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Na atual crise “não há uma disrupção do nosso negócio”, mas “há uma 

alteração do paradigma, especialmente em tudo o que tenha que ver 

com matérias-primas” (considerando que “o celeiro da Europa era a 

Ucrânia”). Na opinião do diretor comercial da Vinalda, mesmo no atual 

contexto, “os produtores de vinho portugueses “têm um caminho de 

potencial de inovação” para adotar “tendências internacionais e 

procurar outras”: dos vinhos orgânicos e vegan, às castas autóctones e 

métodos de vinificação originais. Para Bruno Amaral “há muito por 

explorar”, mas “já há uma tentativa de encontrar perfis e métodos de 

vinificação que se encaixem” nos sabores naturais do movimento para 

a alimentação saudável e sustentável. 

Defendendo que “não há nenhuma empresa” com “o nível de resiliência” da 

Vinalda na distribuição de bebidas alcoólicas em Portugal, Bruno Amaral 

explica como o “exemplo de longevidade” passa pelo “exemplo de 

reinvenção” do modelo de negócio da organização onde é diretor 

comercial. Foi precisamente à margem do evento Vinalda Experience, que a 
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distribuidora realizou recentemente para assinalar os seus 75 anos, que o 

empresário partilhou, em entrevista, o lançamento da marca Crafted Wine 

& Spirits Portugal, que visa o crescimento e a colocação de marcas de 

empresas familiares nos mercados de exportação. 

  

O responsável, que gere diretamente o canal off-trade da Vinalda, analisa o 

mercado, explica por que o vinho é tão pouco valorizado economicamente 

em Portugal – porque “as cinco maiores marcas de vinho em Portuga não 

pesam mais do que 2%” do consumo em Portugal -, e diz que a empresa 

está pronta para embarcar em mais uma nova fase, onde a comida 

orgânica e natural “é uma tendência incontornável que “o vinho também vai 

acompanhar”. 

Que evolução traça do percurso da mais antiga 

distribuidora nacional de bebidas alcoólicas, face aos 

muitos desafios e crises (como a troika, a pandemia, a atual 

inflação) que o país e o mercado atravessaram? 

É um período bastante longo, 75 anos. E aconteceram muitas aventuras e 

várias crises e guerras (a Segunda Guerra Mundial, a crise imobiliária, o 25 

de Abril, a bolha da Internet, a troika). Perante tantas crises, a da covid é 

mais uma crise. Para um grupo como a Vinalda, o medo que se pode ter de 

uma crise acaba por não ter o mesmo impacto. 

  

Diria que não há nenhuma empresa com este nível de resiliência na 

distribuição de bebidas alcoólicas em Portugal. A Vinalda é um exemplo de 

longevidade e é um exemplo de reinvenção: numa primeira fase, muito 

focada nas bebidas internacionais. E, numa segunda, em que teve de 

reinventar o seu modelo de negócio, porque com a entrada de Portugal na 

União Europeia estas marcas internacionais começaram a construir as suas 

próprias distribuidoras em Portugal. E foi aí que começámos a apostar nos 

vinhos, completamente focados na construção de marcas de vinho. A 

Vinalda foi o precursor dos vinhos de quinta em Portugal. 

Neste momento estamos a viver uma terceira fase da vida, desde que, em 

2014, a Vinalda não tinha sucessão e, portanto, foi vendida e adquirida pelo 

Grupo JLD. Que iniciou um turn around muito grande, com o foco em vinhos 

de qualidade portugueses e, claramente, numa reinvenção do modelo de 

distribuição, para além do investimento em uma grande capitalização. 



Terminámos 2019 a triplicar a faturação, de quatro para 12 milhões de 

euros. 

Esse modelo de distribuição mudou como? 

  

Mudou quando deixámos de fornecer, vender, cobrar e entregar 

diretamente aos pontos de venda de horeca e passámos a trabalhar com 

uma rede de cerca de setenta distribuidores regionais que fazem este list-

mile entre nós, o produtor e o seu distribuidor, com os pontos de venda 

finais. O retalho, na grande maioria centralizado, fornecemos diretamente. 

