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Vinalda cresce mais de 30% ao ano e 

assume que "há marcas novas a mais" no 

sector do vinho 

 
 
A Vinalda, liderada por José Espírito Santo, está a correr pela liderança do 
mercado  Rui Duarte Silva 

 

A Vinalda, a mais antiga distribuidora nacional de 

bebidas alcoólicas, não foi imune à pandemia, mas 

chega aos 75 anos pronta a reconquistar a liderança do 

mercado em várias etapas 
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As contas são fáceis. Quando o grupo portuense GLD comprou a Vinalda, em 

2015, a distribuidora fechou contas com vendas de 4,8 milhões de euros. 

Agora, quer encerrar 2022 com um volume de negócios de 20 milhões, de 

olhos postos na liderança do mercado. 

“O objetivo é ser rapidamente número um no ranking das distribuidoras 

independentes, talvez já em 2023, e continuar a crescer para conquistar a 

liderança absoluta, o que significa passar, também, as distribuidoras integradas, 

de empresas que têm produção e comércio”, diz ao Expresso o seu diretor-geral, 

José Espírito Santo. 

 

“Estamos a falar de distribuidoras que são 3 ou 4 vezes maiores do que nós, por 

isso, este é um processo que ainda vai demorar algum tempo, mas vamos chegar 

lá”, acredita o gestor, habituado a crescer mais de 30% ao ano, “bem acima do 

ritmo do mercado, com variações entre os 4% e os 6%”, e com uma estratégia 

bem definida para acelerar as vendas da empresa. 

 

O alargamento do portefólio às espirituosas, a exportação e o crescimento 

orgânico são os pilares estratégicos da expansão, mas o universo digital 

também entra nesta equação. 

 

Se o primeiro foco da GLD para dar nova vida à Vinalda foi concentrar as 

atenções no vinho, o regresso às espirituosas voltou a estar rapidamente em cima 

da mesa e levou à união, em 2020, com a Icon Key, líder no 

segmento premium das espirituosas, com marcas como o Sharish Gin, do 

Alentejo, a Ginja d’Óbidos Mariquinhas, o Rum da Madeira William Hinton ou o 

Medronho Alentejano MAD, além da cerveja artesanal Maldita, de Aveiro, e da 

Aguardente Vínica da Lourinhã Louriana XO, entre outras. 

 

“Hoje, as espirituosas já representam 25% das nossas vendas e temos a 

liderança do mercado no segmento premium, mas vamos começar a criar, 

também, um portefólio de marcas internacionais em todas as categorias e 

acreditamos que dentro de dois ou três anos teremos aqui 50% das vendas”, diz 

José Espírito Santo. 

 
A FORÇA DA EXPORTAÇÃO 

Na frente internacional, os saltos são mais curtos, mas a rota de crescimento é a 

mesma. Em 2021, a Vinalda tinha, aqui, 3% da faturação e este ano espera 

duplicar a percentagem com uma oferta assente no apoio a pequenos e médios 

produtores “sem dimensão para um trabalho consistente lá fora porque para uma 

empresa ter uma área estrutural de exportação tem de faturar no mínimo um 

milhão de euros”, sustenta. 



 

É um trabalho feito através da marca Crafted Wine & Spirits Portugal, criada 

para internacionalizar vinhos e bebidas espirituosas de um grupo inicial de 14 

produtores nacionais complementares entre si. “A prazo, acreditamos poder ter 

na exportação uma percentagem de vendas superior à do mercado 

nacional, porque o potencial é ilimitado. Em 2019, começámos com 150 mil 

euros. Em 5 a 10 anos estaremos nos 50% das vendas”, sublinha o gestor, 

confiante no reconhecimento dos vinhos nacionais no mundo e na importância do 

turismo como motor da procura dos rótulos nacionais lá. 

