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“Há, em meio a essas situações, um infindável número de produtos 
que vem atravessando séculos, sem ao menos mostrar qualquer 
sinal de fraquejamento com relação às possibilidades de seu 
consumo no futuro. Entre esses, que já possuem existência milenar, 
estão o pão, o vinho, o incenso, a seda, o tijolo, o algodão e as 
especiarias, para citar só alguns. A marca não é tida como de alto 
valor para alguns deles, como é o caso do pão, do algodão e do 
tijojo. Para outros, a marca diferencia suas várias categorias e 
estabelece padrões, como é o caso do vinho”.  
 

Tavares, 2008 pág. 28 



Resumo 

 
Este estudo se propõe a identificar, na área de competitividade e marketing, como 
se configura o consumo de vinhos e as influências exercidas sobre o comportamento 
do consumidor em sua decisão de compra. O objetivo do trabalho foi analisar o 
comportamento de consumo de vinhos na ótica de consumidores, somelliers e 
empresários. Para tanto realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem 
qualitativa e quantitativa. Foram entrevistados sessenta consumidores, trinta 
someliers e três empresários no ambiente de loja. Pelos resultados identificou-se 
que a frequência de consumo de vinho ocorre em torno de uma vez por semana. O 
consumo mensal varia entre duas a quatro garrafas, e as motivações que levam o 
consumidor a comprar o vinho são: prazer, harmonização, saúde, familia e trabalho. 
Os clientes não costumam comprar em uma única loja, e em alguns casos existe a 
influência da familia na hora da compra como pais, esposas, filhos e empregados. 
Verificou-se que o tipo de produto mais comprado pelo cliente é o vinho tinto, um 
dos mais vendidos no comércio de vinhos. A origem de preferência são vinhos 
estrangeiros, embora tenha aumentado o consumo do vinho nacional. O consumo 
de vinho no Brasil tem crescido nas duas últimas décadas, tornando-se um setor 
lucrativo e importante para o desenvolvimento econômico. Foi possível observar que 
o mercado de vinho vem ganhando notoriedade com o passar dos anos. Trata-se de 
um mercado em evolução. Apesar de haver certa resistência quanto consumo do 
vinho brasileiro, o consumidor tem se interessado por conhecê-lo e experimentá-lo.  
 

 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Consumo de Vinho, Marketing. 



Abstract 

 
This study aims to identify, in the area of competitiveness and marketing, how to 
configure the consumption of wines and influences exerted on consumer behavior in 
their purchase decision. The objective of this study was to analyze the behavior of 
wine consumption from consumers, sommeliers and entrepreneurs. For this, a 
descriptive research was carried out with a qualitative and quantitative approach. 
Sixty consumers, thirty sommeliers and three entrepreneurs were interviewed in the 
shop environment. From the results it is identified that a frequency of wine 
consumption occurs around once a week. The monthly consumption varies between 
two and four bottles, and as motivations that lead the consumer to buy wine are: 
pleasure, harmonization, health, family and work. Customers do not usually shop in a 
single store, and in some cases there is a family influence when it comes to buying 
as parents, wives, children, and employees. It has been found that the type of 
product most bought by the customer is red wine, one of the most sold without wine 
trade. The origin of preference is the foreign wines, although it has increased the 
consumption of the national wine. The consumption of wine in Brazil has grown in the 
last two decades, becoming a lucrative and important sector for economic 
development. It was possible to observe that the wine market has been gaining 
notoriety over the years. It is an evolving market. Although there is some resistance 
to the consumption of Brazilian wine, the consumer has been interested in knowing it 
and experiencing it. 
 
 
 
Keywords: Consumer behavior, Wine Consumption, Marketing. 
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1 Introdução  

 

O campo de estudo comportamento do consumidor envolve os processos de 

seleção, aquisição, uso, descarte de produtos, serviços, ideias ou experiências por 

indivíduos para satisfazer suas necessidades e desejos. Tem por objetivo identificar 

a percepção, os papéis e as ações do indivíduo durante o processo de compra. O 

comportamento de consumo de cada indivíduo está sujeito a fatores tanto 

extrínsecos (família e sociedade) quanto intrínsecos (atitude e percepção), cada um 

com características próprias, podendo ser influenciado em sua decisão de compra 

por diversos estímulos e variáveis. Consumidor é a pessoa que adquire um produto 

ou serviço a partir de um desejo ou necessidade. Pessoas diferentes se envolvem 

em diversas etapas do processo de consumo. Muitas vezes, o comprador e o 

usuário não são a mesma pessoa (Solomon, 2011). 

 

O consumidor toma, em sua rotina diária, decisões sobre a compra de produtos ou 

serviços. O papel central das organizações e dos profissionais do marketing é 

identificar, entender e prever os motivos que o influenciam no ato da compra. Os 

profissionais de marketing de vinhos precisam considerar que este produto possui 

características específicas tais como marca, tipo de uva, região de origem, cor e 

sabor, experiência do consumidor. Entender o comportamento de compra e consumo 

desse público é muito complexo (Bueron, Pina, Ávila, Madruga, & Reisdorfer, 2014). 

 

Nos contextos histórico e arqueológico, o vinho existe há cerca de oito milênios. As 

primeiras videiras teriam sido encontradas na Ásia Ocidental e na Europa. Nessas 

duas regiões, em cavernas pré-históricas, foram localizadas folhas de videiras e 

semente de uva. Suas referências iniciais datam de 3.000a.C., registradas numa 

espécie de anuário do antigo Egito. Da Ásia Ocidental e da Europa, a vinha 

expandiu-se para a Ásia Menor, o Oriente Médio, o Mediterrâneo e outras regiões. 

Posteriormente, propagou-se de maneira mais acentuada nos países próximos da 

bacia do Mediterrâneo, principalmente Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. 

Ao longo de sua existência, foi objeto simbólico de estudo da religião da literatura, 

da filosofia, das ciências da saúde, das artes, da geografia e da gastronomia (Aguiar, 

2015). 
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No Brasil, a história da vitivinicultura teve inicio em 1532, com as videiras. O 

crescimento da oferta de vinhos estrangeiros de qualidade despertou em muitos 

consumidores brasileiros o desejo de conhecer melhor o produto: os vários tipos, os 

locais de produção, o que afeta o paladar, o aroma e a aparência. Enfim, tudo o que 

lhes permitia escolher com critério o vinho que lhes satisfizesse. A evolução da 

vitinicultura brasileira nos últimos anos, representada pelo plantio da uva em regiões 

que não as tradicionais de cultivo e pela utlização de tecnonologia moderna, resultou 

em uma melhora significativa na qualidade dos vinhos produzidos no País (Vianna 

Júnior; Lucki; Santos, 2013). 

 

A vitivinicultura brasileira experimentou nas últimas décadas um razoável progresso 

em várias frentes: tecnologia vitícola e enológica (mecanismos e conservação, 

desenvolvimento e produção de vinho), investimentos em infraestrutura, organização 

setorial, formação dos técnicos e gestores e expansão para novas regiões. Como 

consequência, houve uma melhora significativa de quesitos importantes dos 

vinhedos, por exemplo, potencial enológico de uvas, aumento do volume dos 

melhores vinhos, aumento do número de marcas e, principalmente, melhora da 

qualidade geral dos produtos. O Rio Grande do Sul, que sempre concentrou a maior 

parte da produção brasileira, já divide espaço com outras regiões. O Brasil ampliou 

sua fronteira vitícola, e hoje as parreiras ocupam áreas entre os limites do País com 

o Uruguai e estados do Sul, Sudeste, Nordeste e, até, Centro-Oeste (Vianna Júnior; 

Lucki; Santos, 2013). 

 

O consumo de vinho no Brasil tem crescido acentuadamente nas duas últimas 

décadas, tornando-se um setor lucrativo e importante para o desenvolvimento 

econômico do País. Conforme o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin, 2015) a maior 

parte deste consumo é de vinhos oriundos de outros países. A evolução desse 

mercado registrou crescimento no período de 1989 a 2014, quando o volume 

produzido aumentou cerca de onze vezes, passando de US$29 milhões para 

US$324 milhões. Durante esse período, 15 países exportaram vinhos para o Brasil, 

especialmente Chile, Argentina, França, Itália e Portugal, que juntos superaram 87% 

dos valores no período, deixando pouco espaço para os demais. Em 2014, estes 

cinco exportadores mantiveram a classificação, com um aumento de participação de 

mais de 90% do total (Uvibra, 2016). 
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Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin, 2015) informa que as 

vendas dos produtos vitivinícolas neste ano apresentaram crescimento de 6,9% no 

geral, além de revelarem estabilidade nos vinhos e índice positivo nos espumantes e 

suco de uva. Nos vinhos tranquilos (sem CO2 aparente), apurou-se um crescimento 

de 2,6%, nos finos assim como a estabilidade na comercialização dos vinhos de 

mesa. O destaque positivo, mais uma vez, ficou por conta dos espumantes, com 

crescimento de 11,9%, e dos sucos de uva prontos para consumo, índice 30,5% 

maior em relação a 2014. Mesmo não apresentando crescimento em volume, para 

os vinhos de mesa a comercialização de produtos engarrafados cresceu 6,2%, 

compensando a queda na comercialização deste produto a granel e em garrafões. 

Já o desempenho de vendas dos produtos vitivinícolas gaúchos em 2015 

correspondeu a cerca de 90% da produção brasileira. Os espumantes em geral 

tiveram aumento de 11,9%, com a venda de 18,7 milhões de litros. Os espumantes 

moscatéis cresceram 15,8%, com a venda de 4,9 milhões de litros. Na categoria 

sucos de uva prontos para o consumo, ocorreu aumento de 30,5% em relação a 

2014, com a venda de 117,7 milhões de litros; Os sucos naturais/integrais cresceram 

29,8%, com a venda de 108,3 milhões de litros. Na categoria de sucos de uva 

reprocessados e/ou reconstituídos, o crescimento foi de 101,5%, com a 

comercialização de 5,2 milhões de litros. Os vinhos tranquilos, incluindo os de mesa 

e os de variedades viníferas, apresentaram crescimento de 0,9%, com a venda de 

227,3 milhões de litros. Foram vendidos 207,6 milhões de litros de vinho de mesa, 

mais de 0,7% em relação a 2014, e 19,7 milhões de litros de vinho de variedades 

viníferas (vinho fino), ou seja, maior em 2,6% se comparado ao a 2014 (Ibravin, 

2015). 

 

Estudos sobre a vitivinicultura brasileira realizados pela Embrapa apontam que no 

em 2015 foram produzidas 1.499.353 milhões toneladas de uvas, distribuídas entre 

os estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo, registrando um aumento de 4,41% em relação 

ao ano anterior. A produção de uvas destinadas ao processamento (vinho, suco e 

derivados) foi de 781.412 milhões de quilos de uvas em 2015, representando 

52,12% da produção nacional. O restante da produção (47,88%) foi destinado ao 

consumo in natura. A quantidade de uvas processadas para a elaboração de vinhos 

e suco apresentou aumento de 16,03% em 2015, comparativamente a 2014 (Mello, 
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2016). 

 

De acordo com Mello (2016), a produção de vinhos, suco e derivados do Rio Grande 

do Sul foi de 583.015 milhões de litros em 2015, 15,38% acima de 2014. O 

segmento de suco tem sido uma alternativa para a sustentabilidade da vitivinicultura 

gaúcha, pois tem absorvido boa parte da produção de uvas americanas e híbridas, 

que tradicionalmente eram absorvidas pelos vinhos de mesa. Para a autora, apesar 

da crise econômica e do baixo desempenho da economia brasileira, a quantidade de 

suco e vinhos comercializados pelo Rio Grande do Sul em 2015 apresentou 

acréscimo de 4,52%. 

 

As exportações brasileiras do setor vitivinícola alcançaram de 81,81 milhões de 

dólares, 8,32% inferior a 2014, enquanto as importações apresentaram redução de 

14,25% em relação ao ano anterior. O balanço anual apresentou déficit de 300.798 

milhões de dólares, 14,25% abaixo de verificado em 2014. De modo geral, houve um 

pequeno avanço na produção de uvas no País, com redução de produção em alguns 

estados e acréscimo em outros. O volume de uva processada apresentou aumento, 

enquanto a uva in natura teve seu volume reduzido. O mercado dos vinhos 

nacionais apresentou bom desempenho em 2015, com destaque para os 

espumantes. O suco de uvas integral apresentou excelente desempenho, enquanto 

o suco concentrado apresentou retração nas vendas. A elevação da taxa de câmbio 

não impulsionou as exportações nem inibiu as importações. Contudo, houve redução 

dos preços médios de importação e de exportação de uvas, suco e vinhos (Mello, 

2016). 

 

Na linha de pesquisa competitividade e marketing, o interesse intelectual deste 

estudo consiste em investigar o comportamento de consumo de vinhos, um estudo 

sob múltiplo olhar, identificando a influência dos fatores ambientais e os atributos 

para a tomada de decisão. 

 

1.1 Problematização 

 

O campo de estudo Comportamento do consumidor surgiu na década de 1960, por 

iniciativa de estudiosos como Ferber e Wales (1958), Katona (1960), Howard (1963), 
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Newman (1963) e Engel, Kollat e Blackwell (1968), Tinha por objetivo identificar as 

variáveis que rodeiam o consumidor, bem como suas atitudes inconstantes perante 

diferentes produtos. Com o passar dos anos, este campo de estudo foi tomando 

sustentação e credibilidade, consolidando-se como disciplina em programas de 

mestrado e doutorado em todo o mundo (Holbrook, 1987).  

 

Se no século XX as pesquisas tinham como alvo as relações de trabalho e o 

comportamento dos trabalhadores, no século XXI o mercado e o comportamento do 

consumidor atraíram o foco das pesquisas em relação às atividades de consumo, 

ampliando a demanda por pesquisas, trabalhos e teorias sobre o consumo, seus 

diferentes sistemas e seus atores (Barbosa, 2002). Estudos sobre este tema têm 

sido objeto de pesquisas por parte das ciências sociais e das organizações. É 

crescente a necessidade das empresas de estudar esta área de comportamento, 

diante das mudanças que podem ocorrer no cenário mercadológico e seus 

ambientes. Conhecer os hábitos de consumo e identificar as influências, os 

estímulos e os estágios que levam o consumidor a uma tomada de decisão em um 

processo de compra podem siginificar o sucesso ou o fracasso de determinado 

produto ou serviço. Ou seja, o comportamento do consumidor está ligado a todas as 

decisões vinculadas às atividade de compra, uso, bens e serviços. 

 

O processo de decisão de compra envolve sete etapas: reconhecimento da 

necessidade; busca da necessidade avaliação das alternativas pré-compra; compra; 

consumo; avaliação pós-consumo; e descarte. É fundamental para as organizações 

conquistar seus clientes, mostrar o quanto eles são importantes e conhecer suas 

necessidades. Isso exige técnicas e habilidades que focam diretamente os 

consumidores. 

 

Solomon (2011), afirma que as escolhas de consumo não podem ser compreendidas 

sem que seja considerado o contexto cultural. Seus efeitos são poderosos e de 

longo alcance. O consumidor de vinhos possui diversas opções de escolha no 

momento de decidir, as quais podem variar desde a marca, o tipo de uva, o país de 

origem, a região de origem, as características organolépticas do produto e a safra, 

dentre outras (Lockshin & Hall, 2003). 
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Segundo Aguiar (2008), o discurso do vinho, de forma direta ou alusiva, é alimentado 

por um arsenal simbólico e informativo. Existe uma conexão de identidade do seu 

consumo com modos de vida, na conceituação estatutária do produto e na 

estilização de um consumo estético, com pretensões sociais distintivas, sendo um 

dos atributos o léxico aromático-gustativo próprio (Aguiar, 2008). 

 

Este estudo se propõe a identificar como se configura o consumo de vinhos e as 

influências exercidas sobre o comportamento do consumidor em sua decisão de 

compra. A pergunta que norteia o trabalho é: Como se configura o consumo de 

vinhos por consumidores, somelliers e empresários? 

 

1.2 Objetivos 

 

Na busca por responder à questão apresentada, foram delineados os seguintes 

objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 
 Analisar o comportamento de consumo de vinhos na ótica de 

consumidores, somelliers e empresários. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil de consumidores, somelliers e empresários; 

 Identificar como se dá a busca de informação sobre os vinhos; 

 Identificar os fatores que influenciam o consumo de vinhos; 

 Identificar os atributos para a tomada de decisão sobre a compra de 

vinhos 

 

1.3 Justificativa 

 

Percebe-se nas últimas décadas uma maior consideração nas Ciências Sociais, 

especialmente da Antropologia, por discursos fomentados na cultura organizacional. 

Seus termos, segundo Barbosa (2002), podem parecer contraditórios, mas, com 

perspectivas diferentes, remetem tanto à eficácia, à eficiência, à racionalidade e à 
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performatividade quanto ao universo simbólico da cultura, ao específico e a valores 

sociais duráveis. 

  

Apesar de alguns pesquisadores argumentarem que o campo do Comportamento do 

consumidor não deveria estar a serviço das empresas, que não poderia ter foco 

estratégico e que seu conhecimento não deveria ser utilizado por profissionais de 

marketing para gerar lucros, muitos pesquisadores o veem como uma ciência social 

aplicada, sendo o valor do conhecimento gerado avaliado para  ampliar a eficiência 

da prática de marketing (Solomon, 2011). 

 

Estudar o comportamento do consumidor no setor vitivinícula é bastante 

interessante, pois desde o final do século passado ele vem passando por uma série 

de transformações produtivas, ideológicas e comerciais. As mudanças socioe 

ecônomicas e político-culturais mundiais, como alteração de hábitos alimentares, 

campanhas antialcoolismo e introdução de outras bebidas à mesa dos 

consumidores, têm motivado uma reconfiguração do setor, desafiando-o a reverter 

um processo progressivo de decadência (Aguiar, 2008). 

 

Pesquisar essas novas possibilidades de consumo se faz instigante, buscando a 

face do vinho contemporâneo em uma nova versão, após séculos de um modelo de 

mercado mundial europeu. Segundo Aguiar (2008), viveu-se a fase do “velho mundo 

do vinho”, e vive-se a fase do “novo mundo do vinho”. 

 

Nas últimas décadas, os vinhos brasileiros têm melhorado sensivelmente sua 

qualidade, sobretudo pela maior procura por parte dos consumidores. Eles só 

tiveram melhora expressiva após a década de 1970 graças à instalação de 

empresas multinacionais ligadas ao ramo. Essas empresas detentoras de um 

marketing expressivo e grande volume de recusos financeiros e tecnológicos, 

ofereceram incentivo aos produtores locais para o cultivo de uvas apropriadas para 

vinho fino, as viníferas, resultando em um grande avanço no aperfeioamento do 

vinho brasileiro (Pacheco, 1996). 

 

Segundo Pacheco (1996), há vinte anos o vinho nacional era tido pelos especialistas 

como um suco de uva azedo com cheiro foxé (de raposa). Atualmente, o país produz 
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vinhos finos que podem competir com muitos vinhos estrangeiros de boa reputação. 

A previsão para um futuro próximo é de aperfeiçoamento ainda mais acentuado e de 

maior possibilidade de aumentar a preferência dos consumidores de vinhos 

nacionais.  

 

O tema “Comportamento do consumidor” é muito relevante para a Administração. 

Estudar o comportamento do consumidor de vinhos e as mudanças nos ambientes 

de consumo é também inovar em pesquisa sobre competitividade e marketing. 

 

Em um cenário relativamente novo e dinâmico, o comportamento do consumidor e a 

tomada de decisão tornam-se estudos interdisciplinares e ampliam-se as 

perspectivas de pesquisa sobre o consumo, seus segmentos, sistemas e atores. 