No atual contexto de crise pandémica desde 2020 e de crise 

económica e energética provocada pela guerra na Ucrânia, 

quais é que considera serem os desafios mais prementes 

que os sectores vitivinícola e de bebidas alcoólicas e não 

alcoólicas enfrentam? 

Eu diria que a crise da pandemia que se viveu em 2020 e 2021 foi muito 

assimétrica, que afetou diretamente e muito profundamente alguns setores 

da economia, nomeadamente a restauração e a hotelaria. É completamente 

diferente da crise que estamos a viver hoje, que é simétrica. É uma crise 

onde toda a gente está a sofrer. Comparativamente à anterior, é mais fácil 

de gerir, porque não há uma disrupção do nosso negócio. Há é uma 

alteração do paradigma, especialmente em tudo o que tenha que ver com 

matérias-primas como o vidro – com casos de produtores que deixaram de 

ter vidro para as suas garrafas, porque as fábricas que  produziam essas 

garrafas ficavam na Ucrânia – , ou o álcool neutro para se produzirem 

espirituosas – feito, em grande maioria de trigo -, e o celeiro da Europa era 

a Ucrânia. 

  

Isto são fatores que mexem e que obrigaram grande parte dos produtores, 

com a nossa ajuda, a reinventar um pouco e a encontrar outras soluções 

para continuar o negócio sem disrupção. 

Mas mesmo tendo assegurada a não disrupção, isto é, a continuidade, há 

uma alteração do preço dos fatores de produção e, de facto, nós vivemos 

uma situação de inflação. Não me recordo em momento algum de ter 

sofrido, um, dois, três aumentos sucessivos, no mesmo ano, e a este nível. 

Pronto, eu diria que esta crise, apesar de tudo, não é disruptiva. É uma crise 

forte, mas toda a gente está a sofrer. 



Pela sua experiência com os produtores, que dinamismo 

estes apresentam para contrariar a inflação e a diminuição 

do poder de compra, mas também para apoiar os novos 

hábitos de consumo mais saudáveis e sustentáveis ou para 

trabalhar com os novos canais de compra digitais?  
Relativamente à inflação não há muito a fazer, quer dizer, se os preços 

aumentam nós temos de subir. E, não somos só nós, todos os players estão 

a sofrer, não é? Portanto, diria que a inflação não está na minha ordem de 

preocupação primeira. 

“Se os preços aumentam nós temos de subir. E não 

somos só nós, são todos os players” 

 

Sim, mas eu referia-me ao dinamismo dos produtores. 
Certo. A alteração da forma de consumir tem sido um desafio exigente, e 

nós reagimos (se calhar podíamos ter sido mais pró-ativos há algum 



tempo), e uma das coisas que fizemos imediatamente foi recriarmos o 

nosso departamento de marketing digital e de e-commerce, que antes 

valeria 1% a 3% das nossas vendas. E de repente, durante a pandemia, 

começou a valer o triplo, o quádruplo, o quíntuplo das nossas vendas. 

Em final de 2022 deverá estar a pesar, com certeza, mais de 6%, uns 7%, 

incluindo todos os nossos clientes online. Não só colocámos mais recursos 

neste departamento, como desenvolvemos uma estratégia para ativar este 

canal. 

O novo site tem uma semana, mas o modelo que queremos colocar em 

prática é um bocado fora da caixa: queremos que os conteúdos e eventos 

sobre as nossas marcas, – a história das marcas, de onde é que elas vêm, 

quem são os produtores, as suas qualidades, as suas características 

intrínsecas e extrínsecas -, sirvam de angariação de tráfego para o nosso 

site. E que o site redirecione esse tráfego para os nossos clientes, onde 

estão os nossos produtos à venda. Portanto, gerar aqui uma espécie de 

fluxo virtuoso de gente, de tráfego. Queremos ser um acelerador de 

negócio. 

O novo site, o novo logotipo, o grande evento que celebramos e este 

modelo de e-commerce são projetos que estão finalmente a ser geridos 

dentro de uma única equipa, a de marketing digital e de e-commerce, 

liderada pelo departamento de marketing. 

