MARCAS DE VALOR

» ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS

FAVAIOS

São já mais de 60 anos de
história, num caminho
muito intimista com o
consumidor. O Favaito, um
dos produtos estrela da
adega de Favaios, pela sua
significativa distribuição
numérica e aceitação
junto dos consumidores, é
muitíssimo popular e está
constantemente presente
em momentos

É UMA REGIÃO, UM LUGAR,
UMA MARCA MUITO PRÓPRIA
“A Adega de Favaios tem apostado sempre numa inovação sustentada procurando agradar e surpreender pela positiva os seus consumidores”,
afirma Mário Monteiro, Presidente da Adega Cooperativa de Favaios, que em entrevista à Revista Pontos de Vista abordou a dinâmica da marca,
a importância da simbiose entre a modernidade e as tradições seculares, sem esquecer que a Adega de Favaios está hoje presente em 22 países,
sendo já uma marca global.
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De que forma tem o Moscatel de Favaios «criado» a sua história juntamente com os portugueses?
São já mais de 60 anos de história, num caminho
muito intimista com o consumidor. O Favaito, um
dos produtos estrela da adega de Favaios, pela sua
significativa distribuição numérica e aceitação junto dos consumidores, é muitíssimo popular e está
constantemente presente em momentos “ chave”
de consumo tais como nas voltas a Portugal em
bicicleta, Rallys, Queimas das Fitas, concertos e
festas populares, no Rock in Rio onde é presença
assídua das três últimas edições. Em 2016
pela primeira vez marca presença no Lisbon
Bar Show, onde apresentamos o Favaito a
um conjunto de bartenders de referência
mundial, naquela que é considerada uma
das maiores feiras de bar no mundo.

A Adega Cooperativa de Favaios tem como missão prosseguir o desenvolvimento do consumo
e a imagem do Moscatel de Favaios como uma
das mais importantes categorias de vinhos a nível nacional. Como o têm perpetuado?
Com um enorme trabalho ao nível da vinha, da
enologia e do mkt, comercial. A Adega de Favaios
está neste momento a preparar-se para a certificação pela qualidade e aposta fortemente nos seus
recursos humanos que são o pilar fundamental de
qualquer empresa. Tem uma visão bem focada no
consumidor, e juntamente com o seu distribuidor,
consegue ter um mercado para os seus vinhos de
excelente qualidade, quer sejam os indiscutíveis
moscatéis quer sejam os vinhos tranquilos, espumantes e vinhos do Porto.
É assim que conseguimos gerir uma marca que é
muito mais que um estilo de vinhos; é uma região,
um lugar. “Favaios” é uma marca que tem uma forma de se apresentar no mercado, ano após ano,
com sucesso e crescimento, quer nos seus vinhos
mais conhecidos, quer nos lançamentos de novos
vinhos.
Quais são as principais dificuldades que ainda vivem vosso quotidiano? Que tipo de apoio
prestam aos vossos associados?
A nossa maior dificuldade resulta da interioridade
das nossas instalações. Muitos dos nossos custos
resultam do facto de estarmos longe do litoral e do
grande consumo. O esforço é maior. Mas também
isso superamos com vontade de ferro.
Quanto aos apoios que prestamos aos nossos associados dizem respeito sobretudo à vinha. Temos
um gabinete de apoio técnico que presta gratuitamente todos os serviços relacionados com a viticultura. Não podemos esquecer que os grandes
vinhos resultam de grandes uvas.

A nível internacional que passos têm
sido dados? Qual a abrangência atual
além fronteiras do Moscatel de Favaios?
A Adega de Favaios aposta fortemente
na exportação. Neste momento 20%
da faturação da Adega provém das
exportações. Estamos presentes em
22 países, sendo que a maior quota
diz respeito ao chamado mercado
da saudade. Onde há um português
tem de haver um Moscatel de Favaios; é o nosso lema.

MÁRIO MONTEIRO

Há cerca de 12 anos, decidiram
apostar fortemente na modernização e revitalização das infra estruturas da Adega Cooperativa de
Favaios. Porque esta mudança de
paradigma? Foi uma estratégia de
readaptação a mercado mais global
e inovador?
Foi sobretudo uma aposta na modernização das nossas instalações
que datavam de 1952 e que, dado
o sucesso que o Moscatel de Favaios

estava a alcançar, não era mais possível continuar com os mesmos equipamentos que os nossos
pais tinham instalado no início da década de 50.
Houve que ganhar coragem, sobretudo coragem
financeira e investir fortemente na modernização.
A manutenção da qualidade dos nossos vinhos,
atendendo ao nosso atual volume de vendas, só
é possível porque temos uma adega moderna e
equipada com o que de melhor se utiliza em centros de vinificação e engarrafamento.
Modernidade e Tradições Seculares. É fundamental que estes dois conceitos se mantenham conjugados? Têm-no realizado em
prol da qualidade do vinho?
Sim fundamental, é preciso inovar, modernizar, adaptar aos tempos, e consumos
atuais, mas a tradição e respeito pela região
(douro) pela sabedoria e trabalho dos Associados, nunca pode ser descuidada.
A qualidade dos vinhos tem de resultar
do respeito pela região que está integrada,
pelo caráter de linha de tradição de produto, pela criação de vinhos de excelência, enfim criar vinhos adaptados
aquilo que é o gosto e expectativa
d consumidor, nunca descurando
a linha tradicional dos produtos de
favaios que ao longo dos anos fidelizaram os consumidores.
Em que pontos podemos identificar focos de inovação na vossa orgânica e interação com o mercado? A
Inovação tem sido um vetor essencial para o vosso sucesso?
Sem dúvida. A inovação é essencial
ao sucesso de uma empresa. A Adega de Favaios tem apostado sempre
numa inovação sustentada procurando agradar e surpreender pela positiva os seus consumidores; inovamos
em imagem e posicionamento e
inovamos na qualidade que apre-
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sentamos dos nossos vinhos, no mercado. Estes
dois fatores, entre outros têm contribuído para a
longevidade e sucesso no mercado.
A história das marcas surge pela aceitação por
parte da sociedade aos respetivos produtos. Somente por esta premissa, a Adega Cooperativa
de Favaios já tem uma história rica. Quais serão
os próximos capítulos desta história?
Continuar a inovar usando as uvas da casta Moscatel Galego. É apostando na inovação que uma
empresa ganha vantagem e competitividade no
mercado.
Escolher Favaios é…?
“É escolher um dos melhores moscatéis portugueses; é escolher um Vinho com qualidade e que,
ano após ano, é considerado pelos portugueses,
um “Produto 5 Estrelas”. ▪
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obejamente conhecida, a Adega Cooperativa de Favaios é hoje um player inquestionável no mercado. Que análise é
possível perpetuar da orgânica da marca
e quais os principais elementos diferenciadores
da mesma?
É uma marca em “movimento”, muito dinâmica,
sem preconceitos, que se mantem jovem com
os seus mais de 60 anos de historia, que se renova ano após ano, que conjuga muitíssimo bem a
popularidade, a tradição, a portugalidade, com a
inovação, a globalidade de diversidade de mercados e consumidores e que consegue ser regional e
cosmopolita, de massas e de nichos.