Também o acirramento da competição entre empresas traz o comportamento do 

consumidor como grande interesse para pesquisa. Seu estudo possibilita que os 

indivíduos se tornem mais conscientes quanto ao processo de consumo e, também, 

a seus direitos e deveres (Schiffman & Kanuk, 2009). Estes fatores são de grande 

importância para o ambiente acadêmico, para as organizações, e para a sociedade, 

tornando-se, também, de interesse para uma investigação intelectual e pessoal. 

 
 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo,  

Introdução, são apresentados o campo de estudo, a problematização, os objetivos 

geral e específicos, e a justificativa. O segundo capítulo  contém o Referencial 

Teórico, que contempla os temas que dão sustentação teórica: comportamento do 

consumidor, fatores que influenciam o comportamento do consumidor, marketing e 

seus conceitos, decisões de marketing no varejo, ambiente da loja, tendências no 

varejo, mercado de vinhos, e o comportamento do consumidor de vinhos. O terceiro 

capítulo traz a metodologia, descrevendo-se a caracterização da pesquisa, 

população e amostra quantitativa e qualitativa, e procedimentos para a coleta de 

dados. No quarto capítulo são relatadas a apresentação e a discussão dos 

resultados.  No quinto capítulo encontram-se as conclusões, limitações e sugestões 

para futuras pesquisas, seguidas das referências e dos apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo teoriza sobre o comportamento do consumidor, focando, de modo 

geral, nos seguintes pontos: comportamento do consumidor, processo de tomada de 

decisão do consumidor e variáveis influenciadoras (internas e externas). Em 

seguida, abordam-se os temas mais específicos, tais como: comportamento do 

consumidor de vinhos, hábitos de consumo dos clientes, influência dos fatores 

ambientais no consumo de vinhos, fatores influenciadores do consumo e atributos 

para a tomada de decisão de compra de vinhos. 

 

 

2.1 Comportamento do consumidor 

 

O campo Comportamento do consumidor tem suas raízes no conceito de marketing, 

uma orientação de negócios que evoluiu nos anos de 1950, com diversas 

abordagens alternativas para a realização de negócios (conceito de produção, 

conceito de produto e conceito de venda). Com isso, alguns profissionais de 

marketing começaram a compreender que poderiam vender mais produtos e com 

maior facilidade se produzissem somente os bens que os consumidores iriam 

comprar (Schiffman & Kanuk, 2009).  

 

Segundo Mowen e Minor (2003), os estudos sobre comportamento do consumidor 

são recentes. Os primeiros livros e artigos foram escritos na década de 1960. Para 

estes autores, o comportamento do consumidor pode ser determinado por fatores 

pessoais ou por variáveis demográficas, permitindo, assim, identificar e entender seu 

perfil e suas necessidades e desejos de consumo em diversos segmentos. Mowen e 

Minor (2003) definem comportamento do consumidor como unidades compradoras e 

processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e disposição de mercadorias, 

serviços, experiências e ideias.  

 

Compreender o comportamento do consumidor é fundamental para administradores, 

publicitários e profissionais de marketing, uma vez que tais necessidades só podem 

ser satisfeitas se os profissionais de marketing conseguirem identificar o desejo de 

pessoas ou organizações que usarão seus produtos e serviços (Solomon, 2002). 
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Para Kassarjian (1982), os termos comportamento do consumidor e psicologia do 

consumidor não eram muito usados antes de 1965. Surgiram pela primeira vez no 

Annual Review of Psychology, com o artigo “Consumer Psychology”, de Twedt 

(1965). Foram publicados na década de 1950 seis artigos no periódico Journal of 

Marketing sobre comportamento do consumidor. Mas foi na década de 1960 que os 

estudos nesta área se popularizaram, a partir da publicação dos primeiros livros 

sobre comportamento do consumidor por autores como Engel, Kollat; Blackwel, 

(1968) e Myers e Reynolds (1967), juntamente com a implantação da disciplina em 

várias faculdades e a criação do periódico Journal of Consumer Research, em 1974. 

 

Statt (1997) explica que comportamento do consumidor pode ser definido como 

atividades mentais, físicas e emocionais em que os indivíduos se engajam quando 

escolhem, compram, usam e descartam produtos e serviços para satisfazer suas 

necessidades e desejos. 

 

Para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), o comportamento do consumidor 

abrange o estudo de indivíduo, grupos ou organizações e o processo que eles usam 

para selecionar, adquirir, usufruir e descartar de produtos e/ou serviços, para atender 

as necessidades e o impacto que esses processos têm no comprador e a sociedade. 

Nesse sentido, sua abrangência vai desde os processos cognitivos, motivacionais e 

emocionais antes e depois da obtenção do produto, serviços ou ofertas adquiridos. 

Os autores afirmam que estudar o comportamento do consumidor é complexo e se 

complica ainda mais quando é necessário considerar vários indivíduos ou grupos. 

Assim, cabe às empresas, por meio do marketing, conhecer e buscar atender às 

necessidades do consumidor (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007). 

 

Engel; Blackwell e Miniard (2000, p. 4) esclarecem que o comportamento do 

consumidor constitui-se em “as atividades para obter, consumir e dispor de produtos 

e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas 

ações". Espinoza (2002, p. 2) entende que comportamento do consumidor envolve o 

entendimento das ações tomadas pelas pessoas em situações de compra e 

consumo.  
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Calvão da Silva (1999, p. 58), como citado em Glória (2003) expõe duas 

interpretações distintas para o termo consumidor.  

 

Em sentido lato o consumidor é aquele que adquire, possui ou utiliza um bem 
ou serviço, quer para uso pessoal ou privado, quer para uso profissional. O 
que importa é que alguém seja o “consumador” do bem, isto é, que consuma, 
complete, termine o processo econômico, dando satisfação a necessidades 
pessoais, familiares e/ou profissionais [...] Em sentido estrito, consumidor é 
apenas aquele que adquire, possui ou utiliza um bem ou um serviço, para uso 
privado (pessoal, familiar ou doméstico), de modo a satisfazer as 
necessidades pessoais e familiares, mas não já o que obtém ou utiliza bens e 
serviços para a satisfação das necessidades da sua profissão ou da sua 
empresa (Calvão da Silva, 1999 p. 58). 

 

Na concepção de Karsaklian (2000, p. 11), o consumidor não deve ser visto de 

maneira isolada, uma vez que ele é uma parte de nós. E todos nós, como 

consumidores, temos motivações em busca de ambições, conquista de espaços e 

realização pessoal. Richers (1984) entende que o comportamento do consumidor se 

caracteriza pelas atividades mentais e emocionais provocadas pelo uso de produtos, 

e serviços para satisfazer as necessidades e desejos do indivíduo. 

 

Giglio (2005) ensina que consumidor é todo o indivíduo abordado por algum tipo de 

anúncio (oferta) de produtos ou serviços, seja como consumidor final, público 

intermediário ou usuário. Porém, cabe ressaltar que o fato de a pessoa receber 

algum tipo de anúncio não necessariamente a torna um consumidor. O autor 

entende, ainda, que cada pessoa é única em sua existência e que cada consumidor 

tem personalidade e percepção próprias, reagindo de modo distinto, mesmo que sob 

estímulos iguais. Isso ocorre porque cada um possui características específicas. 

 

Peter e Olson (2009 p. 5) explicam que a Associação de Marketing (AMA) (2002) 

define assim comportamento do consumidor: 

 

Interação dinâmica entre afeto e cognição, comportamento e ambiente por 
meio da qual os seres humanos conduzem na vida atiturdes relacionadas à 
troca. Ou seja, comportamento do consumidor envolve os pensamentos e os 
sentimentos que as pessoas experimentam e suas ações no processo de 
consumo. Inclui também todas as coisas no ambiente que influenciam esses 
pensamentos, sentimentos e ações tais como comentários alheios, 
propagandas, informações sobre preço, embalagens, aparência dos produtos 
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e muitos outros. É fundamental notar nessa definição que o comportamento 
do consumidor é dinâmico e envolve interações e trocas (Peter & Olson, 2009 
p. 5). 

 

O comportamento do consumidor é definido como as atividades físicas e mentais 

realizadas para a aquisição de bens de consumo que resulte em decisões e ações, 

como comprar e utilizar produtos e serviços (Sheth, 2001). 

 

Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 5) definem como comportamento do 

consumidor:  

 

Atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 
serviços, incluindo o processo de decisão que resulta em suas ações. Procura 
mostrar como as pessoas tomam suas decisões quais são os fatores que 
norteiam seu comportamento e quais são os atributos que as influenciam.  

 

No ato da compra, o consumidor objetiva fazer sua melhor escolha, diminuir o 

esforço em sua tomada de decisão, minimizar os sentimentos negativos, e 

maximizar os motivos de sua opção. No entendimento dos referidos autores, 

nenhum outro campo de estudo chega mais perto da vida cotidiana das pessoas que 

o comportamento do consumidor (Engel, Blackwell, & Miniard, 2005). 

 

O comportamento do consumidor envolve estudos sobre o indivíduo, grupos, 

organizações e o processo utilizado para selecionar, adquirir, usufruir e descartar 

produtos ou serviços. Entender o comportamento do consumidor é fundamental para 

que as organizações conheçam as necessidades de seu público e possam 

direcionar as ações de marketing para venda de determinado produto ou serviço 

(Hawkins, Mothersbaugh, & Best, 2007). 

 

De acordo com Peter e Olson (2009), o comportamento do consumidor é 

determinado pelas trocas que os seres humanos realizam entre si. Ou seja, envolve 

a renúncia de algum dinheiro e outras coisas para obter produtos e serviços. Assim, 

além de fenômeno complexo, é uma área de estudo eclética. A maior parte das 

pesquisas publicadas é feita por acadêmicos de marketing com diferenças 

marcantes em relação à experiência, aos objetivos e aos métodos. 
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A tabela 1 representa as abordagens de pesquisa do comportamento do consumidor. 

 
Tabela 1 
Abordagens de pesquisa do comportamento do consumidor 

ABORDAGEM 
CAMPO DE 

ESTUDO 
BÁSICO 

PRINCIPAIS OBJETIVOS 
PRINCIPAIS  
MÉTODOS 

Interpretativa 
Antropologia 

cultural 
Compreender o consumo e 
seus significados. 

Entrevistas longas e 
discussão em grupos. 

Tradicional 
Psicolocia 
sociologia 

Explicar a tomada de 
decisão do consumidor. 

Experimentos e 
levantamentos. 

Ciência do 
Marketing 

Economia 
estatística 

Predizer as escolhas e o 
comportamento do 
consumidor. 

Modelagem 
matemática, 
simulação. 

Fonte: Adaptado de Peter, J. P., & Olson, J. C. (2009). Comportamento do Consumidor e Estratégia 
de Marketing (8a ed., p. 10). São Paulo: Mc Graw Hill. 

 

Existem três abordagens principais para estudar o comportamento do consumidor: 

 

 Interpretativa – relativamente nova neste campo, tornou-se bastante 

influente. Baseia-se em teorias e métodos da antropologia cultural. Seu 

objetivo é abarcar em profundidade o consumo se seus significados. 

 Tradicional – fundamenta-se em teorias e métodos da psicologia 

cognitiva, social e comportamental, bem como da sociologia. Procura 

desenvolver teorias e métodos para explicar a tomada de decisão e o 

comportamento do consumidor. 

 Ciência do marketing – baseia-se em teorias e métodos da economia e 

da estatística. Normalmente, envolve o desenvolvimeno e a verificação 

de modelos matemáticos para predizer o impacto das estratégias de 

marketing nas escolhas e no comportamento do consumidor [...] (Peter 

& Olson, 2009 p.10) 

 

2.2 Fatores que Influenciam o comportamento do consumidor 

 

As necessidades (humanas/consumidor) formam a base de todo o marketing 

moderno. Elas são a essência do conceito de marketing, a chave para a 

sobrevivência, a lucratividade e o crescimento de uma empresa em um mercado 

altamente competitivo. Estudos e pesquisas buscam conhecer as influências que 

levam um consumidor a adquirir um produto ou serviço. Para Peter e Olson (2009), o 

consumidor está sujeito em seu ambiente a receber influências que afetam a 
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maneira como ele pensa, sente e age, incluindo os estímulos sociais, como a 

conduta de outras pessoas em culturas, subculturas, classes sociais, grupos de 

referência e famílias. 

O consumidor recebe influências de vários fatores: situacionais, culturais, sociais, 

individuais e psicológicos. Ele é influenciado pelo ambiente em que está inserido e, 

também, pelo composto de marketing, tais como: atributos e vantagens dos produtos 

e serviços ofertados, preço, utilidade, entrega, propaganda, promoção e persuasão à 

aquisição, marca, momento apropriado para a compra e quantidade comprada 

(Franzoso, 2007). 

 

Las Casas (2006, p.192) Classifica os fatores de influência sob comportamento do 

consumidor da seguinte forma:  

 

Influências externas e as internas. No que se refere às influências externas o 
autor as subdivide em: fatores ambientais, variáveis controláveis do 
marketing, fatores culturais, sociais, família e classes sociais; já as influências 
internas são subdivididas em: personalidade, motivação, percepção, atitudes, 
aprendizagem e condicionamento clássico e instrumental. 

 

Kotler (1998) afirma que o consumidor recebe influências culturais, sociais, 

psicológicas e pessoais. O autor apresenta um modelo que demonstra os fatores 

psicodinâmicos internos e externos que influenciam o consumidor. 

 

 
 
Figura 1 . Fatores que influenciam o consumidor 
Fonte: adaptada de Kotler, P. (1998). Administração de marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle (5a ed., p. 163). São Paulo: Atlas 

 

Kotler e Keller (2006) reconhecem que esses fatores auxiliam o consumidor a 
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determinar seus padrões de compra e, comportamento e ainda, determinam a 

escolha ou rejeição de um determinado produto ou serviço. 

 

2.2.1 Culturais 

 

Na atual sociedade global, os ícones culturais e os comportamentos são transmitidos 

de uma nação para outra pela mídia e pela internet. Isso resulta em uma grande 

diversidade cultural, em que os modismos populares de uma cultura se tornam 

populares em outras. O estudo da cultura é um empreendimento desafiador, porque 

seu foco principal está no maior componente do comportamento social: toda a 

sociedade, em contraste com o psicológico, que se interessa principalmente pelo 

estudo do comportamento individual, ou o sociológico, que se envolve com o estudo 

de grupos. Para Santos (1994, p. 7), “cultura é a maneira de conceber e organizar a 

vida social e seus aspectos materiais, no sentido de produzir para garantir a 

sobrevivência e o modo de ver o mundo”. 

 

Schiffman e Kanuk (2009 p. 280) definem assim a cultura: “A soma do total das 

crenças, valores e consumos aprendidos que dirigem o comportamento do 

consumidor dos componentes de uma determinada sociedade”. Os componentes 

crença e valor, citados nesta definição, referem-se a sentimentos e prioridades 

acumulados que os indivíduos têm sobre as coisas e as posses. Ou seja, valores e 

crenças são imagens mentais que afetam uma grande faixa de determinadas 

atitudes, que, por sua vez, influenciam a maneira como uma pessoa tende a reagir 

em uma situação específica. Em contrapartida, os costumes são modos ostensivos 

de comportamento que constituem meios culturalmente aprovados ou aceitos de 

comportamento em determinadas situações. Os costumes consistem no 

comportamento diário ou rotineiro (Schiffman & Kanuk, 2009). Assim, enquanto as 

crenças e os valores são guias para o comportamento, os costumes são meios 

usuais e aceitáveis de comportamento. Diante desta definição, fica fácil perceber 

como o conhecimento das diversas culturas de uma sociedade auxilia as empresas 

a prever a aceitação de seus produtos ou serviços pelo consumidor. 

 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2011), a cultura refere-se ao conjunto de 

valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os indivíduos a 
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se comunicarem e a interpretarem e a avaliarem como membros de uma sociedade. 

A cultura reflete influências advindas de fatores como etnia, raça, religião e 

identidade nacional ou regional. 

A Figura 2 mostra como alguns desses elementos mudam em uma sociedade, 

mudando também a cultura.  

 

INFLUÊNCIAS 

Etnia 
Raça 
Religião 
Identidade regional ou nacional 

 

Cultura 

 
 
 
 
 

Abstrato/Comportamental 

 

Físico/Material 

Valores 
Normas 
Rituais 
Simbolo 

Artefatos 
Tecnologia 
Infraestrutura 

 

Figura 2 . Influências da cultura 

Fonte: Adaptada de Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2011). Comportamento do 
Consumidor. (Trad. 3a reimp. da 1a ed. de 2005). São Paulo: Cengage Learning. 
 

 

A cultura faz com que as pessoas tenham um senso de identidade e uma 

compreensão do que são os comportamentos aceitáveis em uma sociedade. 

Algumas das mais importantes características influênciadas pela cultura são: 

 

 Sentido do eu e do espaço; 

 Comunicação e linguagem; 

 Vestuário e aparência; 

 Alimentação e hábitos alimentares; 

 Tempo e consciência do tempo; 

 Relacionamentos (família, organizações, governos...); 

 Valores e normas; 

 Processos mentais e aprendizagem; 
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 Hábitos e práticas do trabalho (Blackwell; Miniard & Engel, 2011 p. 

328). 

 

Schiffman e Kanuk (2009) conceituam a cultura como a personalidade de uma 

sociedade. Para estudá-la, faz-se necessário um exame de fatores como leis, 

religião, hábitos alimentares, música, arte e tecnologia. Nesse sentido, os 

consumidores se veem no contexto de sua cultura e reagem ao ambiente em que 

vivem com base na estrutura cultural que trazem para essa experiência. Cada 

indivíduo percebe o mundo por meio de suas próprias lentes culturais. A cultura é 

aprendida. Desde a idade precoce, começamos a adquirir de nosso ambiente social 

um conjunto de crenças, valores e costumes aceitáveis. À medida que as crianças 

brincam, elas atuam e ensaiam importantes lições e situações culturais. Essa 

aprendizagem cultural as prepara para as circunstâncias da vida real (Schiffman & 

Kanuk, 2009). 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007), o comportamento humano é adquirido. 

Quando uma criança cresce em determinada sociedade, ela adquire valores e 

percepções, influenciadas pelo comportamento de sua família e de outros locais e 

instituições que estão inseridas em seu dia a dia e que lhe são importantes. Os 

antropólogos identificaram três formas distintas de aprendizagem cultural:  

 

 Formal – os adultos e outros irmãos ensinam a um jovem membro da 

família como se comportar; 

 Informal – uma criança aprende principalmente pela imitação do 

comportamento de outras pessoas escolhidas, como amigos e 

familiares, ou heróis da TV; 

 Técnica – os professores ensinam a criança em um ambiente 

educacional sobre o que deve ser feito, como deve ser feito e por que 

deve ser feito (Schiffam & Kanuk, 2009 p. 282) 

 

Mesmo que a propagaganda de uma empresa possa influenciar os três tipos de 

aprendizagem cultural, é provável que muitos anúncios de produtos ou serviços 

melhorem a aprendizagem informal fornecendo ao público um modelo a ser imitado.  
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Schiffman e Kanuk (2009) ressaltam que a repetição de propaganda cria e reforça 

crenças e valores culturais. Assim, o significado cultural passa do mundo 

culturalmente constituído para os bens de consumo, e destes para o consumidor 

individual por meio de diversos veículos como: propaganda, observação ou imitação 

do comportamento de outras pessoas (Figura 3). 