Como é que compara o mercado nacional de vinhos e 

espirituosas com o mercado Internacional a nível de vários 

fatores: qualidade, preço, métodos de produção inovadores 

e tecnológicos, potencial dos vinhos orgânicos e vegan? 

Sente-se ou não um crescimento das categorias premium e 

marcas icónicas? 

No que respeita a vinho, produzimos vinho há mais de dois mil anos e 

somos um mercado icónico de produção de vinho. Contudo há algumas 

tendências internacionais que em Portugal só agora estão a começar a dar 

os primeiros passos. 

E aí os produtores portugueses têm um caminho ótimo, de grande 

potencial de inovação para trazer essas tendências e procurar outras, e 

levá-las a cabo em Portugal – nomeadamente os vinhos orgânicos, os 



vegans, castas diferentes das comuns, métodos de vinificação originais. A 

descoberta de características intrínsecas de sub-regiões, cujos vinhos são 

altamente difíceis de imitar. Já para não falar das castas portuguesas. Algo 

que me dá algum prazer é ver que os produtores portugueses, de facto, 

apostam não só nas castas internacionais, mas também nas castas 

portuguesas. Nós temos uma das maiores variedades de castas autóctones 

– são mais de duzentas ou trezentas que estão à nossa disposição para 

trazer uma unicidade aos nossos vinhos. 

“Os produtores portugueses apostam não só nas 

castas internacionais mas também nas autóctones” 

 



E quanto ao fator preço, não acha que os vinhos 

portugueses são muito baratos? 

Isso está relacionado com a questão de que existem produtores a mais, 

marcas em excesso. O que provoca uma brutal fragmentação do lado da 

produção a qual, por definição, provoca uma redução do poder de compra 

e um excesso de oferta. E, portanto, a concorrência é tão grande que é 

inevitável a luta pelos preços. 

“A concorrência nos vinhos em Portugal é tão grande 

que é inevitável a luta pelos preços” 

 



Trata-se de uma questão estrutural nos vinhos em Portugal. Para se ter 

uma ideia, eu diria que as cinco maiores marcas de vinho em Portugal, 

todas juntas, não pesam mais do que 2% do vinho consumido em Portugal. 

Os outros 98% estão divididos por milhares de marcas. Aliás, basta ir a uma 

prateleira de um supermercado ou de um grande hipermercado, 

encontram-se centenas de marcas que não conhece. É uma questão 

complexa e que vai levantar desafios de sustentabilidade no setor. 

Nas espirituosas já é completamente diferente. É uma herança muito mais 

recente (com exceção das duas ou três aguardentes vínicas e um ou dois 

licores que têm algumas décadas de história), e a construção destes novos 

negócios faz com que haja muito menos concorrência, o que permite que o 

preço reflita melhor a qualidade. 

Que novidades destaca a nível de lançamentos da Vinalda, 

nos vários segmentos? 

Um dos pilares do nosso crescimento (são cinco) são as espirituosas 

internacionais, cujas marcas queremos desenvolver em Portugal. E não só 

temos uma parceria antiga com a Sazerak, como começámos este mês a 

distribuição em Portugal da Lucas Bols, com marcas icónicas como Pisang 

Ambon, Passoã e Gold Strike, e que é a mais recente parceria de marcas 

espirituosas para representarmos em Portugal. 

Mas as novidades vão continuar. Temos um pipeline de acordos que vão 

acontecer durante os próximos meses. Até ao final de 2023 somos capazes 

de estar a lançar uma novidade ao mercado a cada dois meses. Outro 

grande pilar de crescimento são, de facto, os vinhos, em segmentos e 

regiões, a nível nacional, onde não estamos presentes. 

A aposta na exportação levou-nos, ainda, a fazer o lançamento da marca 

Crafted Wine & Spirits Portugal, que procura separar aquilo que é o negócio 

de Portugal, em um ambiente claramente virado para a exportação, 

congregando uma associação de produtores amigos que partilham dos 

mesmos valores e filosofia [14 empresas familiares, entre produtores de 

vinhos e espirituosas da Vinalda]. Reconhecemos uma qualidade 

extraordinária no projeto e queremos que estas marcas sejam consumidas 

também no resto do mundo. No fundo é uma estrutura dentro da empresa 

que visa o crescimento e a colocação destas marcas nos mercados de 

exportação. 



