas
de São Paulo. A resposta, diz Tor-
res, era “vocês não vão conseguir
fazer isso. E dizíamos: vamos e
quem não fizer vai ficar de fora.”

Alguns clientes ligaram na
empresa para denunciar concor-
rentes que vendiam o vinho por
menos de R$ 30, conta Torres, “e
enviavam e-mails com os encar-
tes das lojas que anunciavam as
garrafas baratas”. A VCT pedia
24 horas para conversar com o
varejista e houve casos em que a
vinícola suspendeu as entregas
para algumas lojas.

No ano passado, a VCT contra-
tou uma consultoria para montar
um plano de negócios até 2014 e
renovou seu portfólio: tirou a li-
nha de vinho rosé, que vendia pou-
co, e uma linha com a uva Char-
donnay que competia com a Sau-
vignon Blanc, além de outros rótu-
los que faziam “c a n i b a l i z a ç ã o”.

Com as novas metas, a direto-
ria montou uma unidade para
atender apenas restaurantes, que
até 2010, negociavam com a Ex -
pand, que foi a importadora ex-
clusiva da marca por 25 anos. A
VCT firmou mais de 130 contra-
tos com restaurantes na capital
paulista. Torres diz que “ainda é
pouco, mas é um bom começo.
Nos aproximamos do consumi-
dor e do sommelier”. Em feverei-
ro, abriu um segundo escritório
no país, no Rio de Janeiro.

O Brasil representa 5% do fatu-
ramento da Concha y Toro, atrás de
Inglaterra, Estados Unidos, Chile e
Alemanha. Por aqui, a empresa
tem cem funcionários. O grupo fa-
turou US$ 872 milhões em 2011.

UTILIZE A TECNOLOGIA A FAVOR DO SEU NEGÓCIO, CONHEÇA AS LEIS QUE LIDAM COM
A CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESTAQUE-SE NO MERCADO INTERNACIONAL.

Com a ajuda das crescentes exportações, hoje o Brasil é a 6º (sexta) maior economia  do mundo.
Empresas que utilizam software pirata, podem ser impedidas de exportar seus produtos em diversos
mercados, entre eles os Estados Unidos. Além disso, estão sujeitas ao pagamento de multas e geram uma
imagem  negativa do país. Empresas que trabalham com software corretamente licenciados colocam o Brasil
em vantagem  competitiva e promovem um mercado mais justo.

VEJA COMO EVITAR
PROBLEMAS E SE DESTACAR
ENTRE SEUS CONCORRENTES.
ACESSE: WWW.EXPORTELEGAL.COM.BR

TODOS JUNTOS POR UM BRASIL MAIS COMPETITIVO.

QUANDO SUA EMPRESA EXPORTA COM QUALIDADE, 
O BRASIL IMPORTA CRESCIMENTO
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22 abr. 2012, Empresas, p. B6.