 
 

Mundo culturalmente constituído 

 
 

Sistema de 
Propagana/Moda 

 Sistema  
de Moda 

 
 

 

Bens de consumo 

 
 

Ritual  
de posse 

 
Ritual  

de troca 
 

Ritual  
de aparência 

pessoal 
 

Ritual  
de desnudamento 

 
 

Consumo individual 

 
 

  Localização do significado 

 
  Instrumento de transferência do significado 

Figura 3 . O movimento do significado cultural 
Fonte: adaptado de Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2009). Comportamento do consumidor (9a ed.). 
Rio de Janeiro: LTC. 

 

Medeiros e Cruz (2006) argumentam que os membros de uma sociedade aprendem 

um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos com o convívio 

em família e com as instituições básicas, que acabam influenciando seus hábitos de 

consumo. 

 

Para Solomon (2011), a cultura não é estática. Ela está em contínua evolução, 

mesclando velhas e novas ideias. Um sistema cultural envolve as seguintes áreas:  

 Ecologia – o modo como um sistema se adapta ao seu habitat. A 

ecologia é moldada pela tecnologia que uma cultura utiliza para obter e 

distribuir recursos. 
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 Estrutura social – o modo como a vida social organizada é mantida. 

Isso inclui os grupos domésticos e políticos dominantes em uma 

cultura. 

 Ideologia – as características mentais de um povo e o modo como ele 

se relaciona com seu ambiente e com grupos sociais. Isso gira em 

torno da noção de que os membros da sociedade possuem uma visão 

de mundo em comum (Solomon, 2011 p. 569). 

 

Ainda na concepção de Solomon (2011), embora as culturas sejam diferentes, outras 

quatro dimensões parecem ser responsáveis por grande parte dessa variabilidade: 

 

 Distância do poder – a maneira como os membros percebem 

diferenças de poder quando formam relacionamentos interpessoais. 

 Rejeição da incerteza – até onde as pessoas se sentem ameaçadas 

por situações ambíguas e contam com crenças e instituições que as 

ajudam a evitar as incertezas. 

 Masculinidade e feminilidade – até onde os papéis sexuais são 

claramente delineados muito explicita sobre os comportamentos 

aceitáveis de homens e mulheres, tais como: quem deve ser 

responsável por certas tarefas na unidade familiar. 

 Individualismo – confere mais importância às metas pessoais. As 

pessoas tendem a mudar de grupo (emprego, igreja, etc) quando as 

exigências se tornam muito difíceis (Solomon, 2011 p. 570). 

 

De acordo com Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2011), a cultura é um dos fatores 

fundamentais a ser considerado no planejamento de produtos e na definição de 

estratégias de marketing, uma vez que ela pode ser considerada o principal 

elemento na vida do indivíduo em sociedade. 

 

A cultura determina o comportamento e os desejos de uma pessoa. Uma criança 

adquire valores, percepções, preferências e comportamentos de sua família e de 

outras instituições à medida que cresce (Kotler & Keller, 2006 p. 173). Toda cultura 

desenvolve histórias e práticas que auxiliam seus membros a dar sentido ao mundo.  
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Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2011) afirmam que o indvíduo busca padrões de 

referência para seguir uma conduta baseada nos princípios culturais de uma 

sociedade. Sendo de cunho normativo, deve ser seguida como regra. Assim, 

qualquer tipo de comportamento fora das diretrizes preestabelecidas pode resultar 

em algum tipo de punição. 

 

Segundo Kotler e Keller (2006), cada cultura tem subculturas, que se tornam 

influentes à medida que as organizações preparam programas de marketing 

específico para atendê-las. Kotler (1998, p.162) explica: 

 

Cada cultura consiste em subculturas menores, as quais fornecem 
identificação mais específica e socialização para os seus membros. As 
subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões 
geográficas. Nesse sentido, tendo-se por base a antropologia e a sociologia, 
torna-se importante conceituar algumas expressões que dizem respeito à 
subcultura: 

 

Mowen e Minor, (2003) ensinam que a subcultura é uma subdivisão da cultura, 

baseada em uma característica unificadora. Esta característica pode ser o status 

social, os padrões de comportamento, a raça, a religião a idade e ou o sexo. 

 

Os componentes de determinada subcultura possuem crenças, valores e costumes 

que os distinguem de outros membros desta mesma sociedade. Eles seguem a 

maior parte das crenças e valores culturais e dos padrões comportamentais da maior 

parte da sociedade. Schiffman e Kanuk (2009 p. 300) definem subcultura como “um 

grupo social distinto que existe como um segmento identificável dentro de uma 

sociedade maior e mais complexa”. 

 

Dentre as grandes categorias subculturais, Schiffman e Kanuk, (2009 p. 300) 

nomeiam: nacionalidade, religião, região geográfica, raça, idade, gênero, ocupação e 

classe social. 

 

Define o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2015 p. 1): 

 

A subcultura é composta por um conjunto de características culturais de um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
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grupo menor, diferindo do padrão da sociedade maior, porém, sem que haja a 
desvinculação da cultura vigente. São exemplos de subcultura os valores que 
diferenciam religiões, grupos raciais, regiões geográficas. [...] 

 

A subcultura é um segmento à parte da cultura, pois nela se compartilham valores e 

padrões que a integram na cultura geral e devem ser observadas pelos analistas de 

marketing no planejamento de suas estratégias (Honorato, 2004). 

 

Peter e Olson (2009 p. 312) descrevem assim a subcultura: 

 

Grupos distintos em uma sociedade que compartilham significados culturais 
comuns com relação as respostas afetivas e cognitivas (respostas 
emocionais, crenças valores e objetivos), comportamentos (costumes, 
roteiros e rituais, normas comportamentais) e fatores ambientais (condições 
de vida, localização geográfica, objetos importantes. 

 

A classe social influencia o estilo de vida dos consumidores e seu comportamento de 

compra. Indivíduos de classes sociais mais altas realizam compras não apenas por 

necessidade, mas também por prazer. De outro lado, os consumidores das classes 

inferiores preferem produtos de massa e lojas com preços atraentes (Mowen & 

Minor, 2003). 

 

O termo classe social refere-se à divisão nas quais as pessoas e os grupos são 

classificados de acordo com seu prestigio social, poder aquisitivo e habilidades 

(Wengrzynek & Carmo, 2003; Pinheiro, Castro, Silva, & Nunes, 2011). 

 

Kotler e Armstrong (2003, p. 122) entendem que há um conjunto de fatores que 

determinam uma classe social: 

 

A classe social não é determinada por apenas um fator, como a renda. Ela é 
determinada por uma combinação de ocupação, renda, instrução, riqueza e 
outras variáveis. Em alguns sistemas sociais, os membros das diferentes 
classes são educados para exercer determinados papéis e não podem mudar 
sua posição social. 

 

O autor afirma que uma das pesquisadoras que mais contribuiu para o entendimento 

sobre as classes sociais e seu comportamento de compra foi Chistiane Gade (1980), 

que atribuiu características de personalidade às classes sociais, (Tabela 2). 
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Tabela 2 
Perfis psicográficos atribuídos às classes sociais, de Gade  

CLASSE DESCRIÇÃO 

A1 
Elite social: inclui os herdeiros; mantém uma relação aristocrática com o dinheiro; 
geralmente, é bastante tradicionalista, discreta e sóbria; é grupo de referencia para as 
classes A2 e B2. 

A2 

Muitas vezes, tem renda superior a classe A1; são os altos executivos e empresários, 
tecnocratas; geralmente, sua ascensão é recente, com raízes na classe B e C; 
fortemente sensível ao consumo de signos de status; ligada ao dinheiro, poder e, não 
raro, cultura e bom gosto; valorizam as peças exclusivas como símbolos distintos. 

B1 e B2 
Profissionais diferenciados, com nível acadêmico superior; valorizam a formação 
cultural e profissional como garantia de manutenção ou ascensão de status; são 
sensíveis aos apelos de conforto e bom gosto.  

C 
Família típica trabalhadora, com tendências conservadoras; valoriza a qualidade dos 
bens duráveis; geralmente, não confia no próprio gosto; busca orientação na classe 
B1, como grupo de referência, e em publicações especializadas; é sensível ao preço.  

D 

Tem ocupações profissionais não diferenciadas; sensível, sobretudo, aos bens 
duráveis; costuma ter lealdade a marca, como forma de minimizar a ansiedade e 
insegurança que incide nos processos de compra, para os quais tem pouco 
conhecimento.  

E 

Baixo nível de instrução, pequena disponibilidade ao raciocínio abstrato, simbólico; 
revela um comportamento de compra com tendências impulsivas (busca satisfação 
“quando pode”) o que a leva à aceitação de preços superiores ao valor real do produto 
ou a conduz a sistema de credito pouco favorável.  

Fonte: Gade (1980) citado em Dias, S.R. (2006 p. 57). Dias, S. R. (2006). Gestão de Marketing. São 
Paulo: Ed. Saraiva 

 

Gade (1980) apresenta na Tabela 2 a classificação antiga, que usava a terminologia 

classe média alta, aqui transformada em A1; classe alta inferior, em A2; classe 

média, em B1 e B2; classe média inferior, em C; classe baixa superior, que D; e 

inferior, em E. 

 

Para Schiffman e Kanuk (2009), classe social é a divisão dos membros que 

compõem uma sociedade sob uma hierarquia de classes definidas, para que cada 

integrante tenha o mesmo status e os membros de outras classes tenham status 

superior ou inferior. 

 

Silva e Barbosa (2011) argumentam que as classes sociais possibilitam a ordenação 

dos consumidores e de suas famílias, com o compartilhamento de determinados 

valores, crenças, interesses e estilos de vida, que se refletem nos desejos de 
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compra. Desse modo, o comportamento do consumidor pode receber influências de 

determinada classe social, sobretudo se os consumidores desejam a ascensão 

social para diferenciar-se de seus grupos e alcançar a elevação do seu status social. 

Ou seja, as pessoas, ao longo da vida, participam de grupos e assumem papéis e 

posições sociais. Isso faz com que elas escolham produtos que representem seu 

papel e status na sociedade (SEBRAE, 2015). 

 

De acordo com Solomon (2011), está cada vez mais difícil vincular algumas marcas 

a uma classe social específica. As mudanças no mercado tornam mais dificil para o 

observador casual alocar com exatidão um consumidor em determinada classe com 

base nos produtos que ele adquire. Isso é provocado por mudanças profundas na 

distribuição global de renda. O fato de muitos países em desenvolvimento possuírem 

um crescimento de renda e de os preços de bens de consumo terem aumento de 

qualidade e redução nos preços, tem elevado mais e mais consumidores em todo o 

mundo a participarem da economia global.  

 

2.2.2 Sociais 

 

Os seres humanos são animais sociais. Todos fazem parte de grupos, tentam 

agradar aos outros e seguem as pistas de como se comportarem observando as 

ações dos outros a sua volta. Kotler e Keller (2006) afirmam que fatores sociais 

acabam por influenciar o comportamento de compra, podendo ser caracterizados 

por: grupos de referência, família, papéis e posições sociais. 

 

Explicam Kotler e Keller (2006, p. 177):  

 

Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta 
(face a face) ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma 
pessoa. Os grupos que exercem influência direta são chamados grupos de 
afinidade. Alguns grupos de afinidade são primários, como família, amigos, 
vizinhos e colegas de trabalho, com os quais interage continua e 
informalmente. As pessoas também pertencem a grupos secundários, como 
grupos religiosos e profissionais ou associações de classe, que normalmente 
são formais e exigem menor interação contínua. 

 

Para Solomon (2011 p. 408), um grupo de referência pode conter um indivíduo ou 

vários, podendo ser real ou imaginário. É concebido como capaz de ter relevância 
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significativa para as avaliações, aspirações ou comportamento de um indivíduo. Os 

grupos de referência influenciam os consumidores de três maneiras: informativa, 

utilitária e expressiva de valor (Tabela 3). 

 

Tabela 3 
Três formas de influência dos grupos de referências 

TIPO DESCRIÇÃO 

INFLUÊNCIA 
INFORMACIONAL 

O indivíduo busca informações sobre várias marcas em associações 
profissionais ou em grupos independentes de especialistas. O indivíduo 
procura informações com pessoas que lidam profissionalmente com o 
produto. O indivíduo busca conhecimento e experiência em relação a marcas 
(por exemplo: como a marca A pode ser comparada com a marca B?, com 
amigos, vizinhos, parentes ou colegas de trabalho que tenham informações 
confiáveis sobre as marcas. A marca que o indivíduo seleciona é 
influenciada pela presença de um selo de aprovação de alguma agência de 
testagem independente. A observação do que os especialistas fazem (como, 
tipo de carro usado pela polícia ou a marca de televisor comprada por 
técnicos em eletrônica) influencia a escolha de uma marca. 

INFLUÊNCIA 
UTILITÁRIA 

Para satisfazer as expectativas de colegas de trabalho, a decisão do 
indivíduo de comprar determinada marca é influenciada por suas 
preferências. A decisão do indivíduo de comprar determinada marca é 
influenciada pela preferência de seus familiares. O desejo de satisfazer as 
expectativas dos outros a seu respeito em impacto na escolha de marcas 
pelo indivíduo. 

INFLUÊNCIA 
EXPRESSIVA DE 

VALOR 

O indivíduo acredita que a compra ou o uso de determinada marca 
promoverá a imagem que os outros têm dele. O indivíduo acredita que quem 
compra ou usa certa marca possui as características que ele gostaria de ter. 
Às vezes, o indivíduo acredita que seria bom ser o tipo de pessoa que as 
propagandas mostram usando uma determinada marca. O indivíduo acredita 
que as pessoas que compram uma marca específica são admiradas ou 
respeitadas pelas outras. O invíduo acredita que a compra de uma marca 
específica ajudaria a mostrar aos outros como ele gostaria de ser (um atleta, 
um artista, um executivo bem sucedido, um bom pai).  

Fonte: Adaptado de Solomon (2011, p. 409). Solomon, M. R. (2011). O comportamento do 
consumidor: comprando, possuindo e sendo. Tradução: Luiz Claudio de Queiroz Faria. Revisão 
técnica: Salomão Farias. 9. Ed. Porto Alegre: Bookman. 
 

 

Estudos de D’rozario e Choudhury (2000), apontam que a influência informacional 

ocorre quando o indivíduo aceita a apreciação crítica, recomendação ou experiência 

de terceiros em relação a um produto ou serviço pelo fato de acreditar que aquela 

pessoa é detentora de algum conhecimento sobre eles, quer seja pela observação, 

uso ou contato anterior (D’rozario & Choudhury, 2000). A influência atuária a partir do 

momento em que o indivíduo submete seu comportamento às expectativas de 

terceiros, a fim de obter uma recompensa ou evitar uma punição (Park & Lessig, 

1977). A influência expressiva de valor acontece quando o indivíduo aceita a 

influência de terceiros com os quais ele mantém uma relação de identificação ou 

aspira a ter esta identificação (D’rozario & Choudhury, 2000). As influências dos 
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grupos de referências não têm o mesmo poder para todos os tipos de produtos e 

atividades de consumo (Solomon, 2011). 

 

Kotler (2000) explica que os grupos de referência direta são denominados “grupos 

de afinidade”. O grupo primário envolve família, amigos e vizinhos, enfim, pessoas 

com as quais o indivíduo interage de forma contínua e informalmente. O grupo 

secundário – grupos religiosos, profissionais ou associações de classe – exige 

menor interação contínua. O autor entende que papéis e status são fatores sociais. 

Em sua concepção, uma pessoa participa de diversos grupos, como família, clubes e 

organizações. Sua posição no grupo pode ser definida em termos de papéis e 

status. Por papel devem ser entendidas as atividades que uma pessoa deve 

desempenhar. Cada papel carrega um status (Kotler, 2000). Dias (2006) afirma que 

os grupos sociais determinam o comportamento do indivíduo desde a infância. O 

comportamento humano é determinado, na maioria das vezes, pelo convívio dentro 

desses grupos.  

 

Os grupos de referência do consumidor são constuidos por: sua família e seus 

amigos, sua classe social e seu nível cultural (Cobra, 2011). Karsaklian (2000) 

entende por grupo de referência toda a agregação de interação pessoal que 

influencia as atitudes e os comportamentos de um indivíduo. Para a autora, os 

grupos de referência classificam-se em: primários e secundários , podendo ser 

formais ou informais. 

 

Tabela 4 
Grupos de referência e líderes de opinião 

TIPO INFORMAIS FORMAIS 

PRIMÁRIO Família e amigos Escola e trabalho 

SECUNDÁRIO Esportivos e lazer 
Associações de trabalho e 
organizações diversas 

Fonte: Adaptado de Karsaklian (2000). Karsaklian, E. (2000). Comportamento do Consumidor. São 
Paulo: Atlas. 
 

 

Karsaklian (2000) resume que os grupos primários são caracterizados pela 

existência de laços afetivos íntimos e pessoais, que unem seus membros (família e 

amigos) ao passo que os grupos secundários apresentam relações mais formais e 

impessoais (esportivos e lazer). 
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De acordo com Kotler (2000 p.187), é possível distinguir duas famílias na vida do 

comprador. 

Família da orientação: constituída por pais e irmãos de uma pessoa, dos pais, 
a pessoa adquire uma orientação em relação à religião, à política e à 
economia e uma noção de ambição pessoal, valor pessoal e amor. Mesmo 
que o comprador não esteja mais interagindo com seus pais, sua influência 
no comportamento da compra pode ser significativa. [...] a chamada família 
de procriação recebe uma influência mais direta no comportamento de 
compra diário do cônjuge e filhos (Kotler, 2000 p. 187). 

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) sustentam que a família constitui a organização de 

compra mais importante da sociedade. Ela interfere diretamente no comportamento 

de compra do consumidor, uma vez que produtos ou serviços adquiridos em uma 

unidade familiar possivelmente sofreram influências de familiares na decisão da 

compra. Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 476-477) afirmam: 

 

A importância da unidade família/domicílio no comportamento do consumidor 
por duas razões: Muitos produtos são comprados por uma unidade familiar; 
As decisões de compra de indivíduos podem ser grandemente influênciadas 
por outros membros da família. Exemplificam que casas e carros são 
produtos comprados por ambos os cônjuges, talvez com o envolvimento dos 
filhos ou de outros membros da família ampliada.  

 

Segundo Karsaklian (2011), a família influencia as diversas decisões de compra dos 

indivíduos. Ela é constituída por pessoas que vivem na mesma casa ou não, como: 

pais, filhos e irmãos, entre outros membros. 

 

Para Solomon (2002), a instituição familiar tradicional está diminuindo. Com isso, as 

pessoas estão enfatizando a relação entre irmãos, amigos íntimos e outros 

familiares para ter companhia e apoio social. Assim, torna-se fundamental identifcar 

os papéis de cada membro na compra de determinado bem ou serviço. Esse 

conhecimento pode resultar no sucesso das organizações no mercado (Kotler & 

Keller, 2006). Nesse sentido, as pessoas, ao longo de suas vidas, participam de 

diferentes grupos sociais e acabam assumindo diferentes papéis e posições sociais, 

procurando escolher produtos ou serviços que transmitam seu papel e status na 

sociedade (Kotler, 1998). Solomon (2002) esclarece que os consumidores adotam 

diversas formas, podendo ser comparados a atores no “palco do mercado”. Uma vez 
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que representam muitos papéis diferentes, podem modificar suas decisões de 

consumo conforme o papel que está sendo desempenhado. 

 

Boone e Kurtz (2009) preconizam que o grupo familiar é fundamental quando se fala 

de comportamento do consumidor, por sua interação íntima e contínua entre seus 

elementos. Desse modo, que cada família tem normas de comportamento esperado 

e papéis e relacionamentos de status diferentes para seus membros. 