De resto, já exportamos para trinta mercados e Espanha é um dos nossos 

objetivos, como outros mercados alvo. Mas antes queremos ativar o Brasil 

e os Estados Unidos, nas espirituosas e nos vinhos. 

Na sua opinião, como é que será o vinho do futuro e em 

que medida é que acompanhará os novos alimentos, como 

as proteínas vegetais, plant based, insetos ou biológico e 

vegan? Terão de ser criados sabores no vinho para 

acompanhar estes novos alimentos? 

A resposta está na pergunta que fez sobre a inovação nos vinhos. Há muito 

por explorar nos vinhos em Portugal, sejam castas que não usamos, castas 

nossas, sejam sub-regiões, sejam graus alcoólicos diferentes… a reinvenção 

do vinho está aí e para acompanhar estas novas tendências podemos 

encontrar vinhos de perfis diferentes para acompanhar sabores diferentes. 

Provavelmente isso vai levantar questões sobre o casamento perfeito entre 

o peixe e a carne celular e um determinado tipo de vinho. Mas em 

alimentação celular estamos mesmo no nível zero, está tudo por construir. 

Ao nível do plant based e vegan, acho que já há vinhos com perfil para 

acompanhar esse tipo de pratos. Basta ir a um restaurante vegan. 

Mas já existia esse perfil de vinhos? Ou estão-se a criar 

novos perfis de vinho para acompanhar estas novas 

tendências da alimentação mais sustentável? 

Já há uma tentativa de encontrar perfis e métodos de vinificação que se 

encaixem nesses sabores e nessa forma de estar na vida, mas é recente. Eu 

diria que não tem mais do que cinco, seis anos. 

A Vinalda tem uma boa oferta de vinhos biológicos, vinhos vegan e vinhos 

naturais que, no seu conjunto, pesam ainda muito pouco na faturação, mas 

claramente têm um potencial de crescimento enorme. Pela quantidade de 

aberturas de restaurantes sustentáveis com comida natural e orgânica se 

percebe que esta é uma tendência já incontornável. Que o vinho também 

vai acompanhar. 

O vegan suscita interesse, embora uma grande parte da população não 

saiba o que é. Não, o vinho não é todo vegan, porque há produtos que são 

utilizados para a clarificação do vinho que têm uma base animal (clara de 

ovo ou gordura e gelatina de porco, por exemplo). Agora já há muitos 



vinhos vegan em que estes produtos são substituídos por extrato de ervilha 

ou por outros produtos de origem vegetal. 

Outra tendência são os vinhos naturais, que não têm nenhuma adição. 

Como bebiam os nossos bisavós, que não juntavam absolutamente nada, 

estes vinhos tendencialmente vão acompanhar comida natural, biológica, 

orgânica ou produzida com ética. 

E nós temos visto estas tendências na alimentação e nos vinhos a andar em 

paralelo e a encaixar-se uma na outra, quer ao nível da restauração, quer 

ao nível dos produtores de vinho. É certo que estamos no início deste 

caminho. Mas é uma tendência inevitável, e a Vinalda é precursora nessa 

área. 

“Temos visto as tendências da alimentação sustentável 

e dos vinhos biológicos a encaixar-se uma na outra, 

quer na restauração quer ao nível dos produtores de 

vinho” 



 

O que não deixa de ser curioso, serem a distribuidora de 

bebidas mais antiga e conseguirem ser precursores de uma 

tendência do futuro… 

Já há boas ofertas nestes segmentos em Portugal e a Vinalda ocupou 

imediatamente um espaço. 

Por exemplo, temos no portfólio vinho natural, vinho de talha, vinho 100% 

vegan e 100% biológico certificado. Mas se o cliente quiser um vinho que 

seja vegan e biológico também encontra. 



Creio que está dentro do nosso ADN, e é como dizia, a Vinalda foi-se 

reinventando ao longo da sua vida, está a cumprir o seu legado, ao fazer a 

sua história, compreendendo que há um ciclo que chega ao fim para 

começar outro, e que mais vale aceitar quando há uma nova fase, e 

embarcar nela. 

 


