
.
10 | Empresas | Jornal de Negócios | Terça-Feira, 16 de Agosto de 2011

ISABEL AVEIRO
ia@negocios.pt

No seguimento de uma visita de
umgrupodejornalistasdoOrien-
te a Portugal em 2009, a convite
dos “Douro Boys” – grupo de cin-
co produtores que visa a promo-
ção dos vinhos do Douro do qual
fazparte–,aQuintadoValladode-
cidiu“consolidaroscontactos”en-
tãoestabelecidos,para“tentarca-
pitalizaressainiciativa”.Foiassim,
explica João Álvares Ribeiro, di-
rectorexecutivodacompanhiavi-
tivinícola,quecomeçouaaventu-
radamarcanoImpériodoMeio.

Com40milgarrafasvendidas,
aChinanãoéomaiormercadode
exportação dacompanhia– luga-
res actualmente ocupados pelos
EUAe Brasil, que, cada, “corres-
pondem aproximadamente a
15,5%dototaldasexportações”.O
mercado, reconhece Álvares Ri-
beiro, tem as suas dificuldades
próprias,como“oidioma,adistân-
ciae ainexistênciade um merca-
do de vinhos estabelecido”. Estes
são “pontos que se apresentam
como obstáculos e que nos cabe
superar”, afirma, acrescentando:
“aformadeultrapassarestespon-
tos é deslocarmo-nos até lá, é es-
tar presente localmente sempre
quesejustifica”.

Adimensão do mercado justi-
ficaassimumaaposta,queé“para
continuar”,apesardo“muitotra-
balhoqueháafazer”,reconheceo
administrador: “ir paraaChinaé
uma coisa evidente para quem
quiserexportar”,sublinha.

Num“mundoqueestácomple-
tamenteimprevisível”,ÁlvaresRi-
beiro,quedurante25anosesteve
naáreadabancadeinvestimento,
vêainda“algumascertezas”,como
o “crescimento fortíssimo” do
Brasil,mercadoprioritárioparaa
companhiadevinhosdoDouro.A
Quintado Vallado tem consegui-
do,também,defende,“resultados
muito bons” em alguns países da

Europa,comoaPolóniaeoReino
Unido. E não esquece Portugal:
“crescemos 40% no mercado in-
terno” em 2010. Este ano, “au-
mentámos os preços em 4%, algo
queacompanhianãofaziahá“três
ouquatroanos”,argumenta.Mas,
ainda assim, a previsão anual de
facturação que, em Março passa-
do, Álvares Ribeiro contabilizava
em 2,5 milhões de euros – em li-
nhacomovendidoem2010evis-
to como “um bom resultado” – já
foirevista.“Asexpectativas,neste
momento, são de aumentar para
aproximadamente2,8milhõesde
euros”,oquerepresentaumcres-
cimentoanualacimade10%.

Naexportação, aevolução de-
veráser mais significativa, naor-
dem dos 23% em valor, para950
mil euros e de 42,8% em volume,
para 200 mil garrafas vendidas.
Além da produção de vinhos, a
Quintado Vallado é hoje símbolo
de enoturismo, com um projecto
hoteleiro (recuperação e amplia-
ção daquintasetecentista) no va-
lorde1,5milhõesdeeuros.

Acompanhiaemprega35pes-
soaspermanentemente.

Quinta do Vallado decidiu fazer uma aposta
de longo prazo na China. Companhia de vinhos
do Douro já exporta 40% da produção

Miguel Baltazar

João Álvares Ribeiro | Visão profissional, canalizada 25 anos para o BPI, é dedicada agora à gestão da Quinta do Vallado.
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PE RG U N TAS A. . .

“A principal dificuldade
é o desconhecimento
de Portugal e dos seus vinhos”

Como preparam a vossa entrada num 
novo mercado? 
Não têm havido muitos merca-

dos “novos” com grande significa-
do,paraalémdaChina.Tipicamen-
te temos apostado napresençaem
importantesfeirasdosector,emdi-
versos mercados, assim como na
participaçãodeprovasdevinhosor-
ganizadasnessespaíses,eprocura-
mos ainda pedir informações ao
ICEP local, de cadamercado onde
vamos, sobre potenciais importa-
dores. Emalguns casos commaior
potencial, temos organizado even-
tosdos“DouroBoys”queporvezes
têmlugarnasprópriasembaixadas.

No caso da China, quais são as vossa ex-
pectativas a médio prazo? 
Asexpectativassãomuitofortes,

masháaindamuitotrabalhoafazer.
Temosdeteremcontaadimensão
daChina,comotambémalgunsfac-
toresqueinfluenciamastendências
deconsumonaquelepaís.Porestas
razões,entreoutras,paratirarome-
lhorpartidodopotencialdestemer-

cado,onossotrabalhoeinvestimen-
tonasrelaçõeslocaisterádeserre-
dobrado.

Quais as principais dificuldades em en-
trar na China? Como as ultrapassam? 
Aprincipal dificuldade é o des-

conhecimento de Portugal, dos vi-
nhos portugueses por parte da
maioriadoschineses(combompo-
derde compra) e ainexistênciade
restaurantes portugueses neste
país.Osgrandesmercadosdevinho,
naChina,sãoossegmentosde“sta-
tus” – vinhos franceses e italianos
muitocaros–,eosvinhosmuitoba-
ratos.OsbonsvinhosdoDouronão
se enquadram bem em nenhum
destessegmentos.Sãovinhosbons
mas não tão caros como os france-
ses e italianos (e nem tão pouco
muito baratos quanto os do seg-
mento mais baixo). Como o eleva-
dopreçodeumvinho(oumuitore-
duzido)é motivadordecompra,os
nossos vinhos encontram-se num
patamarintermédiofaceàgenera-
lidadedaprocura,nessedestino.

� J O ÃO ÁLVARE S RI B E I RO
DIRECTOR EXECUTIVO DA QUINTA DO VALLADO
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I D E I AS - CH AVE

INVESTIR NA PRODUÇÃO
Tomada a decisão de lançar
a marca Quinta do Vallado,

a companhia foi objecto de
investimentos na ordem dos sete
milhões de euros na área da
produção. A nova adega, surgida
em 2009, aumentou a capacidade
produtiva para 700 mil garrafas
por ano. A marca vive também
do enoturismo, recuperando
instalações que datam de 1716.

CAPITALIZAR E COOPERAR
O lema da direcção da Quinta
do Vallado é não perder

oportunidades: entre feiras, provas
de vinhos, cooperação com o ICEP
e contactos com a imprensa (no
estrangeiro e em Portugal), todas são
ocasiões para recolher mais
informação para novos mercados

e aprofundar laços comerciais.
A cooperação do “Douro Boys”,
grupo de cinco produtores da região,
também tem dado frutos.

APOSTAR LOCALMENTE
A China, pela dimensão,
características sócio-culturais

e distância, é um mercado que requer
uma atenção especial. Visitar e
conhecer os distribuidores, negociar
localmente e manter contacto
permanente faz toda a diferença.

SABER, E CONSEGUIR,
ESPERAR O RETORNO
“Não sei o que vai acontecer

na China. Para já temos tidos bons
resultados”, afirma Álvares Ribeiro.
Garante, contudo, que a aposta da
Quinta do Vallado é de longo prazo:
“vamos continuar lá”.
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INVESTIR NA PRODUÇÃO, NÃO PERDER OPORTUNIDADES
DE CONTACTO E COOPERAÇÃO, CONTACTAR LOCALMENTE