Schiffman e Kanuk (2000, p. 263) definem assim a família: 

 

A principal influência no comportamento de consumo de seus membros; é 
também o principal mercado-alvo para a maioria dos produtos e das 
categorias de produtos. Como o grupo de associação mais básico, as famílias 
são definidas como duas ou mais pessoas com parentesco consangüíneo, 
casamento ou adoção que residam juntas. Existem três tipos de famílias: 
casais casados, famílias nucleares e famílias estendidas. As funções básicas 
da família são a provisão de apoio econômico e emocional, a socialização da 
infância e um estilo de vida adequado para seus membros. 

 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2000, p. 251), o processo decisório da família, 

envolve oito papéis:  

 

 Influenciadores – membros da família que oferecem informações a 

outros membros sobre um produto ou serviço. 

 Fiscais internos – membros da família que controlam o fluxo da 

informação sobre um produto ou serviço para a família. 

 Decisores – membros da família que têm o poder de determinar 

unilateralmente ou em conjunto a ida às compras, o uso ou o consumo 

de determinado produto ou serviço. 

 Compradores – membros da família que efetivamente compram o 

produto ou o serviço. 

 Preparadores – membros da família que transformam o produto em 

uma forma adequada de consumo pelos outros membros da família. 

 Usuários – membros da família que usam ou consomem um produto ou 

serviço. 

 Mantenedores – membros da família que consertam o produto de modo 

que ele proporcione satisfação contínua. 
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 Eliminadores – membros da família que iniciam ou executam o 

descarte ou a descontinuação de um produto ou serviço específico. 

 

Kotler e Keller (2006) afirmam que os papéis sociais e o status de cada indivíduo nos 

grupos em que está inserido influenciam suas escolhas na aquisição de produtos ou 

serviços, uma vez que este processo comunica o papel e o status social, real ou 

desejado no ambiente em que está inserido. Kotler (2009) reconhece que o 

comportamento do consumidor pode ser influenciado pelos fatores sociais, pelos 

papéis e pelo status. Para o autor, o consumidor desempenha três papéis no 

mercado: comprador, aquele que irá selecionar um produto/serviços, pagador aquele 

que realiza o desembolso financeiro para o pagamento do produto/serviços e 

usuário, aquele que irá consumir, utilizar ou usufruir produto/serviço. 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001) compreendem que as funções de comprador, 

pagador e usuário podem acontecer em um mesmo momento ou em momentos 

diferentes. Pode ser que o momento da escolha não seja o momento da aquisição, 

que pode ser realizada posteriormente. 

 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2009), a conquista do fator social status ocorre 

quando o consumidor busca melhorar sua posição social mediante a aquisição e o 

consumo de produtos ou serviços usados pelas classes sociais superiores. 

 

Mowen e Minor (2008) entendem que os consumidores podem exercer diversos 

papéis, desde a identificação da necessidade até a aquisição do produto ou serviço. 

Assim, os papéis de compra possibilitam a avaliação de compras pessoais e 

organizacionais.  

 

2.2.3 Pessoais 

 

Fatores pessoais referem-se a características particulares de um indivíduo que 

podem sofrer variações conforme o momento que esteja vivendo. Para Kotler 

(2000), cinco fatores podem causar modificações em seu comportamento: idade, 

ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade. Ou 

seja, as necessidades e os desejos do individuo mudam com o tempo, o que pode 
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ser ocasionado pela idade ou condições originadas de sua ocupação. O tipo de 

profissão influência o padrão de consumo da pessoa. 

 

Os fatores pessoais representam as características particulares dos indivíduos; ou 

seja, momentos e vivências pelos quais passou ou está passando acabam 

interferindo em seus hábitos e suas decisões de consumo (SEBRAE, 2015). 

Naves (2012) afirma que as variáveis ocupação e circunstâncias econômicas 

determinam o status e o poder aquisitivo do consumidor e podem influenciar o 

padrão de consumo de uma pessoa. A autora cita o seguinte exemplo: um 

presidente de uma empresa comprará ternos caros, passagens de avião, títulos de 

clubes exclusivos e barcos luxuosos, enquanto um operário comprará roupas e 

calçados de trabalho e marmitas. 

A ocupação influencia o padrão de consumo de uma pessoa. Uma organização pode 

identificar e especializar-se em ofertar produtos para certos grupos de ocupação. A 

escolha de produto pode se pautar nas circunstâncias econômicas: renda disponível 

(nível, estabilidade e padrão de tempo), economias e bens (incluindo o percentual 

líquido), débitos, capacidade de endividamento e atitude em relação a gastar versus 

economizar (Kotler, 2000). 

 

Ao longo da vida, as pessoas sofrem mudanças de hábito. Novas perspectivas 

ocasionadas pela maturidade resultam na compra de produtos, como roupas, 

remédios, serviços e lazer, conforme a variação de sua idade. Suas preferências 

passam a variar não só pela idade, mas também pelo ciclo de vida familiar e 

estágios psicológicos (Dias, 2004). O autor reforça: 

 

Os fatores sociais mais importantes que atuam sobre o processo decisório 
dos clientes são os grupos que, desde a mais tenra idade, moldam as 
pessoas, influenciam e mudam seu comportamento de compra (DIAS, 2004, 
p. 59).  

 

Ramos (2006) corrobora com essas mudanças quando exemplifica que as pessoas 

nos primeiros anos de vida consomem alimentos para bebês; na fase adulta ou de 

crescimento, optam por os alimentos saudáveis; e na terceira idade procuram seguir 

uma dieta mais elaborada. 
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Esclarece Medeiros e Cruz (2006, p. 172), 

Os fatores pessoais referem-se às características particulares das pessoas, 
ou seja, momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando, os 
quais acabam por interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de 
consumo. 

 

Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2011, p. 36) explicitam: 

 
O estágio no ciclo de vida da família também influencia o padrão de compra. 
Uma família de pais jovens com um filho recém-nascido tem um padrão de 
consumo completamente diferente de uma família com filhos adolescentes 
ou, então, formada por casais maduros, com filhos morando fora de casa.  

 

Para Kotler (2000), os fatores pessoais estão relacionados ao estágio do ciclo de 

vida. O autor entende que os padrões de consumo se modificam conforme as 

variações do ciclo de vida famíliar. A tabela 5 expõe os nove estágios deste ciclo. 

 

Tabela 5  
Ciclo de vida da família 

                                                                                                                        (Continua) 

ESTÁGIO  CARACTERISTÍCAS 

1.Solteiro:  
jovem que não mora com a família 

Poucos encargos financeiros; líder de opinião em moda. 
Voltado para atividades de lazer; compras: equipamentos 
domésticos básicos, móveis, carros e roupas atraentes.  

2.Recém-casados:  
jovens sem filhos 

Maior quantidade de compras e maior média de compra de 
bens duráveis: carros, eletrodomésticos e móveis. 

3. Ninho cheio I: 
filhos menos de seis anos 

Compras para a casa no auge; pequeno patrimônio líquido; 
interesse em produtos novos e anunciados; Compras: 
lavadoras, secadoras, TV, comida de bebê, remédios contra 
a tosse, vitaminas, bonecas, carrinhos de criança e patins. 

4. Ninho cheio II:  
filho caçula com seis anos ou mais 

Posição financeira melhor; menos influenciada pela 
propaganda; compram embalagens maiores, com maior 
quantidade de unidades; compram diversos tipos de 
alimentos, produtos de limpeza, bicicletas; fazem aulas de 
música, de piano. 

5. Ninho cheio III: 
casais mais velhos com filhos 

dependentes 

Posição financeira ainda melhor; alguns filhos já têm 
emprego; difíceis de serem influenciados pela propaganda; 
média alta de compra de bens duráveis: móveis mais caros, 
viagens de automóvel, eletrodomésticos supérfluos, barcos, 
serviços odontológicos e revistas. 

6. Ninho vazio I:  
casais mais velhos, sem filhos 

morando com eles, chefe da família 
em atividade profissional 

Casa própria no auge. mais satisfeito com a situação 
financeira e têm dinheiro guardado; interesse por viagens, 
atividades de lazer, educação; dão presentes e fazem 
contribuições; não se interessam por produtos novos; 
compras: pacotes de viagem, artigos de luxo, e produtos 
para a casa. 

7. Ninho vazio II:  
casais ainda mais velhos, sem 
filhos em casa, chefe de família 

aposentado. 

Drástico corte na renda; não costumam sair de casa. 
compras: produtos médicos e remédios. 



46 

8. Sobrevivente solitário: 
 em atividade profissional 

Renda ainda boa, mas é provável que venda a casa. 

9. Sobrevivente solitário 
aposentado 

Mesmas necessidades médicas e de produtos que outros 
grupos de aposentados; corte drástico na renda; 
necessidade especial de atenção, afeição e segurança. 

Fonte: Adaptado de Kotler (2000, p. 186). Kotler, P. (2000). Administração de marketing. São Paulo: 
Prentice Hall. 
 

 

A necessidade referente a roupas, móveis, lazer e comida, entre outros, está 

relacionada com o estágio no ciclo de vida da família (Kotler, 2000). As 

necessidades e os desejos das pessoas modificam-se ao longo da vida. Isso acaba 

definindo alguns estágios pelos quais as famílias influenciam a capacidade de 

satisfação de uma pessoa (SEBRAE, 2015). 

 

Estilo de vida é o padrão de vida expresso em atividades, interesses e opiniões que 

se associam a produtos e serviços específicos, levando o consumidor a comprar de 

acordo com o posicionamento da marca no mercado (SEBRAE, 2015). Engel, 

Blackwell e Miniard (1995) reconhecem que estilo de vida é o jeito que o indivíduo 

vive e gasta seu tempo e dinheiro, refletindo suas preferências, opiniões e 

interesses.  

 

Segundo Solomon (2002), a escolha do consumidor de como ele irá gastar seu 

tempo e dinheiro representa o seu estilo de vida. Portanto, em cada estágio de ciclo 

de vida o consumidor terá um estilo de vida.  

 

A figura 4 representa as mudanças de estilo conforme o ciclo de vida. 

ESTÁGIO DE  
CICLO DE VIDA 

 
ESTILO DE VIDA E 

HÁBITOS DE CONSUMO 

Estudantes 
 

Prática de esportes. 

Recém-casado 
 

Carro, móveis, roupas. 

Meio de carreira profissional 
 

Viagem, roupas, livros, cursos de aperfeiçoamento. 

Auge da carreira profissional 
 

Roupas, carros luxuosos, casa de praia e campo 

Aposentado 
 

Eventos culturais e sociais, viagens. 

Figura 4 . Mudança de estilo de vida conforme o ciclo de vida  

Fonte: adaptada de Cobra, M. (2011). Marketing básico: uma perspectiva brasileira (4a ed., 9 reimpr.) 
São Paulo: Atlas. 
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A personalidade é uma variável em por meio da qual os pesquisadores tentam 

explicar o comportamento do indivíduo. Define Karsaklian (2004, p. 41): 

 

Personalidade é a referência a um atributo ou característica da pessoa que 
causa alguma impressão nos outros [...]. A personalidade é que faz com que 
o indivíduo se comporte sempre da mesma forma, ou praticamente da 
mesma, em diferentes situações. Traduzindo essa afirmação relacionando ao 
consumo, isto significaria que um indivíduo de temperamento conservador 
terá tendência a escolher constantemente marcas conhecidas e consagradas, 
enquanto um não conservador seria mais inovador, tendendo a experimentar 
as novidades. 

 

Jeunon (2004) explica que personalidade é um fator influenciador do ato de 

consumo. Com o passar dos tempos, a tendência é desenvolver traços individuais, 

esboçando determinantes para cada tipo de situação de consumo. Assemelha-se à 

percepção de que o espontâneo representa o processo ativo da percepção.  

 

A personalidade de um indivíduo é composta por multiplos componentes, que 

envolvem “valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, 

interesses, preconceitos e normas culturais” (RICHERS, 1984, p. 49). 

 

Segundo Cobra (2011), o consumidor é um indivíduo único. Cada um possui uma 

personalidade. Se todas as pessoas pensassem ou agissem do mesmo modo em 

seu comportamento e escolhas, não seria necessário segmentar o mercado e ofertar 

bens e serviços variados. Ou seja, cada pessoa tem uma personalidade distinta, que 

influênciará seu comportamento de compra. É um elemento importante que pode 

estabelecer correlações fortes entre certos tipos de personalidade e escolhas de 

consumo (SEBRAE, 2015). 

 

2.2.4 Psicológicos 

 

Para Schiffman e Kanuk (2009), o comportamento de consumo de uma pessoa pode 

ser influenciado pelos seguintes fatores psicológicos: 

 

 Motivação – quando uma pessoa deseja muito ter algo, isso mostra 

que ela está motivada. A motivação, muitas vezes, tem como ponto 

central o impulso ou o hábito do dia a dia. O consumidor não tem 
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controle dos acontecimentos nem do que o influencia a efetuar a 

compra. O ser humano possui necessidades que o motivam a comprar, 

como de autorrealização, de estima, sociais, de segurança e fisiológica. 

 Percepção – as pessoas costumam ver o mundo da sua maneira, 

muitas vezes, deixando a realidade de lado. Trata-se apenas de 

percepções, não o que realmente é, mas o que os consumidores 

pensam, o que realmente influencia suas ações, seus hábitos de 

compra. O consumidor julga um produto com base em suas 

percepções, pode ser influenciado pela marca, pela embalagem, pelo 

design, pelo tamanho e pela cor, entre outros fatores. 

 Aprendizagem – é o ato de aprender qualquer ofício, arte ou ciência, 

em que os indivíduos adquirem conhecimento e a experiência de 

compra e consumo.  

 Crenças e atitudes – é quando se acredita em algo, com ou sem 

fundamento. As crenças dos consumidores devem ser consideradas 

como uma estratégia de marketing, no desenvolvimento do produto, no 

estabelecimento de preços, na determinação dos canais de marketing, 

na comunicação ou na promoção. Podem-se levar em conta três 

questões subjacentes à atitude em relação a um objeto baseada em 

algum conhecimento ou crença: conhecimento, sentimento e ação 

(Schiffman & Kanuk, 2000, como citado em Binotto, Denardin, 

Medeiros, Boligon, & Machado, 2014, p. 18). 

 

Ao longo dos anos, pesquisas de diversas escolas do pensamento buscaram 

explicar os processos internos do comportamento do consumidor a partir da 

motivação para atender a uma necessidade, que, por sua vez, desperta um desejo, 

o qual será atendido de forma específica, determinada pelas preferências. Porém, 

todas as teorias consideram que o ato de comprar contrapõe-se à motivação, pois 

surgem os freios, decorrentes da percepção de risco associada à compra (Teixeira, 

2010).  

 

Karsaklian (2008) alerta que a preocupação com o conhecimento e o estudo das 

motivações humanas não é recente. Inúmeros pesquisadores de várias escolas 

tentam compreender e explicar as motivações que orientam o comportamento 
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humano. 

 

Schiffman e Kanuk (2009 p. 62) definem motivação como “a força impulsionada que 

existe dentro dos indivíduos e que os impele a ação”. Ou seja: 

 

Essa força é produzida por um estado de tensão desconfortável, que existe 
como resultado de uma necessidade insatisfeita. Todos os indivíduos têm 
necessidades e desejos. A força inconsciente do indivíduo para reduzir a 
tensão gerada pela necessidade resulta em um comportamento que ele 
espera que vá satisfazer as necessidades e, portanto, gerar um estado mais 
confortável. 

 

Kotler e Keller (2006) entendem que a motivação, a percepção, a aprendizagem e a 

memória influenciam a reação do consumidor aos vários estímulos de marketing. 

 

Para Kotler (1998), motivação é uma força que movimenta uma pessoa e faz com 

que ela realize as coisas, quer por prazer ou necessidade. É uma força que a 

impulsiona a alcançar um objetivo. 

 

Na concepção de Mowen e Minor (2003), a motivação é constituída de várias 

necessidades e desejos que conduzem as pessoas a um comportamento voltado 

para um objetivo. A motivação tem início com os estímulos que impulsionam o 

reconhecimento da necessidade.  

 

A percepção é definida como “o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza 

e interpreta estímulos usando um quadro significativo e coerente do mundo [...]” 

(Giglio, 2002, p. 117). 

 

Para Solomon (2002), a percepção começa com a sensação e está relacionada aos 

sentidos sensoriais dos indivíduos e suas reações aos estímulos externos.  

Sheth, Mittal e Newman (2001) acreditam que a percepção consiste em selecionar, 

organizar e interpretar as sensações, ou seja – as informações que recebe do 

ambiente. Os autores reforçam que o processo de percepção não consiste apenas 

em meramente absorver os estímulos presentes no ambiente. Em seu 

entendimento, três fatores moldam as percepções do consumidor:  
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a) Características do estímulo – a natureza da informação oferecida pelo 

ambiente (objetos, marcas, lojas, empresas, amigos, governo etc.);  

b) Contexto – o ambiente em que a informação é recebida, o que inclui 

contextos sociais, organizacionais e culturais; e 

c) Características do cliente – o conhecimento e as experiências 

pessoais, inclusive a familiaridade do cliente com o tópico relevante e 

sua experiência prévia com estímulos semelhantes. (Sheth, Mittal, & 

Newman, 2001, p. 287). 

 

Atkinson, Atkinson , Smith e Bem (2002 p. 73) define assim a percepção: 

 

É constituída por informações que engendram interpretações acerca de algo. 
A informação pode chegar aos sentidos em partes, mas não é assim que 
percebemos o mundo. Percebemos um mundo de objetos e pessoas, um 
mundo que nos bombardeia com totalidade integrada, e não com sensações 
fracionadas.  

 

A sensação é a resposta imediata dos nossos receptores sensoriais aos estímulos 

básicos. Os dados brutos das nossas sensações são enviados ao cérebro, para 

serem interpretados. O que foi adicionado ou subtraído das sensações quando se 

atribui um significado a elas resulta no processo de percepção. Assim, a percepção é 

o processo pelo qual a informação sensorial é selecionada, organizada e 

interpretada (Batey, 2010). 

 

Solomon (2002) reconhece que a aprendizagem é uma mudança permanente no 

comportamento, ocasionada pela experiência. Ela não necessita de uma experiência 

direta. É possível aprender por meio da observação de eventos, até quando não se 

está tentando. 

 

Czinkota (2001) entende que o aprendizado é uma alteração no conteúdo da 

memória no longo prazo. Como seres humanos, nos auxilia a responder melhor ao 

nosso meio na qualidade consumidores. Quando enfrentamos um ambiente de 

mercado com inúmeras escolhas de produtos, aprendemos a nos adaptar e a 

responder a esse meio. 
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Kotler e Keller (2006) reconhecem que grande parte do comportamento humano é 

aprendida e que essa aprendizagem incide em mudanças no comportamento de 

uma pessoa em decorrência da experiência. Os teóricos da aprendizagem acreditam 

que surge da interação entre impulsos, estímulos, sinais e respostas. 

 

2.3 Marketing e seus conceitos 

 

Desde os primórdios da civilização, o indivíduo utilizava técnicas, ainda que 

empíricas, para se promover. Isso corrobora a presença do marketing desde aquela 

época. Explica Mota (2009 p.17): 

 

O termo “marketing” vem sendo amplamente utilizado por comerciantes, 
profissionais, acadêmicos, consumidores e empresários em geral. Contudo, 
seu significado, muitas vezes não é empregado de maneira correta. Muitas 
pessoas pensam em marketing apenas como vendas ou propaganda e não 
percebem que estes dois elementos são apenas partes do significado do 
termo. 

