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Vinhos a Retalho nos Estados Unidos 

Os produtores de vinho europeus interessados em vender os seus produtos no mercado dos EUA 
(Estados Unidos da América) habitualmente optam pela antiga e tradicional forma de entrar no 
mercado. Encontrar um importador. 

Se tudo se desenrolar de acordo com o plano o importador trará os produtos para os EUA. Tentando 
depois vender os produtos a um grossista. Com o grossista a vender a um retalhista. E o consumidor, 
então, compra o vinho. Para as marcas mais conhecidas, já bem estabelecidas nos Estados Unidos, é 
provável que funcione, no entanto para marcas menos conhecidas talvez não. Provavelmente não. 

Cria-se uma questão importante. Quando um produto de consumo fica na prateleira de uma loja de 
retalho ou é listado num website, de quem é a responsabilidade de esse produto entrar no carrinho de 
compras do consumidor? Será responsabilidade 

1. Do Retalhista? 
2. Da Marca? 
3. Do Grossista? 
4. Do Importador? 

Resposta correta: Da Marca. Independentemente se é uma marca doméstica ou estrangeira. Porquê? 
Pense um pouco. Importadores vendem e promovem os produtos que representam aos grossistas. Os 
grossistas vendem e promovem aos retalhistas. Naturalmente, é o que se espera que seja feito. O 
retalhista cria disponibilidade nas suas prateleiras para permitir aos fabricantes (marcas) dar aos 
consumidores acesso aos seus produtos. É como a cadeia de fornecimento funciona. Nos Estados 
Unidos, Europa e na maioria dos países. 

No entanto, muitos produtores de vinho na Europa parecem estar sobre a impressão de que o seu 
importador irá gerir o trabalho necessário à promoção do produto nos mercados dos estados unidos e 
por alguma forma mágica os seus produtos irão acabar por surgir nas prateleiras dos retalhistas. Na 
maioria dos casos, não. 

Mesmo que sim, não resolve o problema de como é que o produto irá acabar no carrinho de compras do 
consumidor. E voltamos ao ponto inicial. Será a responsabilidade do produtor atingir e envolver o 
consumidor final de forma a que ele compre o produto? Porque qualquer produto que não atinja as 
expectativas de venda do retalhista não continuará nas prateleiras por muito tempo. 

Há cerca de 20 anos, introduzir uma nova marca no mercado dos EUA teria sido certamente uma aposta 
muito dispendiosa. Felizmente, os meios digitais de média e social abriram novas oportunidades para 
os produtores de vinhos no exterior conseguirem alcançar diretamente e envolver os consumidores 
nos Estados Unidos na promoção das suas marcas. E com um preço muito inferior ao que era requerido 
por canais publicitários tradicionais. 
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Regiões produtoras de vinho podem trabalhar com produtores para promover as suas regiões e vinhos. 
A União Europeia oferece um programa para reembolsar parte dos custos de campanhas que se 
qualifiquem. 

Naturalmente, não estamos a afastar a possibilidade de os retalhistas suportarem também a marca. 
Os produtos podem ganhar espaço de destaque em circulares semanais de publicidade, dar 
posicionamento preferencial nas prateleiras, expositores, ou maior exposição em loja. Contudo, os 
retalhistas de um modo geral apenas fazem isto para marcas que apresentem um registo comprovado 
de vendas. Os retalhistas apoiam na expectativa do produto vender bem nas suas lojas. 

Devido às pequenas margens, habituais no mercado retalhista para as marcas de vinho mais conhecidas, 
em alguns casos, os retalhistas registam vendas com perdas. A maioria dos grandes retalhistas também 
disponibilizam uma seleção de vinhos de marca própria. Baseados em qualidade e preço de venda 
atrativo que permite aos retalhistas também obter uma margem mais elevada. Os colaboradores de 
loja recomendam os vinhos nos quais a loja tem as maiores margens. Tem que ser. Estão a gerir um 
negócio. 

Um dos grandes obstáculos para os vinhos Europeus quando comparado com os vinhos produzidos 
nos Estados Unidos é o preço. Um preço de venda abaixo dos $10 pode vender muito bem se o produto 
for bom. Vinhos de qualidade superior devem de ser posicionados com um preço abaixo dos $15. Assim 
que um vinho atinge um preço superior a $15 será mais difícil de vender e os consumidores têm que ser 
convencidos que realmente apresenta uma boa qualidade/preço. 

Em termos de preços de retalho, os vinhos Europeus enfrentam alguns desafios. Diferentes valores nas 
taxas de importação e uma cadeia de fornecimento que coloca frequentemente os vinhos Europeus 
numa desvantagem competitiva. Quer em termos de distância e custo. Assim como a maioria dos 
produtores de vinho não estarem familiarizados o suficiente com o mercado dos EUA para compreender 
completamente os detalhes intrincados do sistema de fornecimento. 

Independentemente de todos estes obstáculos, os vinhos Europeus podem vender bem no mercado dos 
Estados Unidos se o price-point for atrativo, baseado na qualidade e se puderem criar interesse no 
consumidor e procura para que os retalhistas se sintam forçados a acompanhar. 

Se é um produtor de vinho Europeu já presente no mercado dos Estados Unidos, mas procura melhores 
opções do ponto de vista do custo da sua cadeia de fornecimento, ou se é um produtor que nunca 
vendeu nos Estados Unidos, mas está a considerar entrar no mercado – por favor contacte-nos para 
uma reunião de consultoria gratuita. 

Nós podemos ajudar as marcas de vinho Europeias quer em importação e distribuição. Iremos 
apresentar formas de comercializar os seus vinhos diretamente aos consumidores e retalhistas. 
Conseguimos reduzir o custo da sua cadeia de fornecimento e colaborar para que compreenda 
completamente o 3 tier system e como usá-lo da melhor forma possível a seu favor. 

Para mais informações, por favor entre em contacto connosco através do email info@qbpmail.com. 
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