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Inovar e empreender sonhos: foi com esse 
talento inato que José Felipe se tornou sócio de 
uma das maiores empresas do mundo, assumindo 
a direção do setor de criação e novos produtos 
da ABInBev (AMBEV), que inclui as cervejarias 
Bohemia, Colorado e Wäls.

Com um bom humor e otimismo que contagia 
até os mais céticos, José Felipe comprova através 
da própria história como a vontade de superar 
limites levou a Wäls, sua cervejaria, ao patamar 
das mais importantes empresas do setor no 
mundo.

Suas receitas de cerveja conquistaram 
premiações no Concurso Brasileiro de Cerveja 
nos de 2013 à 2016, vencedor do South Beer Cup, 
de 2012 à 2015, v, entre 2013 e 2015, World Beer 
Awards Inglaterra – 2015 e   USA, em 2014.

A CERVEJARIA WÄLS

Nasceu em 1999, e se tornou um 
case de sucesso, sendo hoje, 
uma das mais consagradas 
empresas de cerveja do mundo. 
Atualmente possui mais de 20 
tipos da bebida, graças a 
dedicação, comprometimento 
e visão empreendedora de seus 
fundadores.

Segundo a Forbes (2108), a 
Wäls é uma das 20 cervejarias 
que mais crescem na América. 
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CRESCIMENTO
DISRUPTIVO

VENDENDO SONHOS
COMO A WÄLS SUPEROU OS
RESULTADOS DE VENDAS EM 2017?

COMO SAIR DO ÓBVIO E CRIAR 
UM NEGÓCIO COMPLETAMENTE 
FORA DA CAIXA E ALTAMENTE 
LUCRATIVO? 

Como identificar oportunidades 
diante de cenários complexos e 
competitivos?

De forma simples e objetiva, o 
empresário compartilha algumas 
lições aprendidas que podem ser 
aproveitadas por qualquer empresa 
ou profissional que busca um 
crescimento exponencial.

PALAVRAS-CHAVE:
inovação, crescimento, 
lucratividade.

Nem sorte, tampouco acaso. Por trás do sucesso 
da cervejaria se esconde muita proatividade, 
planejamento e um time comprometido não só 
com as vendas, mas com a visão da empresa e, 
principalmente, com os clientes. A prova? No ano 
de 2016, a Wals ultrapassou a meta estipulada 
atingindo mais de 70% do crescimento de vendas.
Com muita energia e dinamismo, sem se esquecer 
da função principal, José Felipe instiga reflexões 
assertivas sobre a missão e o poder de alcance do 
vendedor baseadas no relatório final da sua marca 
no ano passado: sucesso total de vendas!

No ano de 2017, a empresa também cresceu em 
50% na estrutura física e atingiu a quantidade de 
25 prêmios nacionais e internacionais. Para além 
disso, no mesmo ano, A Wals lançou 20 novos 
produtos, 2 novas estações de abastecimento de 
chops, loja conceito no shopping Diamond Mall 
(Pop up Store) e um recém-criado Clube de 
Associados que já possui mais de 3000 clientes 
cadastrados.

     UNIFICAÇÃO DA EQUIPE.
Aprender com outros; se inspirar nos 
melhores; ser um deles.

     DIVERSIFICAÇÃO.
Como o time comercial conseguiu aumentar 
a capilaridade da marca no mercado?

     CLIENTES OU FÃS?
Os dois. Desmistificar o produto e 
transformar clientes em porta-vozes da 
marca.

     GERAÇÃO DE VALOR.
Quais foram os desafios da Wäls para 
aumentar a percepção de valor agregado em 
seus produtos e fidelizar clientes?

     SUPERAÇÃO.
Como a cervejaria alcançou o selo de 
empresa unicórnio – avaliada em mais de 1 
bilhão de reais?
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@ VIVO

MULTIMÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=tMBUCdJdt_s
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