 

Kotler e Armstrong (2003 p. 29) citam o conceito de marketing definido pela 

American Marketing Association (AMA): 

 

Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, da 
determinação de preços, da promoção e da distribuição das ideias, bens e 
serviços e que tem como objetivo criar trocas que satisfaçam os objetivos dos 
indivíduos e das organizações (Kotler & Armstrong, 2003, p. 29) 

 

Castelli (1999), como citado em Zambon (2004 p. 46), ensina que marketing 

significa, fundamentalmente, “gerir a empresa orientada para o cliente, para suas 

necessidades e desejos, sem esquecer que todas as ações empreendidas pelo 

marketing visam de alguma forma o lucro”. 

 

O marketing se inicia quando indivíduos resolvem satisfazer suas necessidades e 

seus desejos por meio de uma troca ou intercâmbio. Essa troca significa uma 

combinação voluntária entre uma empresa e um consumidor, na qual ambos se 

beneficiam (Churchill & Peter, 2003). 
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2.3.1 Marketing sensorial 

 

Em meio às mudanças ocorridas no perfil do consumidor provocadas pela 

diversificação das compras por meio da TV, telefone e internet, tem sido um desafio 

para os profissionais atrair a atenção dos consumidores. Segundo Schmitt (2000), os 

consumidores são motivados tanto pela razão como pela emoção e buscam 

vivenciar experiências de compra e não apenas adquirir produtos de qualidade. 

Dessa maneira, o marketing sensorial, está relacionado aos sentidos. Os elementos 

fundamentais para fazer despertar as sensações de consumo são: bom humor, 

aumento das vendas dos produtos e vontade de voltar. 

 

Krishna (2011), como citado em Agostinho (2013), sustenta que marketing sensorial 

cativa os sentidos, os afetos e o comportamento do consumidor, criando gatilhos 

inconscientes que determinarão sua perceção sobre aspetos abstratos dos produtos, 

como a personalidade da marca. 

 

Conforme Gatto (2002), o uso de estímulos sensoriais, especialmente luzes, cores e 

som, em um ambiente comercial tornou-se uma prática usual do marketing sensorial, 

ou marketing e experiencial. 

 

Sá Bandeira (2013 p. 11) como citado em Oliveira (2012) ao afirmar: 

 

O ideal no Marketing sensorial é que o ambiente se mantenha propício ao 
tema, utilizando sempre estes sentidos naturais para que o ambiente se torne 
agradável ao tema proposto. O marketing sensorial tem como propósito fazer 
a marca ser percebida por meio dos sentidos humanos, criando sensações e 
buscando produzir vínculos emocionais com os consumidores. Visa criar 
experiências entre os consumidores e a marca. 

 

A utilização de marketing sensorial oferece uma oportunidade de diferenciação e de 

expressão da personalidade de uma marca por meio de estratégias, sensações e 

expressões sensoriais (Hultén, 2009, como citado em Agostinho, 2013). A 

experiência vivida no momento da compra pode ser alcançada com o elo entre 

consumidores (em nível emocional) e uma marca pelo envolvimento dos cinco 

sentidos (Hultén, 2011 como citado em Pereira, 2013). 
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Gobé (2002) considera as experiências sensoriais impactantes para o consumidor. 

Devido à sua força e imediatismo, elas podem realizar mudanças significativas em 

suas vidas. O marketing sensorial mostra um novo olhar sobre os esforços do 

marketing tradicional, trabalhando áreas antes adormecidas, como os cinco 

sentidos, pelo excessivo foco do marketing tradicional no produto e suas 

características.  

 

Relatório publicado pelo SEBRAE (2014) afirma que o marketing sensorial, ou 

marketing de experiência, é uma ferramenta que se utiliza dos sentidos para 

proporcionar uma experiência de consumo marcante e memorável no consumidor, a 

fim de fidelizar e incentivar o consumo pela emoção (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 . Marketing sensorial e os cinco sentidos 

Fonte: Adaptada de SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (2015b) 
Resposta técnica: Marketing sensorial no ponto de venda do varejo de moda. Recuperado em 5 jun. 
2015, de  
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_Mkt 
Sensorial_pdf.pdf>  

 

A eficácia dessa ferramenta é fundamentada, segundo os estudos que comprovam 

que “há uma forte influência dos sentidos no comportamento de compra, e que 

ambientes sensoriais aumentam o volume de gastos e o número de visitas” 

(SEBRAE, 2015 p. 1).  

 

O marketing sensorial cria apelos sensoriais, buscando otimizar os processos de 

relacionamento com o clientes. A Tabela 6 representa o grau de percepção entre os 

cinco sentidos. 

 

Tabela 6  
Avaliação dos sentidos humanos, na percepção sobre como aprendemos 

http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_Mkt%20Sensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/2014_06_27_RT_Maio_Varejo_Mkt%20Sensorial_pdf.pdf
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Como aprendemos % 

Paladar 1 
Tato 1,5 
Olfato 3,5 
Audição  11 
Visão 83 

Fonte: Blessa (2011 p. 15). Blessa, R. (2011). Merchandising no ponto-de-venda. 4. ed. São Paulo: 
Atlas. 
 

 

De acordo com a Tabela 6, o aprendizado ocorre 83% por meio da visão, em função 

da rápida percepção que temos. Este sentido é um dos maiores responsáveis pelas 

decisões na hora da compra. Segundo Blessa (2011 p. 15), 

[...] o que os olhos veem o coração sente, logo a visão é o primeiro sentido 
humano a destacar-se no processo de escolha, pois é o primeiro que estimula 
o cérebro na direção do produto. 

 

O marketing sensorial busca estimular os cinco sentidos (visão, audição, tato, 

paladar e olfato) e propõe ao consumidor, sensações e experiências únicas, 

possibilitando promover experiências conscientes e inconscientes (SÁ BANDEIRA, 

2013). 

Considerado o principal sentido no processo de escolha, o 

mais poderoso, o mais sedutor e o primeiro a ser percebido, 

muitas vezes, anulando os demais, é muito utilizado pelo 

marketing (ROBERTS, 2005). O SEBRAE (2014) afirma que no 

PDV a visão começa a ser estimulada na parte externa da loja, 

ou seja, na apresentação do estabelecimento e na vitrine. Esses ambientes devem 

convidar o cliente a entrar e já repassar o conceito da loja, de maneira que o público-

alvo identifique-se com ele e tenha uma boa sensação (SEBRAE, 2014 p. 2). Golim 

et al., (2012 p. 25) citam Uderhill (1999), que afirma: 

 

O local de entrada da loja é a chamada zona de transição, uma vez o cliente 
entra de maneira apressada, sem saber ao mínimo o que possa encontrar ali, 
devendo, Dessa forma, essa área deve facilitar o acesso ao interior da loja e 
dar um direcionamento ao cliente. 

O SEBRAE (2014) sugere um modelo de distribuição do espaço interno na loja, 

facilitando o resultado visual e melhorando o direcionamento ao cliente (Figura 6). 
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Figura 6 . Espaço interno da loja. Os pontos que compõem o resultado visual final  
Fonte: Adaptada SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.(2014) 
Resposta técnica: Marketing sensorial no ponto de venda do varejo de moda. Disponível em: 
<http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/ 
2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf> . Acesso em: 05 jun. 2015. 
 
 

Ligada ao humor, é um sentido que não requer esforço para 

atuar, pois as pessoas não têm controle sobre os estímulos 

auditivos percebidos, assim como com o olfato. Por exemplo, 

quando uma pessoa escuta o som de uma sirene 

automaticamente ela entende que é uma situação de 

emergência e fica em estado de alerta. A audição é uma mensagem rápida. Assim, o 

cliente percebe do que se trata sem precisar esforçar-se para entender. 

 

O Tabela 7 demonstra os pontos a serem considerados no que se refere à 

sonoridade do ambiente. 

 
Tabela  6 
Pontos a serem considerados com relação ao efeito da sonoridade do ambiente 

ESTÍMULO SIGNIFICADO 

 
O estímulo musical pode influenciar na percepção do tempo de espera. 

 

Tempo musical lento evoca sentimentos de tranquilidade, sentimentalismo e 
solenidade, enquanto que o tempo musical rápido provoca sensações estimulantes 
e de alegria. A música rápida, por exemplo, é considerada mais alegre do que a 
música lenta. Porém, em um volume mais baixo, a música lenta passa a sensação 
de relaxamento induzindo o cliente a permanecer mais tempo nas compras. 

 

Músicas animadas, que remetem a sensações alegres, estimulam à animação da 
compra e induzem à cobrança de valores mais altos. Músicas que remetem ao 
luxo, tais como música clássica, também têm essa influência. 

 

Além das músicas de ambiente, outros sons devem ser analisados no local para 
avaliar se não estão influenciando, de forma negativa, a reação de compra do 
consumidor. Por exemplo, uma loja de frente para uma rua com veículos muito 
barulhentos pode atrapalhar o tempo de permanência do consumidor. 

http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
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Fonte: Adaptada de SEBRAE (2014, p.3). SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas.(2014) Resposta técnica: Marketing sensorial no ponto de venda do varejo de 
moda. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/ 
2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf> . Acesso em: 05 jun. 2015. 
 

 

É o único sentido que não pode ser evitado. Evoca emoções e lembranças vividas. 

Os cheiros, na maioria das vezes, afetam o físico, causando 

por exemplo espirros, enjoos e arrepios, ao invés de nos 

afetarem por meio do aprendizado: sentir, entender, organizar 

e, depois, reagir. Almeida (2009 p. 29a) relata em seus 

estudos: 

 

Muitas empresas estão investindo em pesquisas sobre a influência de aromas em 
pontos de venda. Para melhor percepção, certos hipermercados utilizam odores 
de grama na seção de jardim, de chocolates para os ovos de páscoa ou de 
madeira envelhecida na seção de vinhos. 

 

O SEBRAE (2014) indica alguns pontos a ser considerado em relação aos efeitos do 

olfato no ambiente (Tabela 8). 

 

Tabela 7 
Pontos a serem considerados sobre os efeitos do olfato no PDV 

ESTÍMULO SIGNIFICADO 

 

É um dos sentidos que agem para estimular a fidelização, se a experiência geral no 
ambiente foi positiva. Dessa maneira, a boa sensação da experiência agradável de 
compra ficará associada aos cheiros. Quando esse cheiro é sentido novamente, o 
consumidor lembra a boa sensação e tende a buscar esse sentimento agradável 
novamente. 

 

O aroma pode comunicar informações adicionais, ajudando na formação do 
conceito que se deseja passar ao cliente. Por esse motivo, fragrâncias exclusivas 
ajudam a definir a identidade e levam o consumidor a reconhecer quando o produto 
ou ambiente é de uma marca ou de outra. 

 

Aumentar a sensação de bem-estar com uma atmosfera agradável e manter o 
cliente mais tempo dentro do estabelecimento são outras possibilidades do 
marketing olfativo. 

 

Provocar e incitar o cliente a conhecer ou provar um produto é outra maneira de 
explorar os benefícios da análise olfativa do ambiente ou do produto. 

Fonte: Adaptada de SEBRAE (2014, p. 4). SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas.(2014) Resposta técnica: Marketing sensorial no ponto de venda do varejo de 
moda. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/ 
2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf> . Acesso em: 05 jun. 2015. 

Ligado à sobrevivência e ao convívio social, as sensações 

geradas pelo paladar estimulam outros sentidos. Politzer (2004), 

como citado em Almeida (2009 p. 31a), informa que por meio de 

http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
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comportamentos alimentares pode-se observar um lado psicológico que vai além 

das necessidades biológicas.  

 

Ofertar bebidas e petiscos gera uma sensação agradável ao consumidor. 

Desde um bar no canto da loja com chá, café, água, biscoitos bolos e doces 

ou simplesmente um bebedor com água gelada e balas no caixa, conforme a 

possibilidade e o foco do estabelecimento. O importante é utilizar este sentido para 

que o consumidor sinta-se “mimado” e bem atendido. (SEBRAE, 2014 p. 4). 

 

A maior vantagem deste sentido está no envolvimento com o produto. Por meio do 

tato, o cliente prova a peça e tem a sensação de antecipação 

da posse do produto. O consumidor brasileiro, em especial, 

tem o hábito de observar com as mãos. Deixar os produtos ao 

seu alcance possibilita uma agradável experiência, já que 

cada produto pode provocar sensações (ALMEIDA, 2013 b) 

(Tabela 9). 

Tabela  8  
Pontos a serem considerados sobre os efeitos do tato 

ESTÍMULO SIGNIFICADO 

 

Incentivar o toque e a experimentação, os quais ajudam a convencer o cliente a 
adquirir determinada peça. Isso ocorre pelo fato de gerar forte sensação de 
gratificação, desejos e necessidades novas. 

 

A “degustação” do produto remete às experiências prazerosas do indivíduo. A 
textura provoca e aumenta o envolvimento e a sensação de “estar em casa”, 
ajudando na fidelização e no tempo de permanência. 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2014, p. 5). SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas.(2014) Resposta técnica: Marketing sensorial no ponto de venda do varejo de 
moda. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/ 
2014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf> . Acesso em: 05 jun. 2015. 
 
 

As empresas devem considerar esse sentido fundamental, uma vez que essa é uma 

etapa indispensável no processo de decisão da compra.  

 

Segundo Klatzky e Lederman (1987), como citados em Brondino Pompeo (2013), 

que as pessoas conseguem reconhecer os objetos de forma muito rápida e apurada 

somente com o uso das mãos, por meio da combinação das sensações transmitidas 

ao se tocar o objeto. 

 

http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/%202014_06_27_RT_Maio_Varejo_MktSensorial_pdf.pdf
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2.3.2 Vantagens e desvantagens do marketing sensorial 

 

Soares (2013 p. 26) lembra Schmitt (2002) e Andrés, Caetano e Rasquilha (2006) 

quando argumentam que o marketing experimental pode trazer benefícios em muitas 

situações, entre as quais: “dar uma reviravolta numa marca em declínio; diferenciar 

um produto da concorrência; criar uma imagem e identificação para uma empresa; 

promover inovações; e induzir o cliente à experiência, à compra e à sua fidelização” 

(Tabela 10). 

 

Tabela 9  
Vantagens e desvantagens do marketing sensorial 

VANTAGEM DESVANTAGEM 

Envolvimento do consumidor com a 
marca/produto/serviço. 

Quando uma experiência não é bem aceita pelo 
consumidor nunca mais é esquecida.  

Impacto que a marca/produto/serviço cria 
na mente do consumidor.  

Devido à abrangência do público-alvo, não é uma forma 
de comunicar seletiva.  

Notoriedade da marca.  
Quantidade de pessoas que têm oportunidade de 
experimentar sensorialmente o produto/serviço.  

Diferenciação criada na mente do 
consumidor.  

Pode ter custos elevados, dependente do tipo de 
experiências.  

Fidelização de clientes. Nem sempre é rentável.  

Momentos únicos proporcionados ao 
consumidor.  

Pode acabar por cansar o consumidor. 

Estimula a compra. 
Depois de experimentarem o produto, podem acabar 
por não gostar.  

As marcas ganham valor. - 

Fonte: Adaptado de Soares (2013, p. 26). Soares, M. M. (2013). Implementação da Estratégia de 
Marketing Sensorial: uma abordagem empírica. Dissertação de mestrado. Universidade dos açores. 
Açores. 
 

 

2.3.3 Marketing no varejo 

 

O marketing de varejo surgiu da necessidade de se constituir uma relação mais 

estreita entre o balconista e o consumidor, devido à crescente diversificação dos 

produtos de consumo que podem ser vendidos nesse canal. Outro ponto relevante: 

com a abertura do mercado brasileiro e a expansão das empresas varejistas 

condições, como qualidade, preço, localização, produtos e atendimento se tornaram 

exigência básica dos consumidores (Praxedes, 2007). 

 

Segundo Ferro e Guilgen (2014), os grandes empresários do ramo varejista 

perceberam que não poderiam mais se contentar somente em administrar o 
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fornecimento de produtos e a simples e óbvia relação com o consumidor final. As 

autoras ressaltam, ainda, que os grandes empresários passaram a escolher pontos 

de vendas mais atraentes, criar e contratar balconistas com perfis mais adequados 

ao tipo de negócio, treinar a equipe de vendas, criar uma marca e uma imagem 

institucional, fazer parcerias com os seus fornecedores e, frequentemente, realizar 

promoções sazonais. 

 

O marketing no varejo tem como fundamento conquistar e manter clientes. Contudo, 

percebe-se que as estratégias parecem estar direcionadas para a conquista, e não 

para a retenção. Para Las Casas (1992), o varejo tem como função realizar o 

processo de compra de produtos em quantidades relativamente maiores dos 

produtores atacadistas ou outros fornecedores e para posterior venda em 

quantidades menores ao consumidor final.  

 

De acordo com Las Casas e Garcia (2007), todo o processo mercadológico 

independe do segmento de mercado em que as variáveis incontroláveis influenciam 

o composto de marketing. O setor varejista faz parte do sistema de distribuição, uma 

das variáveis controláveis. Deve-se observar que será a administração da empresa 

varejista que decidirá quais variáveis controláveis sofrerão influências das variáveis 

incontroláveis do ambiente em que está inserido (Figura 7). 

 

Figura 7 . Variáveis controláveis e incontroláveis 

Fonte: Las Casas, A. L. (1989). Marketing: conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas  

Os primeiros estudos desenvolvidos sobre variáveis controláveis do varejo foram 

feitos por Lazer e Keiley  no ano de 1961. A Figura 8 representa as principais 
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variáveis do composto de marketing (Las Casas & Garcia, 2007). 

 
 

VARIÁVEIS CONTROLÁVEIS 

 
Subcomposto de produtos 

e serviços 
 

COMPONENTES 
 Serviços de venda 
 Variedade e 

sortimento 
 Serviços ao cliente 
 Crédito 
 Linha de preços 
 Garantias e trocas 
 Alterações e ajustes 
 Imagem da loja 
ENTREGAS 

 

 
Subcomposto de 

comunicação 
 

COMPONENTES  
 Venda pessoal 
 Vitrines – Displays 
 Relações Públicas 
 Layout. 
 Catálogos 
 Televendas. 

 

 
Subcomposto de 

distribuição 
 

COMPONENTES  
 Local da loja 
 Centros de 

distribuição 
 Armazéns  
 Manuseio de 

mercadorias 
 Empacotamento. 

  

 

Figura 8 . Variáveis controláveis 
Fonte: Las Casas, A. L. (1989). Marketing: conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas  

 

A tabela 11 descreve segundo as variáveis incontroláveis no marketing de varejo. 

 

Tabela 10 
Variáveis incontroláveis no marketing de varejo 

VARIÁVEL INCONTROLÁVEL 

TIPO DESCRIÇÃO 

Demográfica 

Mudanças nos padrões demográficos, tais como, idade, índice de natalidade, 
estado civil, instrução, crença religiosa, etnia, renda salarial e níveis culturais, 
periodicamente, forçam os administradores do varejo a adaptarem os produtos 
com os quais atuam ou, até mesmo, a localização das lojas, em virtude de 
mudanças em tais padrões e nas exigências de cada segmento. 

Econômica 

Papel importante no setor de varejo. Por meio de medidas governamentais, 
inflação, mudança de câmbio, valorização, recessão, renda do consumidor e 
desindexações, pode haver a necessidade de se adaptar ou mudar produtos. 
Fator que obriga os varejistas a criarem estratégias para cada momento 
instituído pela economia. 

Política 
As diferentes ideologias e princípios que orientam as decisões políticas 
mudam os diversos aspectos da comercialização. 

Legal 

As leis, regulamentações e normas federais, estaduais e municipais afetam 
diretamente a administração das organizações de varejo, pois uma empresa 
não funciona apenas de acordo com seu próprio conjunto de regas, mas, sim, 
submetida às regras do entorno. 

Social 
Formado pelas pessoas de uma sociedade, seus valores, crenças e 
comportamentos, bem como seus interesses relativos a esses aspectos. 