 

A trabalhar em 30 países, com destaque para os EUA, Reino Unido e Benelux, 

a Vinalda começa também a olhar para o Brasil, sabendo que é “apenas uma 

gota” no universo das exportações de vinhos portugueses, já perto de passarem a 

barreira dos mil milhões de euros, e que o preço médio de venda por litro tem 

margem para subir “apesar de haver países que são grandes produtores e 

apresentam valores inferiores, desde logo Espanha, o maior exportador de vinho 

do mundo, mas também a Argentina ou África do Sul”. 

 
ATENÇÃO AOS VERDES, DOURO E ALENTEJO 

Cá dentro, o caminho é o crescimento orgânico. A Vinalda, controlada a 80% 

pelo grupo GLD, trabalha com 30 produtores e 40 marcas de todas as 

regiões vinícolas portuguesas, à exceção do Algarve, e está associada a 

produtores líderes nas regiões do Dão e da Bairrada, mas quer aumentar o seu 

peso relativo nas outras, em especial nos Vinhos Verdes, Douro e Alentejo. 

“Queremos ter mais marcas, alargar a oferta de produtos, cobrir as novas 

categorias, como os vinhos biológicos ou vegan. Temos muitos contactos, mas 

a seleção de produtores tem de ser criteriosa, alinhada com o nosso portefólio 

atual”, refere José Espírito Santo, que vê na liberdade de definição da oferta, sem 

os constrangimentos inerentes a quem tem produção própria, uma mais-valia para 

trabalhar o mercado. 

 

Atenta ao potencial do negócio digital, mas sem querer concorrer com as 

vendas online dos produtores com os quais trabalha, a Vinalda decidiu criar um 

departamento de marketing digital para produzir conteúdos, captar clientes 

através das redes sociais e direcioná-los para os sites das marcas onde podem 

comprar vinhos. 

 

Desta forma, a empresa acredita poder reconquistar a liderança do mercado que 

perdeu nos anos 90, mais de duas décadas antes de o grupo GLD aproveitar a 

oportunidade aberta no momento da transição geracional e assumir o controlo da 

Vinalda. 

 



Aliás, passar a barreira dos 20 milhões de euros, apesar de representar um salto 

de mais de 300% em sete anos de liderança de José Espírito Santo, num ciclo de 

crescimento contínuo apenas interrompido em 2020 (-20%) pelos 

constrangimentos impostos pela pandemia, significa neste caso recuperar o 

volume de vendas de 2007. 

É um trabalho que exige atenção às novas tendências de consumo, da procura 

crescente de espumantes e rosés, às bebidas da categoria ready to drink, 

prontas a beber. Mas também exige atenção aos novos perfis de 

produtores, onde se incluem jovens enólogos decididos a fazer o seu próprio 

vinho sem terem vinha, quase sem investimento inicial, mas também empresários 

que têm uma quinta e vendiam as suas uvas, decididos a arriscar num rótulo 

próprio. 

 
"O FUNIL" DA MODERNA DISTRIBUIÇÃO 

Na análise do sector, há uma constatação que se impõe: “Há marcas novas a 

mais. Esse é um dos problemas em Portugal. Temos de um lado os grandes 

grupos que são fortes na exportação, mas não viram as costas ao mercado 

nacional, até porque conhecem bem a importância do turismo para dinamizarem 

vendas no estrangeiro. Temos do outro lado uma multidão de pequenos 

produtores focados no consumo interno, pelo canal Horeca (hotelaria e 

restauração) ou pela moderna distribuição que, na verdade, funciona como 

uma espécie de funil uma vez que trabalha com um número de referências 

reduzido, considerando o universo total, o que torna muito difícil um pequeno 

produtor colocar o seu rótulo numa prateleira”, diz. 

 

“E quem não exporta nem consegue entrar na grande distribuição fica limitado ao 

canal Horeca, o que cria um nível de concorrência muito elevado”, acrescenta o 

diretor-geral da Vinalda, que tem 60% das vendas do mercado nacional 

precisamente na hotelaria e restauração. Tem também, no meio de uma oferta 

dominada pelo álcool, a água S.Pellegrino, líder no mercado global e 

responsável por uma fatia de 7% das suas vendas.  
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