
WINES OF BRASIL - China 



Mercado 

                              

Segundo 

Datamonitor, o 

mercado de 

vinhos na China 

irá crescer 93% 

até 2014 

enquanto os 

gastos com 

vinhos 

crescerão 90%.  

China é o mercado mundial com mais 

rápido crescimento em consumo de vinho.   



Mercado 

                              Os chineses beberão mais vinho... 

 

Importações em 2011 em volume:  

361 milhões de litros 

Engarrafados: 241 milhões de litros  

 crescimento de 27.7% em volume 

 e 71.7% em valor se comparado a 2010,  

sugerindo que os consumidores chineses estão 

comprando vinhos com maior valor agregado. (Fonte:IWSR) 

 



De que consumidor estamos falando? 

Data cotação utilizada: 04/10/2012 

Taxa: 0,3197 REAL-BRASIL = 1 RENMIMBI-IUAN 



Cidades Estratégicas WOB 



Cidades Estratégicas WOB 

• Pequim: centro do governo chinês, 

cidade de maior importância política 

da China; 

 

• Xangai: a cidade mais cosmopolita – 

cultura do vinho mais desenvolvida. 

Representa a China Ocidental; 

 

• Guangzhou: tem um dos principais 

portos chineses e sedia os principais 

importadores na China. 



Histórico - Vinho Brasileiro na China 

• Novembro 2011: 1ª vez que 

produtores foram a China 

  1 evento de degustação em 

Xangai + participação Hong-Kong 

International Wine Fair em Hong-

Kong + Wine Future HK. 

 

• Maio 2012: 2 degustações na 

Vinexpo Hong-Kong. 

 

• Setembro 2012: 4 degustações 

(Pequim, Xangai, Guangzhou e 

Hong-Kong.  
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Fonte: BI – ApexBrasil 



Em geral, chineses não entendem de vinho, mas o 
consumo está ligado a negócios e celebrações. 

O Brasil é um país desconhecido como produtor de 
vinhos 

Fatores culturais 

Fuso Horário 

Importadores: um desafio é encontrar os melhores 
importadores para o vinho brasileiro 

Continuidade nas vendas: como é um mercado muito 
novo, vender é fácil, desenvolver a marca e ter 

continuidade nas vendas é um desafio. 

Tendência de queda nas tarifas de importação e 
simplificação dos procedimentos. 

 

Ameaças / Desafios 



Ameaças / Desafios 



• Apesar do tamanho da China, consumo é inferior a uma garrafa per capita ano. 
• As importações para a China estão competindo com a produção da China, que 
representa 80% dos vinhos consumidos. 
• Os vinhos que são mais fáceis de vender são US $ 2 por vinhos de garrafa FOB 
da América do Sul e 3 € por garrafa vinda da Europa. 

• A China não é uma cultura unificada e assim as estratégias de vendas deve ser 
diferente em diversas partes do país. 

• Vinhos Tintos são ainda mais popular do que o branco. 
• Custa dinheiro listar vinhos em restaurantes e supermercados, sem garantia de 
qualquer retorno.  

• Porque o vinho dá status, tem atraído distribuidores oportunistas, que podem 
não ter interesse em construir um relacionamento de longo prazo. 

• Ter uma boa marca é a chave para entrar neste mercado. 
 

Desafios 



Chineses  adoram o Brasil, adoram futebol e isto  
pode gerar aproximação 

Todo mundo é novo: assim como Brasil, outros países 
também estão começando a promoção 

Novos Ricos Chineses com potencial consumo 

Preço: o chinês não se importa em pagar mais pelo 
vinho se este proporcionar status 

Grandes eventos: podem ser usados para aproximação 
do consumidor ao vinho brasileiro 

Estilo do vinho brasileiro agrada consumidor chinês 
pois é parecido com estilo de vinho francês que eles 

são acostumados em beber. 

Vinho brasileiro harmoniza bem com comida chinesa. 
 O vinho é a segunda bebida mais popular na china, 

perdendo apenas para a cerveja. 
 

Oportunidades 



 Conclusão 

Existe um mercado consumidor para o vinho 

brasileiro na China que deve ser explorado com 

investimentos em promoção e entrada de novas 

empresas no mercado.  



Executive Director: Carlos Raimundo Paviani  

   Phone: +55 54.3455.1800 

   email: paviani@ibravin.org.br  

Promotion Manager:   

   Andreia Gentilini Milan  

   Phone: +55 54.3455.1800 

   e-mail: andreia@winesofbrasil.com  

 

Promotion Annalyst:  

   Ana Paula Kleinowski 

   email: ana@winesofbrasil.com  

   Bárbara Ruppel  

   email: barbara@winesofbrasil.com  

   Josimar Pedron   

   email: josimar@winesofbrasil.com  

                                      Phone: +55 54.3455.1800 

    

     

 

Contacts 

twitter.com/winesofbrasil 
facebook.com/brazilianwines 

Thank you very much! 
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