Tecnológica 
As inovações e os aperfeiçoamentos técnicos têm tornado os varejistas mais 
competitivos, possibilitando a esse setor a oportunidade de oferecer aos 
clientes novos valores. 

Cultural 
Visto pelos varejistas como um fator importante, principalmente no mercado 
religioso.  
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Concorrência 
Dificilmente uma organização é única no fornecimento de determinado produto 
ou serviço. 

Fonte: Adaptado de Soares (2013, p. 26). Soares, M. M. (2013). Implementação da Estratégia de 
Marketing Sensorial: uma abordagem empírica. Dissertação de mestrado. Universidade dos açores. 
Açores. 

Las Casas e Garcia (2007) alertam que as atividades varejistas sofrem importantes 

influências dos fatores ambientais. Por exemplo, as variações econômicas podem 

ajudar ou prejudicar determinados tipos de negócio, motivo pelo qual as variáveis 

incontroláveis devem ser analisadas detalhadamente pelas organizações (pequenas, 

médias ou grandes). Observa-se, também, que as ameaças e oportunidades 

causadas por essas variáveis dependerão do tipo de negócio do varejista.  

 

2.4 Decisões de marketing no varejo 

 

As decisões de marketing que os varejistas adotam são fundamentais, uma vez que 

decidem o futuro da empresa.  

 

2.4.1 Decisão sobre o mercado 

 

Diante da constante competitividade ocasionada pela semelhança das lojas na oferta 

de produtos e serviços e pela uniformização dos funcionários, dentre outros fatores, 

os varejistas estão buscando, cada vez mais, novas estratégias de marketing para 

manter e atrair seus consumidores. Contudo, a adoção de qualquer tipo de 

estratégia deve basear em pesquisas e levar em consideração as ameaças e 

oportunidades do mercado. 

 

Kotler e Armstrong (2007) afirmam que o mercado-alvo é composto por 

consumidores com características comuns, para os quais a empresa resolve vender 

produtos ou serviços. Quando se trata de mercado-alvo, é importante para os 

varejistas, primeiro, definir qual é o seu mercado e, depois, qual será sua 

localização. O autor ressalta, ainda, que é possível perceber que o conhecimento 

prévio do mercado-alvo é de fundamental importância para desenvolver produtos e 

serviços capazes de suprir os anseios do consumidor (Kotler, 2000). 

Juliano e Estender (2010 p. 3) entendem que o varejista deve considerar as 

seguintes circunstâncias: 
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A loja deve concentrar-se em consumidores de poder aquisitivo alto médio ou 
baixo? Os compradores desejam sortimento, maior variedade, conveniência 
ou preços baixos? Só depois de definido o perfil desses mercados é que os 
varejistas poderão tomar decisões consistentes sobre variedade de produtos, 
serviços, formação de preços, propagandas, decoração da loja ou qualquer 
outra decisão que apoiará a implantação do seu empreendimento. Nem todos 
os varejistas conseguem definir seus mercados alvo e o seu posicionamento 
com clareza; tentam oferecer determinado produto para todos e acabam não 
atendendo satisfatoriamente a mercado nenhum. Já os varejistas que se 
posicionam e definem seu mercado alvo tem mais chance de obter sucesso. 

 

2.4.2 Decisão sobre o preço 

 

A política de preços dos varejistas é importante e deve ser considerada quando do 

posicionamento em relação a seu mercado-alvo, seu sortimento de produtos e 

serviços e sua concorrência. A maioria dos varejistas procura obter altas margens 

sobre baixos volumes ou baixas margens sobre altos maiores. É recomendável que 

procurem também adotar políticas para formação de preço (Kotler, 2000). 

Churchill e Peter (2005, p. 452) esclarecem: 

 

A empresa deve primeiro decidir qual o propósito específico do produto em 
questão. Caso a empresa já tiver escolhido seu mercado-alvo e seu 
posicionamento de mercado, sua estratégia de composto de marketing, 
inclusive de estabelecimento de preço, estará no caminho certo. Por exemplo, 
se uma empresa fabricante de veículos de passeio desejar produzir um trailer 
de luxo para o segmento de consumidores de maior poder aquisitivo, isto 
implicará a fixação de um preço alto. Assim, a estratégia de preço é 
amplamente determinada pela decisão prévia de posicionamento de 
mercado. 

 

A estratégia de preços é uma variante capaz de nortear o comportamento dos 

consumidores em sua tomada de decisões de compra, Assim, quanto mais claros 

forem os objetivos que a empresa deseja alcançar, maiores serão as facilidades em 

estabelecer os preços. (Patzlaff & Patzlaff, 2008). 

 

2.4.3 Decisão sobre promoção 

 

Um dos objetivos fundamentais da promoção de vendas é fazer com que o cliente se 

interesse em conhecer algo novo, sem que isso se torne uma experiência frustrante 

e traumática. É importante considerar também que quem compra uma vez e gosta 
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do produto, serviço e atendimento, possivelmente, tornará a comprar. Já para o 

indivíduo que passa por uma experiência negativa, a situação é totalmente inversa 

(Las Casas, 2006). 

 

Segundo Kotler (2006), os varejistas usam as ferramentas promocionais: de 

propaganda venda pessoal, promoção de vendas e relações públicas para atingir os 

clientes. Fazem propagandas em jornais, revistas, rádios e televisão e as fortalecem 

por meio de cartas e malas-diretas. A venda pessoal requer um treinamento 

cuidadoso dos vendedores para satisfazer suas necessidades e ouvir suas 

reclamações. As promoções de venda incluem demonstrações na loja, displays, 

concursos e visitas de celebridades. 

 

A promoção de vendas é um mix de marketing utilizado por fabricantes e varejistas 

com o objetivo de aumentar as vendas no curto prazo (Álvarez & Vázquez, 2004). 

Schiffman e Kanuk (2000) como citado em Lino (2013 p. 5): 

Para que determinado mercado responda aos estímulos promocionais a que 
são expostos, é preciso avaliar três pontos importantes: a pressão que o 
indivíduo sofre tanto pela indústria quanto pelo seu grupo social; a 
propaganda que traduz esse estímulo por parte das indústrias; e o tempo de 
vida útil do produto. 

 

2.4.4 Decisão sobre localização 

 

Ugaya (1993) como citado em Patzlaff e Patzlaff (2008) mencionam quanto à 

localização do ponto de venda: é importante considerar a visibilidade oferecida em 

cada situação, sendo que as esquinas costumam ser os locais mais valorizados, 

seguidas dos trechos de rua voltados para praça, largo ou final e começo de rua. 

 

A localização de um varejista é a chave de sua capacidade de atrair clientes. Os 

custos para construir ou alugar instalações têm grande impacto nos lucros. Assim, 

esta é uma das decisões mais importantes a serem tomadas (Kotler, 2000 como 

citado em Gouveia, Conceição, Antes, Brito, & Villas Boas, 2011). 

 

Em geral, tem-se obervado que grandes empresas contratam especialistas para 

selecionar as localizações, com base em métodos próprios avançados, para 

encontrar a localização ideal. Já os pequenos varejistas, muitas vezes, acabam 



64 

aceitando qualquer localização, pois bons pontos são muito caros (Juliano & 

Estender, 2010). 

 

2.5 Ambiente da loja 

 

No cenário atual, o ambiente da loja tem possibilitado uma diferenciação 

mercadológica para o marketing de varejo. Entretanto, o leiaute e seus componentes 

precisam estar em harmonia para apoiar os produtos, e não competir com eles 

(Camargo, Machado, & Sobrinho, 2009). Para o alcance destes objetivos, é preciso 

considerar três aspectos: 

 

 Atmosfera da loja consistente com sua imagem e um bom projeto. Isso 

ajuda a influenciar as decisões de compra dos clientes e a considerar a 

produtividade do espaço no varejo. 

 Tornar o processo de compra confortável, divertido, estimulante, e 

exibir os produtos de modo que eles possam ser localizados e 

escolhidos facilmente. Para o empresário, é aquele que, além de 

maximizar a satisfação do cliente, incentiva-os a se movimentarem pela 

loja para comprarem mais mercadorias do que haviam planejado, 

aumentando o volume de vendas. 

 Deve auxiliar e a minimizar os custos operacionais, facilitando a 

composição da margem e otimizando a lucratividade da loja, pois este 

espaço deve ser utilizado de forma produtiva, por ser um recurso caro 

e escasso (Parente, 2000, Levy & Weitz, 2000, como citado em 

Camargo, Machado, & Sobrinho, 2009 p. 3). 

 

Las Casas (1994) compreende leiaute como as partes essenciais ou elementos que 

auxiliam uma loja na obtenção da produtividade máxima. Contudo, é preciso 

organizar o espaço de modo que a clientela, a mercadoria e os funcionários sejam 

eficazmente alinhados. Com isso, maximiza-se a conveniência do cliente e reduzem-

se os custos para o varejista. Dunne e Lusch (1999) reconhecem que o formato de 

loja é o resultado de um conjunto de métodos mercadológicos distribuídos pelo 

varejista. 

 



65 

Turley e Chebat, (2002) como citado em Miotto e Parente (2009), afirmam que o 

ambiente de loja pode estar intimamente relacionado com o formato e as 

especificidades do varejista, levando em consideração, ainda, sua importância 

estratégica no comportamento de compra dos consumidores. Para se ter sucesso no 

ambiente de loja, é necessário considerar três pontos essenciais no varejo: obter 

vantagem competitiva sustentável; incentivar um grupo específico de consumidores; 

e escolher o formato do varejo a ser adotado. (Turley & Chebat, 2002 como citado 

em Santos, Lima, Carvalho, & Pacheco, 2013) (Figura 9). 

 

 

ESTRATÉGIA DE VAREJO AMBIENTE E DESIGN 
RESULTADOS E 

COMPORTAMENTO DE 
COMPRA 

 

 
 

Figura 9 . Visão estratégica do ambiente de varejo 

Fonte: Fonte: Las Casas, A. L. (1989). Marketing: conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas  
 

A Figura 9 explicita as características do ambiente da loja, na qual o design e o 

ambiente são divididos em categorias. Turley e Chebat (2002), como citados em 

Santos, Lima, Carvalho, e Pacheco (2013), consideram cinco mais relevantes: 

 

 Exterior – as imediações da loja, tamanho e forma, fachada da loja, 

estacionamento e vizinhança. 

 Interior geral – aplicação de iluminação, climatização, música, design 

de cores, limpeza e odorização. 
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 Leiaute e design – formado pelo variado mix de exposição de produtos, 

circulação de pessoas e corredores, mobiliários e posicionamento dos 

check-outs. 

 Decoração e material de ponto de venda – inclui displays de ponto de 

venda, sinalização, displays de produtos interativos e quiosques. 

 Fatores humanos – uniformização, características dos funcionários, 

conforto e loja cheia. 

2.6 Tendências do varejo 

 

O mercado brasileiro, em especial o setor varejista, enfrenta um período de 

mudanças, em função da acirrada concorrência, tanto interna quanto externa. Tal 

concorrência possibilitou aos varejistas importantes oportunidades para se 

diferenciarem dos concorrentes e gerar competitividade. Porém, a expansão do 

varejo de uma estrutura exclusivamente física para estruturas virtuais possibilitou 

alcançar maior quantidade de clientes (Borges, 2005, p. 32).  

 

Gouveia, Conceição, Antes, Brito e Villas Boas (2011) afirmam que é fundamental 

que os profissionais de marketing observem atentamente as tendências, pois a 

competitividade no varejo vem resultando em constantes mudanças no setor. Cabe 

ressaltar, que o varejo nunca sofreu tanta modificação quanto agora, tanto na sua 

forma de se relacionar com seus clientes (interno e externo) quanto na maneira de 

ofertar produtos e serviços. O administrador varejista deve elaborar seu 

planejamento analisando tendências do setor. O administrador de marketing de 

serviços deve observar as seguintes tendências do mercado, descritas no Tabela 12 

(Gouveia, Conceição, Antes, Brito, & Villas Boas, 2011). 

 

Tabela 11 
Tendências do varejo 
 

(Continua) 

TENDENCIAS DESCRIÇÃO 

Entender o novo 
consumidor de 

varejo 

 As mudanças nas decisões de compra feitas pelos consumidores são 
constantes e relacionam idade, renda, instrução, sentimentos, 
pensamentos, valores, costumes, família, estilo de vida, grupos de 
referências e tecnologia. 

 O novo consumidor, conforme artigo “What Consumers want in the 1990”, 
da revista Fortune, terá sua ação a partir do lar.  A obtenção desta 
informação leva as organizações a estudarem e a pesquisarem para poder 
saber como, quando, onde, de que forma e por que os consumidores 
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compram.  
 A utilização da internet tem criado um novo tipo de consumidor, que o setor 

de varejo tem procurado atender: o consumidor on-line. 

Criar uma marca 
de proposta de 

marca 
diferenciada 

 Apoiando-se no prestígio do nome do varejista, em sua qualidade e em 
preços baixos, as mercadorias de marcas próprias têm crescido em 
quantidade e diversidade, ocupando cada vez mais espaço de prateleira 
nas gôndolas do autosserviço. E empresas estão investindo em produtos 
mais atrativos.  

Explorar novas 
ferramentas e 

novas 
tecnologias 

 No varejo, para ser bem-sucedido, é preciso estar alerta e pronto para se 
adaptar aos desafios dos mercados. Para tanto, é fundamental estar em 
permanente processo de melhoria, desenvolvendo e utilizando os mais 
avançados meios tecnológicos, gerenciais e mercadológicos para conseguir 
satisfazer e atender às necessidades de seus consumidores e também para 
reduzir custos operacionais. 

 A tecnologia da informação desempenha papel nesse processo de 
evolução, pois proporciona às organizações de varejo a utilização de novos 
conceitos de administração de compras, estoques e distribuição.  

 Em uma segunda etapa, o varejo passou para a automatização das frentes 
das lojas. Tal etapa culminou com a introdução de tecnologias, como: 
código de barras, leitura óptica (scanners), balanças eletrônicas, 
preenchimento de cheques, etiquetas eletrônicas nas prateleiras, 
transferência eletrônica de fundos, smartcard e outras tecnologias que 
objetivam otimizar a passagem dos clientes pelos caixas. 

 O comércio virtual é a grande tendência do setor de varejo. Primeiro, porque 
os custos de uma loja virtual são muito menores do que os de um 
estabelecimento comercial comum. No varejo on-line, não há gastos com 
aluguel e manutenção de pontos comerciais e há menor necessidade de 
funcionários. Ele fornece ao seu consumidor mais informações e agilidade 
na entrega e apresenta descontos atraentes. 

Endomarketing 
As limitações 
internas na 

orientação para 
a satisfação do 

cliente 

 O objetivo do marketing das empresas consiste em fidelizar e satisfazer as 
necessidades de seus clientes. Mas a satisfação dos clientes não será 
possível se a equipe de colaboradores de uma empresa não trabalhar com 
motivação. 

 Para o administrador, ficou mais visível que é o seu colaborador interno 
que, por meio da sua forma de atender, trabalhar e produzir, trará o cliente 
externo para a organização. 

 O marketing interno é um processo cujo objetivo é sintonizar e sincronizar, 
para implementar e operacionalizar a estrutura de marketing da empresa. 
Objetiva facilitar e realizar trocas, construindo relacionamentos com o 
público interno, compartilhando os objetivos da empresa ou organização, 
harmonizando e fortalecendo tais relações. Sua função é integrar a noção 
de “cliente” nos processos internos da estrutura organizacional, propiciando 
melhoria da qualidade de produtos e serviços com produtividade pessoal e 
de processos.  

Endomarketing 
As limitações 
internas na 
orientação para 
a satisfação do 
cliente 

 Brum (1998) o endomarketing é uma estratégia pela qual uma organização 
utiliza seu público-alvo interno, ou seja, seus próprios funcionários, 
mobilizando-os a um objetivo comum.  

 Spiller (2006): o endomarketing trata seus funcionários como clientes 
internos, oferecendo-lhe um ambiente interno motivador, atrativo e retentor 
de talentos.  

 Chiavenato (2004): as organizações dependem das pessoas para funcionar 
e alcançar sucesso e as pesssoas dependem das organizações nas quais 
trabalham para atingir objetivos pessoais e individuais.  

 Brum (2003): para as pessoas serem realmente felizes, elas precisam ser 
reconhecidas através do trabalho que desenvolvem.  

 O marketing interno procurar fazer com que os diversos departamentos e 
funcionários de uma empresa não só conheçam, mas também compartilhem 
e defendam os valores e objetivos da organização. 

Franquias 
 A franquia é outra tendência no setor varejista.  
 A razão desse crescimento justifica-se pelo alto índice de falências e 
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concordatas dos novos negócios que são abertos, em decorrência da falta 
de preparo dos empresários.  

 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, define franquia 
empresarial como um sistema pelo qual “um franqueador cede ao 
franqueado o direito de uso da marca ou patente associando o direito de 
distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produto ou serviço”. O órgão, 
ainda, aponta que o franqueado tem também o direito de eventual uso de 
tecnologia para a implantação e administração de negócio ou, ainda, o uso 
de sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, desde 
que, para tanto, efetue remuneração direta ou indireta, sem que isso 
caracterize como vínculo empregatício. 

 A relação franqueador-franqueado pode ser pautada da seguinte forma, um 
franqueador deve fornecer toda assistência a seus franqueados, que 
recebem produtos e know-how em troca de pagamento de taxas e 
contribuições mensais, dependendo, das condições de contrato. 

Fonte: Adaptado de Gouveia, Conceição, Antes, Brito e Villas Boas (2011, p. 65). Gouveia, F. S., 
Conceição, F. R., Antes, J. M., Brito, P. S., & Villas Boas, G. C. (2011). O marketing e sua Importância 
para o Varejo. Revista Científica do ITPAC. V. 4. Número 1. Janeiro de 2011. Disponível em: 
http://www.itpac.br/arquivos/Revista/41/4.pdf>. Acesso em 10 jan. 2016. 
 

Para Azevedo (2007), trabalhar no mercado varejista signifca, em um processo de 

aprendizado, aperfeiçoar-se e acompanhar as tendências. Uma vez que a 

competitividade é crescente, principalmente com a internet abrindo as fronteiras e 

diminuindo as distâncias, o administrador deve estar atendo às necessidades do 

consumidor, pois o seu processo decisório está repleto de alternativas. 

 

2.7 O mercado de vinhos 

 

2.7.1 O vinho no Brasil e seu contexto histórico 

 

O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo, mas sua fabricação no Brasil é 

relativamente recente. O interesse pelo estudo e conhecimento do vinho cresceu 

sensivelmente nos ultimos anos no mundo, de modo geral, e, particularmente, no 

Brasil. A Tabela 13 oferece um panorama histórico da evolução da vitivinicultura no 

País (Ibravin, 2015). 

 
Tabela 12 
Evolução histórica da vitivinicultura no País 

(Continua) 

As primeiras mudas de videiras foram trazidas por Martim Afonso de Souza, originárias 
do arquipélago dos Açores. Neste mesmo período, Brás Cubas, um fidalgo português 
vindo da cidade do Porto, chegara ao Brasil, para, com Martim Afonso, dar início à cultura 
da vinha. Inicialmente, plantou-se a vinha no litoral paulista, em São Vicente. em 1549, os 
padres Manoel de Nóbrega e Simão de Vasconcelos fizeram registros sobre a 
vitivinicultura brasileira. Por volta de 1551, a área plantio foi transferida para os arredores 

do bairro Tatuapé e para o planalto de Piratininga, hoje centro de São Paulo. Em 1553, com o padre 
Anchieta no litoral de São Paulo, difundiu-se por toda a capitania de São Vicente (hoje, estados de 
Paraná, São Paulo e Minas Gerais).  Ainda no século XVI, a cultura da videira chegou ao Nordeste, na 
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Bahia e em Pernambuco, estimulada pelos holandeses. 

