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Qualidade e
confiança na
distribuição

A Dourado Distribuição, sediada em Évora, conta já com 33 anos de experiência na distribuição de vinhos.
Sandra Dourado, sócia-gerente e nossa interlocutora nesta entrevista, explicou-nos como tudo começou.

“A empresa começou há 33 anos em Alvaiázere com o meu
pai, Fernando Marques Dourado, que já trabalhava há muitos anos
na área dos vinhos. Em 1991, viemos para o Alentejo, para onde
inicialmente veio o meu irmão e depois o resto da família. Nessa
altura, focámo-nos nos vinhos do Alentejo e desde há quatro anos
estamos na atual localização”, explica a empresária.
Na Dourado Distribuição, o foco é a distribuição de vinhos e
recentemente criaram a sua página online, com uma loja interativa.
A sua estrutura é composta por 17 colaboradores repartidos por
vendedores, distribuidores, chefe de armazém e administração,
sendo que 90% dos vinhos que distribuem referem-se à região
do Alentejo e os restantes 10% integram todas as outras regiões.
Possuem uma marca de vinho própria cujos rótulos são o DOC
Divinus, o regional Planície Dourada e o vinho de mesa Fonte do
Imperador.
Geograficamente, atuam principalmente na região onde se
inserem mas continuam também a contar com alguns clientes antigos, nas zonas de Leiria, Pombal e Coimbra e, esporadicamente,
também em Lisboa, sendo que o seu público é maioritariamente
o canal Horeca (representa 70% do volume de faturação). Para

além da restauração, trabalham também com alguns hipermercados, garrafeiras e alguns sub-distribuidores. As marcas com maior
expressão dentro das suas vendas são o Herdade das Servas,
a sua marca Fonte do Imperador, o Comenda Grande, Adega de
Borba, Herdade do Sobroso e Ervideira.
Em novembro próximo, comemoram-se nove anos desde que
abriram a sua loja física no Centro Histórico de Évora, a Divinus
Gourmet, que desde então só tem crescido e onde fazem a apresentação dos produtores e promovem provas para os clientes. Para
a gerente, “o eno-turismo é a grande mais-valia para Portugal que,
ao aliar o vinho ao clima, é um atrativo turístico muito grande. O
cliente fica a conhecer o vinho, consome o vinho através da restauração e mais tarde procuram-no porque gostaram. Esse é o nosso
papel neste campo: entregar nos restaurantes e vender na loja”.
No futuro, com a conjuntura atual, pretendem manter o crescimento médio anual de 15% e vão procurar especificarem-se na
zona em que estão e trabalhar melhor, o Alentejo, porque acreditam que podem chegar a ainda mais clientes. A loja online passa
também por ser uma forte aposta na medida em que será uma
mais-valia para a empresa e para a sua divulgação.