O padre Roque Gonzales foi o precursor da vitivinicultura. Portando cepas originárias da 
região das missões, utilizou a atividade agropecuária como um meio de fixar o nativo à 
terra de iniciar a catequização. Ele levou as vinhas para a região dos Sete Povos das 
Missões: Santo Ângelo, São João, São Miguel, São Lourenço, São Luiz, São Nicolau e São 
Borja. O padre, em sua missão, contou com a ajuda dos índios na elaboração de vinho, 

elemento das celebrações religiosas. Esse trabalho foi interrompido pelos bandeirantes paulistas que 
chegaram à região. A destruição das missões desencadeou a extinção das variedades vitiviníferas 
espanholas no Rio Grande do Sul por muito tempo. Mais tarde, essas vinhas foram destruídas pelos 
portugueses, pois eles não queriam concorrência dos vinhos brasileiros com os vinhos portugueses 
que exportavam para o Brasil. Nessa ocasião, a cultura vitivinícola praticamente cessou. 

A vitivinicultura foi reintroduzida por imigrantes açorianos no litoral gaúcho. Eles 
passaram a povoar a zona litorânea do Rio Grande do Sul, formando colônias em Rio 
Grande, Pelotas e Porto Alegre, Eles trouxeram mudas das ilhas do Açores e da Madeira, 
dentre elas vitis viníferas portuguesas, mas as plantações não ganham expressão, 
devido às condições climáticas desfavoráveis, impedindo, assim, o progresso da 

atividade. Em percebendo a multilplicação das iniciativas em torno da vinicultura no Brasil, a corte 
portuguesa proíbiu o cultivo de uva no país como forma de proteger sua própria produção. A medida 
inibiu a comercialização de bebida na colônia e restringiu a atividade ao ambiente doméstico. 
 

(Continua) 

Nesta ocasião, que tem como marco o ano de transferência da coroa portuguesa para o 
Brasil, com a vinda da família real, não só foi derrubada a proibição do cultivo da uva 
como ganharam corpo os hábitos em torno do vinho. A bebida é incorporada às 
refeições, às reuniões sociais e às numerosas festividades religiosas. O pioneirismo 
gaúcho na vinicultura se materializou na figura de Manoel Macedo, o produtor da cidade 

de Rio Pardo, registrando a elaboração de até 45 pipas em um ano, o que lhe rendeu a primeira carta 
patente da produção da bebida no País. O início da colonização alemã ampliou o número de 
imigrantes interessados em vinho. Na mesma época, o italiano João Batista Orsi se estabelece na 
Serra Gaúcha. Com a concessão de Dom Pedro I para o cultivo de uvas européias, tornou-se um dos 
precursores do ramo na região. 

As uvas americanas vas Vitis lambrusca e Vitis Bourquina (especialmente a Izabel) 
foram introduzidas no Brasil pelas mãos do marquês de Lisboa e do comerciante inglês 
Thomas Messiter, na Ilha de Marinheiros e na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, 
mais resistente a doenças, mas logo se espalharam pelo estado, seguindo a tendência 
da disseminação mundial. Em 1860, a uva Isabel, uma das variedades amercianas 

introduzidas no Rio Grande do Sul ganhou rapidamente a simpatia dos agricultores. Há registros de 
que por volta de 1860 ela já formava vinhedos nas cidades de Pelotas, Viamão, Gravataí, Montenegro 
e municípios do Vale dos sinos. 

Com a chegada dos imigrantes italianos, o plantio de videiras foi retomado na Serra 
Gaúcha, onde até hoje se produz quase todo o vinho brasileiro de qualidade. 
Inicialmente, foram usadas as videiras do gênero Vitis vinifera portuguesas, espanholas, 
francesas, alemãs e italianas. Porém, as videiras americanas, por serem mais 
resistentes ao clima e ao solo da Serra Gaúcha, se estabeleceram e passaram a 

predominar, o que ocorre ainda em nossos dias. Entre as espécies americanas, destacam-se a casta 
Isabel, que ainda ocupa cerca de 75% das parreiras de sua variedade.O grande salto na produção 
nacional de vinhos foi proporcionado pela chegada dos imigrantes italianos, graças ao seus 
conhecimentos, técnica de elaboração e a cultura do consumo. Procedentes de sua terra natal, eles 
elevaram a qualidade da bebida e conferiram importância econômica à atividade. 

De uma produção de consumo doméstica para consumo próprio, a vitivinicultura italiana 
expandiu-se rapidamente, influenciada pela expressiva tradição dos imigrantes, 
provenientes, em sua maioria, de regiões do norte italiano (Trentino, Veneto, Treviso e 
Verona). Nesse período, cerca de 500 mil litros de vinho foram produzidos no Vale dos 
vinhedos, na cidade de Garibaldi. Esse número foi registrado no relatório feito pelo 

cônsul da Itália, Enrico Perrod, depois de sua visita à região, no ano de 1883. Em 1890, iniciou-se a 
comercialização do vinho na capital gaúcha, ainda de forma bastante rudimentar. O solo e o clima do 
alto da serra favoreciam a expansão da vitivinicultura na região colonial italiana, auxiliada pelo vigor 
natural da uva Isabel. Esta, embora tivesse características específicas e gerasse um produto diverso 
do consumido na terra natal, foi facilmente incorporado ao gosto dos imigrantes. 
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Diante de uma concorrência desordenada, da oscilação e do crescimento da importância 
da atividade, foi criado o Sindicato do Vinho, uma tentativa de organizar o setor. A 
iniciativa foi articulada por Oswaldo Aranha, então secretário estadual do governador 
Getúlio Vargas. 

O associativismo foi adotado pelos agricultores. Em um período de dez anos, reuniu-se 
26 cooperativas, entre elas algumas que seguem até hoje. O modelo deu 
competitividade aos pequenos produtores os direcionou a uma situação de equilíbio, 
alcançado na década seguinte. 

 
A partir da década de 1930, com a volta do cultivo das videiras viníferas, teve início a 
evolução qualitativa da vitivinicultura brasileira. 

A transferência da vinícola Georges Aubert da França para o Brasil marcou o início de 
um ciclo. O interesse de empresas estrangeiras no País, que se consolidaria na década 
de 1960, aportou novas técnicas nos vinhedos e nas cantinas, além de ampliar as áreas 
de cultivo da uva. 

A melhoria das vinícolas, que ao longo da década de 1980 foi marcada pela reconversão 
dos vinhedos, ganhou impulso a partir da abertura econômica do Brasil. O acesso de 
diferentes estilos de vinhos e a concorrência com os importados levaram os produtores a 
aumentar a qualidade. 

(Conclusão) 

Com a vitivinicultura consolidada em diferentes regiões, do sul ao nordeste do País, cada 
zona produtiva investiu no desenvolvimento de uma identidade própria.o pioneiro neste 
rumo é o Vale dos Vinhedos, que conquistou a “Indicação de Procedência” em 2002. 

Fonte: IBRAVIN (2015). Instituto Brasileiro do Vinho. História do vinho no Brasil. Disponível em < 
http://www.ibravin.org.br>, acessado em 10.09.15. 
 

Ao longo dos anos, a produção e o consumo do vinho foram aumentando. A 

diversidade climática e nossa criatividade resultaram em uma vitivinicultura 

completamente original. Ou seja, a tradição européia, trazida ao Brasil por 

imigrantes, aliada ao investimento em inovação, resultou em vinhos com 

personalidade única. Cada zona produtora desenvolveu sua especialidade, 

elaborando rótulos com cultura, tipicidade e sotaque próprios (Ibravin, 2015). 

 

2.7.2 Castas cultivadas no Brasil 

 

Com origem no latim, o nome Casta significa "pura”; “sem mistura". No contexto da 

vitivinicultura, casta é uma variedade que produz uvas com características 

específicas ou semelhantes. Na enologia, são os aromas transmitidos ao vinho pelas 

uvas que lhe deram origem. É possível identificar as castas com que foram 

produzidos por meio da degustação. Ou seja, enologicamente pode-se dizer que 

castas é um conjunto de videiras cujas características morfológicas e qualidades 

particulares transmitem ao vinho um carácter único, constituindo, assim, uma 

variedade singular com componentes organolépticas específicas. 
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Ao agregado de características transmitidas pelo solo e pelo clima às videiras, os 

franceses deram o nome de "terroir". Não se pode falar de castas de videiras sem 

fazer a sua associação ao terroir, pois, conforme o local onde se encontra plantada, 

uma mesma casta reage de forma diferente, originando diferenças no produto final, o 

vinho. Em todo o mundo existem entre de dez a vinte mil castas. No entanto, destas 

apenas cerca de quinhentas foram isoladas, cultivadas e reproduzidas pelo homem. 

A Tabela 14 lista as principais castas cultivadas no Brasil: 

 

Tabela 13 
Principais castas de uvas cultivadas no Brasil 

(Continua) 

TIPO ORIGEM 

Barbera 

Originária da região de Piemonte, na Itália, é o centro de origem da variedade 
Barbera. A partir daí, difundiu-se por várias regiões vinícolas da Itália. 
Também é cultivada na Argentina. É a vinífera tinta de cultivo mais tradicional 
no Rio Grande do Sul. Existe  desde o início do século XX e foi difundida na 
região na vitícola da Serra Gaúcha a partir de 1925. 

Carbenet Franc 

Originária da região de Bordeaux, na França, onde participa na composição 
dos mais famosos vinhos tintos de origem controlada desses país. Também é 
cultivada em outras regiões vitícolas da França. Na região de Loire, são 
elaborados vinhos rosados de Carbenet de Franc, com reconhecida qualidade. 
Carbernet Franc é a vitinífera mais cultivada no Brasil. Essa casta é cultivada 
em menor escala em Santa Catariana. A Carbenet origina vinho tinto com 
aroma característico. Em geral, é um vinho que exige o envelhecimento, 
sendo agradável, também, para ser consumido ainda jovem. Normalmente, é 
comercializado como vinho varietal.  

Cabernet-
Sauvignon 

Esta casta, originária de Bordeaux, França, cultivada no Brasil, tem cachos 
pequenos e cilíndricos, frutos pequenos, esféricos e de sabor meio amargo. 
Produz vinhos bem encorpados (espessos ou densos), frutados. Porém, é 
uma uva com alto teor de tanino e pode dar vinhos muito rascantes. Seus 
vinhos precisam de algum envelhecimento para adquirir toda sua qualidade. 

Chardonnay 

É uma videira francesa da região de Bourgogne, adaptável a diversos tipos de 
clima. É uma uva muito plantada no mundo inteiro e importante no Brasil. 
Produz vinhos brancos “chablis” de intenso aroma e gosto persistente. Seu 
fruto é esférico e miúdo e dá em pequenos cachos de forma cilíndrica. Seus 
sabores e aromas frutados variam conforme as regiões, podendo lembrar 
frutas tropicais nas regiões mais quentes. 
O ano de 1981 representa o marco inicial de vinificação da Chardonnay em 
nosso meio. 

Chenin Blanc 

Casta de uva branca de superior qualidade, original do vale do Loire (norte da 
França), já próximo do Atlântico, responsável pelo famoso Vouvray. Como 
todas as uvas brancas, é particularmente sensível ao terroir, de modo que fora 
da França não é tão famosa, mas dá vinhos muito bons, em especial na África 
do Sul e em outros países do Novo Mundo. No Brasil, tem tido algum sucesso. 
Os vinhos Vouvray são a expressão máxima da Chenin blanc. De modo 
similar ao que ocorre com a Chardonnay na Borgonha, são vinhos com corpo, 
estrutura, sabor e bouquet. Apresentam perfeito equilibrio entre acidez e 
doçura (sensaçao), devido à correta evolução do álcool.  

Flora 

Originário da Califórnia, EUA, seu cultivo ocorre na Serra Gaúcha (Brasil), 
Califórnia (Estados Unidos), Nova Zelândia. É o resultante do cruzamento 
entre as castas Sémillon e a Gewurztraminer, gerada pelo Prof. Harold P. 
Olmo, da Universidade da Califórnia, em 1938. Foi trazida para o Rio Grande 
do Sul pela Estação Experimental de Caxias do Sul, em 1965. Destacou-se 
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entre outras uvas viníferas pelo comportamento produtivo e pela qualidade da 
uva obtidos nos experimentos conduzidos na Serra Gaúcha. Tem sido usada 
para a elaboração de vinho branco varietal e também para ser misturada na 
composição de espumantes, originando produtos de qualidade, com aroma e 
buquê característicos. 

Gamay 
Beaujolais 

Esta vinífera, entre outras denominações, também é conhecida como Gamay 
Noir à Jus Blanc (uva tinta de mosto branco). Cultivada no Brasil, uva de 
origem francesa (vinhos Beaujolais, Borgonha), produz vinhos de vermelho 
intenso. 

Gewurztrainer 
É uma casta de uva branca da família da Vitis vinifera, originária da região da 
Alsácia, França. Produz vinhos com toques picantes, o que explica em parte 
sua denominação, pois “Gewürz” significa “tempero” em alemão. 

Malvásia 

É uma denominação genérica usada para diversas cultivares vitis vinífera 
cultivada no Brasil. Uva bastante aromática, que entra em muitos brancos, 
como Frascati, vários vinhos doces e também vinhos tipo Champagne. 
Participa dos cortes para compensar uvas menos aromáticas. 

Merlot 

Não há referência à região de origem da Merlot. Bem adaptada no Brasil, tem 
baixo teor de tanino. Produz vinhos menos encorpados, porém pouco ácidos, 
de cor intensa e agradáveis ao paladar e ao olfato, que dispensam 
envelhecimento e são menos agressivos que os da Cabernet. Entra em muitos 
cortes para atenuar produtos mais fortes. É produzida na Serra Gaúcha 

Moscatel Branca 

Variedade de Vitis vinifera. É de origem desconhecida. Produz excelente vinho 
licoroso e bom vinho branco. Também é estimada no Sul da França como uva 
de mesa. Possui cachos médios a grandes compostos cônicos, alados e 
compactos, com bagas também médias e supergrande arredondadas bagas 
por cacho, verde-esbranquiçadas, pele espessa e tenra, polpa carnuda e 
sucosa. Também é empregada na elaboração de vinhos espumantes, 
especialmente vinhos do tipo ASTI. 

Pinot Blanc 

É uma casta tinta, originária da França. Sua terra natal é a Borgonha. O Pinot 
Noir originou toda uma família de uvas: Pinot Gris e Pinot Blanc. O cultivo em 
outras partes do mundo só começou na década de 1990 (Nova Zelândia, 
Califórnia, Oregon e Austrália). O cultivo comercial do Pinot Noir iniciou a partir 
da década de 1970, no Rio Grande do Sul, embora esta casta estivesse 
presente em coleções ampelográficas desse estado desde 1927. 

Pinot Noir 

O berço do Pinot Noir é Bourgogne, onde é utilizada para a elaboração de 
vinhos tintos que gozam de alto conceito internacional. É uma uva de pele fina 
e com pouco tanino. Muito sensível às condições climáticas, é a responsável 
pelos mais famosos tintos da Borgonha, na França, como o Romaneé Conti, o 
Chambertin e todos os tintos da sub-região Cotes D’Or. É um dos 
componentes do Champagne. Tem sido plantada em várias regiões do 
mundo, com resultados inferiores aos obtidos em sua região de origem. 
Possui aromas característicos de frutas, principalmente de morango, cereja e 
ameixa. E de origem animal, como couro, adubo e estrume. Contudo, são 
agradáveis. No Brasil, o cultivo comercial passou a ter expressão na década e 
1970. No País, tem sido empregada na produção de vinho tinto varietal. 

Riesling Renana 

É uma casta de origem incerta,, porém pode ser cultivada em países de climas 
frios, como o da Alsácia, na Franca, e na Alemanha. O das regiões 
delimitadas pelo rio Reno é conhecida entre ns como Riesling Renano. Tem 
originado bons vinhos na Austrália e no Chile. Dependendo da região onde é 
feito, seu vinho pode apresentar aromas de maçã fresca de dar água na boca 
ou de casca de lima. Podem-se também notar aromas do tipo resinoso ou 
mineral, desenvolvendo um leve cheiro de petróleo.  

Sauvignon Blanc 

Sua casta produz vinhos que se diferenciam pelo gosto defumado e entra na 
composição dos brancos secos mais famosos da região de Bordeaux. Mas foi 
na Nova Zelândia, em Marlborough, que encontrou seu hábitat ideal´, criando 
um padrão de qualidade que ultrapassou os originais franceses. Existem bons 
vinhos elaborados com ela na áfrica do Sul e no Chile, principalmente nas 
regiões de Casa Blanca e San Antonio. É uma variedade de cor amarelo-

http://www.cobra.pages.nom.br/bmp-champagne.html
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pálido, acidez natural e grande leque aromático: abacaxi, maracujá, manga, 
pólvora e grama recém cortada.  Exisem registros de que a Sauvignos Blanc 
foi introduzida no Rio Grande do Sul em 1927. 

Saint Émilion 

É uma uva que se mantém como matriz de grandes vinhos e brandies de 
regiões francesas, italianas, californianas, chilenas e argentinas, onde é 
cultivada. Exige clima seco e solo permeável, condições que também encontra 
em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Também conhecida como: 
Chevrier (França), Colombier (França), Daune ou Dausne (França), 
Greengrape (África do Sul), Hunter River Riesling (Austrália), Malaga (França), 
Mancès (França), Mancés Blanc (França), Sémillon (França) e Serra Gaúcha 
(Brasil). Os frutos são médios, redondos e de cor amarelo-ouro, aproximando 
se do tom âmbar, quando expostos ao sol. 

Sémillon 

Originária de Sauternes, na França, a Sémillon é a principal cultivar branca em 
toda a região de Bordeaux. Misturada com a Sauvignon Blanc, é a base dos 
grandes vinhos secos de Bordeaux (região de Graves) e dos doces (região de 
Sauternes). É plantada com sucesso nas regiões de clima frio na Austrália, na 
Nova Zelândia e no Chile. Foi introduzida no Brasil no início do século XX. 
Chegou ao Rio Grande do Sul em 1921. 
 

Syrah 

É uma das variedades mais antigas que se conhece. É a variedade que deu 
fama aos vinhos do norte do Rhône, na França, como o Hermitage, que dura 
muito tempo. Atualmente, é muito plantada no sul da França, do Rhone ao 
Languedoc. Típica de climas quentes, teve excelente adaptação na Austrália, 
onde é grafada Shiraz. É considerada a uva símbolo da Austrália, responsável 
por seu famoso tinto o Penfolds Grange. Já conquistou espaço na Califórnia, 
Africa do Sul, Chile, Argentina e Brasil. Seus aromas recordam ameixa, figo e 
especiarias, como pimenta do reino preta. Conforme a região, podem aparecer 
aromas de chocolate, notas florais (violeta) e um toque discreto de menta. 
Passou a ser cultivada em escala comercial no Rio Grande do Sul por volta de 
1983. 

Sylvaner 

Embora existam controvérsias sobre a origem da Sylvaner, há grandes 
evidências de que seja de uma casta austríaca. É cultivada, sobretudo na 
Europa Central. De cultivo tradicional em Alsacia, A partir de 1974-1975 
diversas importações desta cultivar, principalmente proveniente da França, 
servindo como base para a formação dos primeiros vinhedos comerciais desta 
casta no Rio Grande do Sul. Sua difusão também tem sido muito lenta. 

Tannat 

Principal uva dos vinhos de Madiran, Sul da França, onde fica sua área de 
cultivo. Adaptou-se muito bem no Uruguai e tem sido plantada no sul do Brasil. 
No Uruguai, é a uva emblemática, resultando em vinhos tânicos com aromas 
de amora e framboesa. O vinho de Tannat é rico em taninos e em extrato 
seco, exigindo envelhecimento para ser consumidos. 

Trebbiana 

Uva italiana da região da Toscana, a Trebbiano é denominada Trebbiano 
Toscano na Itália, distinguindo-se de outras castas italianas, como Trebbiano 
Romagnolo e Trebbiano Spoletino. Existe no Brasil desde o início do século 
XX. Faz parte da historia do cultivo de castas viníferas no Rio Grande do Sul, 
tendo sido uma das primeiras do grupo a ser cultivada comercialmente no 
estado. 

Ugni Blanc 

É cultivada na Itália e dá origem aos vinhos Soave, Orvieto, Chianti e outros. 
Também é plantada nas regiões francesas de Provence e Cognac. Fora da 
França, a Ugni Blanc é frequentemente usada para elaborar Brandy. A Ugni 
Blanc é uma das mais antigas e conhecidas variedades de uvas nobres, 
utilizada na elaboração de vinhos brancos finos. Com ela, obtém-se um vinho 
encorpado e de bom equilíbrio. Seu aroma é particular, atraindo a preferência 
de muitos apreciadores de vinho. 

Vernaccia 

É uma uva cultivada da região italiana da Toscana, onde é denominada 
Vernaccia di S. Gimignano, para distinguí-la da Wernacaia di Oristano. 
Existem referências de que foi introduzida no Rio Grande do Sul em 1900, 
pela Estação Agronômica de Porto Alegre, de onde teria ido para região 
vitícola da Serra Gaúcha. Em 1970, atingiu 122 toneladas de uvas vinificadas 
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no estado gaúcho. Entretando foi no final dos anos de 1980 que a produção 
de Vernaccia apresentou incremento. Origina o vinho branco neutro em 
aroma, um pouco ácido, utilizado para cortes com outros vinhos de viníferas. 

Fonte: Adaptado de Pacheco (1996, p. 17-35). Pacheco, A. O. (1996). Iniciação à enologia. Editora 
Senac: São Paulo. 

  

Vianna Júnior; Lucki; Santos (2013) mencionam, resumidamente, que o cacho de 

uvas é composto por duas partes básicas: o engaço e os bagos. O engaço não é 

usado na vinificação. Ele volta para a terra, onde servirá para conter a erosão. Os 

bagos possuem três partes: película, polpa e sementes. Cada uma possui as 

seguintes propriedades: 

 

 Película, casca ou pele: levedura, e bactérias, enzimas, água, aroma 

primário e matéria corante. 

 Polpa: água, açúcares (frutose e glicose), ácidos orgânicos (tartárico, 

málico e cítrico), compostos nitrogenados, compostos minerais (cálcio, 

potássio, ferro, fosfato e sulfato), enzimas, vitaminas, tanino, matéria 

corante e substâncias aromáticas. 

 Sementes: água, óleos, celulose, substâncias tânicas e substâncias 

minerais. 

 

A película é fundamental na vinificação, pois, além de conter microorganismos ou 

fermentos alcóolicos (leveduras), que ajudam a transformar o açúcar em álcool 

(fermentação), possui as matérias corantes que dão a cor desejada ao vinho. Outros 

componentes importantes da película são os aromas característicos, que se 

transferem para o mosto, geralmente pouco aromático. 

 

Explica Pacheco (1996 p. 39):  

 

A polpa pode ser macia ou dura, sucosa ou carnosa, dependendo da 
variedade. Ela dá o mosto, cujo componente maior é a água (de 70% a 85% 
do volume total). As substâncias minerais de maior importância são os 
sulfatos, os fosfatos e os tártaros. Os fosfatos são mais significativos, pois 
exercem grande importância na alimentação das leveduras. O teor alcóolico 
do vinho resulta na fermentação do mosto, que é a transformação do açúcar 
em álcool.  

 

As sementes que se encontram no centro do bago, na vinificação atual, não devem 
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ser esmagadas, para evitar o excesso de tanino (que daria gosto adstringente) e de 

óleo e ácidos (que prejudicaria as qualidades organolépticas do vinho). 

 

2.7.3 Classificação da uva no Brasil 

 

De acordo com a Portaria 1.012, de 17 de novembro de 1978, do Ministério da 

Agricultura, a uva brasileira é classificada em cinco grupos, por ondem decrescente 

de qualidade (Tabela 15). 

 

 

Tabela 14  
Classificação da uva no Brasil 

GRUPO 
TIPO DE 

VINÍFERA 
TINTA BRANCA 

Grupo 
I 

Viníferas 
nobres 

Cabernet Sauvignon; Cabernet Franc; 
Merlot; Pinot Noir; Gamay Beaujolais. 

Chardonnay; Gewurztraminer; 
Pinot Blanc; Riesling Itálica; 
Riesling Renana; Sauvignon 
Blanc; Sylvaner e Sémillon. 

Grupo 
II 

Viníferas 
superiores 

Canaiolo; Carmenére; Grenache; 
Lambrusco; Malbec; Nebbiolo; Petite 
Syrh (ou Duriff); Sangiovese. 

Aligoté; Chenin Blanc; 
Trebbiano (ou saint Émilion); 
Malvasia; Palomino; Peverella; 
Vernaccia Branca. 

Grupo 
III 

Viníferas 
especiais 

Aramon (ou Valdiguié) Bárbera; 
Bonarda; Carignane; Cinsault; Freisa; 
Grand Noir; Marzemina; Ruby Cabernet; 
Tannat (ou Harriague); Syrah falsa. 

Verdiso; Clairette; Moscato; 
Vermentino; Verdea. 

Grupo 
IV 

Comuns 
superiores 
americanas 

Bordô (ou York Madeira ou Folha de 
Figo ou Tirei); Concord; Herbemont; 
Isabel; Jacquez; Seibel. 

Baco Blanc; Couderc; Niágara; 
Seibel; Dutchess; IAC; Seyve 
Villard. 

Grupo 
V 

Comuns 
americanas 

Landot; Bourdin; Otelo; Clinton; Cyntia; 
Oberdin; Santiago; Zeperina. 

Bourdin; Goethe; Martha. 

Fonte: Adaptado de Pacheco (1996, p. 17-35). Pacheco, A. O. (1996). Iniciação à enologia. 
Editora Senac: São Paulo. 
 

 

2.8 Comportamento do consumidor de vinhos 

 

De acordo com Barber, Almanza e Donovan (2006), como citados em Matias (2015), 

a escolha do vinho torna-se mais complicada do que a escolha de qualquer outro 

produto, uma vez que os consumidores precisam provar o vinho para poder avaliar 

suas características e decidir se vão adquirir ou não o produto. Segundo Lockshin e 

Hall (2003), é necessário dedicar atenção especial ao estudo do comportamento do 

consumidor por parte dos profissionais de marketing, no sentido de identificar no 
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mercado a maneira como ele compra e consome vinho. 

 

2.8.1 O comportamento de compra 

 

As atividades da área do Marketing de vinho vão muito além do marketing tradicional 

(produto, preço, comunicação e distribuição), e na medida em que envolvem 

elementos específicos (comportamento do consumidor de vinho, enoturismo, venda 

à porta da adega (venda direta), gestão da cadeia de distribuição da vinha, 

fornecedor e consumidor final, rotulagem e embalagem, organização de eventos, 

atribuição de medalhas e prêmios em feiras, atividades promocionais, exportação, 

incluindo a escolha do mercado e respectivo canal, selecção dos agentes gestores, 

proteção da propriedade intelectual (nomes e logos) e a regulamentação mundial do 

vinho e do álcool). 

 

2.8.2 Processo de tomada de decisão: compra de vinho 

 

De acordo com Loudon Bitta (1999), o processo de tomada de decisão se inicia a 

partir do reconhecimento da existência de um problema. Kotler e Keller (2012) como 

citado em Matias (2015 p.12), também partilham deste entendimento quando 

afirmam que a primeira fase do processo de decisão de compra é o reconhecimento 

da necessidade - no caso deste estudo, “a compra de uma garrafa de vinho”.  

 

2.8.2.1 Atributos e preferências para a escolha do vinho 

 

Ao longo dos anos, o mercado do vinho vem sofrendo grandes alterações, 

impulsionadas, em especial pela internet, que propicia ao consumidor acesso às 

informações em minutos. Alia-se isso ao desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção que, provocam mudanças como: produção de uvas em quase todos os 

estados brasileiros e produção de vinhos em regiões que já foram classificadas 

como “inaptas”. Desse modo, o marketing aplicado aos vinhos é complexo tanto pela 

natureza diversificada deste produto quanto pelas adversidades desse cenário. 

Logo, é necessário identificar formas eficazes de conquistar esse consumidor. É 

fundamental considerar neste campo de estudos seus atributos, escolhas e 

influências, pelo risco percebido associado à compra, a seu estilo de vida, aos 
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hábitos e à cultura dos indivíduos. Tais características são fundamentais para se 

delinerar o perfil desse consumidor de vinhos (Sanches, 2013). 

 

Segundo Kalazić; Šimić e Horvat (2010), o vinho é um produto único, com atributos 

complexos, desde a marca, a região, o país, a casta, o preço e o rótulo. Os diversos 

atributos do vinho podem ser tangíveis e intangíveis. O conhecimento deles, tidos 

em conta pelo consumidor, permite ajustar estratégias de marketing, possibilitando 

aos produtores identificar os atributos desejados por quem compra (Quester & 

Smart, 1996). 

 

Para Toigo (2011), como citado em Rigoni (2013 p. 44), estudos comprovam a 

influência de dos seguintes fatores: 

 

Qualidade percebida, variedade da uva, preço, tipo, estilo do vinho, país e 
regiões de origem, além de recomendações como aspectos que possam 
influênciar direto no comportamento do consumidor de vinhos. Dentre estes, 
alguns dão ênfase ao aspecto da qualidade percebida como ponto crítico na 
decisão de compra (Toigo 2011, p. 34, como citado em Rigoni, 2013, p. 44). 

 

Falcão (2008) cita que entre consumidores brasileiros pertencentes a confrarias os 

fatores que possuem maior poder de influênciar nas decisões de compra envolvem: 

nome da vinícola, país de origem, região de origem e preço. Para Orth e Krska 

(2002), citados por Falcão (2008 p. 25), a escolha de uma garrafa de vinho pode ser 

influenciada por direntes fatores, que podem ser categorizados da seguinte forma: 

 

 Fatores de entrada – motivações psicológicas, hedonismo, valor para o 

dinheiro, sociabilidade e celebração. 

 Fatores de saída – reputação, do produtor, variedade da uva e do 

vinho, preço, rótulo, método de produção e aspectos de saúde. 

 Fatores exógenos – ambiente de compra e consumo e 

regulamentações legais. 

 Fatores do custo total – custo de compra, custo de uso e custo do 

produto por si só. 

 Fatores do tempo – tempo para comprar e tempo para consumir. (Orth 

& krska, 2002, como citado em Falcão, 2008 p. 25). 
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Madureira e Nunes (2013) como citado em Matias (2015) reconhecem que no 

momento em que o consumidor necessita tomar uma decisão de compra e na 

ausência de informação sobre o produto, os atributos intrínsecos e extrínsecos são 

os recursos que o auxiliam em sua escolha.  

 

Atributos intrínsicos e extrínsecos do vinho – Os atributos de determinado vinho 

podem ser classificados como extrínsecos e intrínsecos. Atributos extrínsecos são 

aqueles que podem ser alterados sem que exista alteração do produto: preço, 

embalagem, localização própria e nome da marca. Já os atributos intrínsecos são 

aqueles diretamente relacionados ao produto (Lockshin & Hall, 2003).  

 

A elevada proporção de atributos que apenas podem ser experimentados no 

momento do consumo (fatores extrínsecos) tem grande relevância nos processos 

decisórios de compra. Os sinais intrínsecos (estilo, variedade, sabor e safra) são de 

nível mais elevado e fazem parte do produto e dificilmente podem ser alterados. Já 

os sinais extrínsecos (preço, marca e embalagem) são considerados de baixo nível, 

podendo ser alterados com maior facilidade que os sinais intrínsecos. Entre os sinais 

extrínsecos, merece destaque o preço. Sua importância é aumentada na ausência 

de outras pistas ou quando o risco de uma escolha errada é elevado (Lockshin & 

Hall, 2003, como citados em Rigoni, 2013 p. 47). 

 

a) Marca 

A marca tem sido utilizada como um meio de diferenciação do seu produto. A 

Austrália é um dos países que mais têm utilizado a marca para identificar 

vinho, mais do que na Europa, onde os vinhos são identificados seguindo a 

região ou a vinha (Lockshin, Rasmussen, & Cleary, 2000). A marca aparenta 

representar uma fonte de informação para conhecimento pessoal, sendo 

considerada a principal fonte de informação escolhida pelos pesquisados 

(Figueiredo, Afonso, Ramos, Santos, & Hogg, 2003). Estudos de Nascimento 

(2001) informam que a marca representava um fator de importância 

secundária no processo de tomada de decisão de vinhos de mesa. 

Recomendou, no entanto, que fosse dada uma atenção especial à criação de 

marcas fortes, devido a certa dispersão verificada na oferta. Referiu-se, ainda, 
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a criação de marcas fortes como única forma conseguir uma fidelização de 

clientes e maior tolerância ao preço. 

 

Segundo Lockshin e Hall (2003), a marca significa a soma de todas as 

imagens que as pessoas têm em mente a respeito de uma empresa. Ela 

representa o que se pode esperar a respeito de um produto ou serviço 

oferecido. Entretanto, devido ao grande número de marcas envolvidas na 

indústria vinícola, a associação entre marca e qualidade pode ficar 

prejudicada. A popularização de marcas regionais e o turismo podem 

fortalecer esse aspecto. Nota-se que as marcas regionais possuem “pesos” 

diferentes, devido a fatores culturais regionais. 

 
 

b) Vinho: gosto e/ou paladar 

É um dos principais riscos percebido pelo consumidor (Mitchell & Greatorex, 

1989). Estudos indicam que o paladar do vinho é fator dominante para o 

consumidor quando se trata de motivo que o leva a escolher determinado 

vinho (Koewn & Casey, 1995);  

 

Segundo Goodman, Lockshin e Cohen (2006), a maioria dos consumidores 

considera vital a oportunidade de provar o vinho antes de comprar. O paladar 

é um importante fator na escolha de um vinho especial, mas também 

considerado como o fator de risco que mais preocupa os consumidores no 

momento da compra (Lockshin & Hall, 2003). 

 

c) Preço 

É um importante componente para a escolha do consumidor, uma vez que 

representa um sacrifício e faz parte da avaliação de benefícios relacionados à 

compra (Rigoni, 2013). Zeithaml (1988) afirma que o preço é um importante 

indicador da avaliação do produto antes de sua compra, principalmente se 

existir um grau de risco em fazer uma escolha do produto. Estudos de 

Figueiredo, Afonso, Ramos, Santos e Hogg (2003) sobre os consumidores de 

vinho em Portugal identificaram um comportamento específico em relação ao 

preço: no nível standard, constituído por pessoas com rendimentos mais 

baixos, a escolha é determinada pela variável preço. Para os níveis mais 
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altos, constituídos por pessoas com rendimentos mais elevados, consome-se 

todas as categorias de vinhos. Entre os dois níveis, observou-se que à 

medida que o rendimento aumenta as categorias de consumidores de vinho 

aumenta. 

 

Na ausência de outros elementos, o preço exerce papel importante no 

processo decisório. Sua influência na decisão de compra varia de acordo com 

a percepção da relação preço/qualidade. Se o indivíduo percebe tal relação 

como alta, o preço passa a funcionar como um indicador de qualidade 

(Mitchell & Greatorex, 1989). 

 

O preço é um dos fatores primordiais na formação da expectativa de 

qualidade. Ele exerce influência direta no comportamento do consumidor. 

Entretanto, sua importância é maior quando há carência de outras 

informações sobre a qualidade. Os principais fatores que influenciam o preço 

são: reputação, características objetivas e qualidade. Constatou-se, também, 

que há alta correlação entre escores de qualidade sensorial obtidos em guias 

de vinhos e preços (Lockshin & Hall, 2003). 

 

d) Região de origem 

Este é um dos atributos mais importantes na escolha do vinho, uma vez a 

região representa uma influência significativa na comercialização de vinho em 

Portugal, (Figueiredo, Afonso, Ramos, Santos, & Hogg, 2003). Souto (2007) 

afirma que o consumidor gosta de comprar em vinícolas que conhece. Ou 

seja, conhecer a vinícola é mais que importante; é fundamental. Silvério 

(2000) relata em seu estudo “Análise do Mercado de Vinho e das Zonas 

Vitivinícolas Nacionais”, que a região é uma das dimensões mais importantes 

na escolha do vinho.  

 

Angulo, Gil, Garcia, e Sanches (2000) desenvolveram pesquisas na Espanha, 

mostrando que a região de produção e o ano de colheita foram determinantes 

para a escolha de vinhos na opinião dos consumidores. 

Toigo (2011), como citado em Rigoni (2013), afirma que a maioria da literatura 

sobre comportamento do consumidor de vinhos está baseada no chamado 
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“efeito país de origem”, com ênfase no modo como os consumidores 

percebem a qualidade em produtos oriundos de determinados países ou 

regiões. Para Lockshin e Hall (2003), diversos estudos comprovaram que há 

correlação entre preços e região de origem, origem e decisão de compra. 

Região de origem foi particularmente mais importante nos casos onde a 

compra foi baseada em uma variedade, assim como foi detectada maior 

importância na região de origem para indivíduos do sexo masculino. 

 
 

e) Risco percebido 

Estudos de Mitchell e Greatorex (1989) alertam para os impactos do risco 

percebido no mercado britânico de vinhos: financeiro – preço da garrafa; 

funcional – paladar/assertividade entre produto e ocasião de consumo; físico 

qualidade e possíveis efeitos desagradáveis e social – escolha do vinho 

“certo” para o grupo. 

O risco a que o consumidor está disposto a correr está intimamente ligado à 

situação, pois em determinados momentos pode haver forte aversão ao risco, 

o que pode não ocorrer em outros momentos. Considerando a grande oferta 

de marcas e as variações entre as safras, as opções de compra são sempre 

diversas. O elevado grau de insegurança presente no momento da compra 

pode ser minimizado com informações do tipo: preço, embalagem e 

rotulagem, degustações prévias, opiniões de amigos e experts, informações 

sobre a empresa etc (Lockshin & Hall, 2003). 

 

f) Situação de consumo  

Pode alterar o padrão de embalagem, em função da quantidade de pessoas 

presentes para a ocasião. Em caso de festas e comemorações, a compra de 

caixas parece ser a principal escolha. A meia garrafa foi citada em ocasiões 

particulares: consumo individual, consumo a dois ou durante a semana, 

quando se quer consumir menos (Souto, Casott, & Campos, 2008). Assim, 

existem inúmeras possibilidades de classificação de uma situação, sujeitas, 

essencialmente, ao propósito e à imaginação do consumidor. Pode variar 

entre elementos óbvios, como temperatura, hora do dia, outras pessoas 

presentes e odores, ou elementos não observáveis como humor, 

planejamento e propósitos do indivíduo. 
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Todos os fatores que influenciam o comportamento do consumidor estão 

relacionados a determinada situação ou momento; por exemplo: alto preço 

pode ser um atrativo em uma ocasião especial, entretanto baixo preço pode 

ser um atrativo no momento da compra para consumo em casa (Lockshin & 

Hall, 2003). 

 

As escolhas do consumidor de vinho têm se tornado cada vez mais 

complexas, pois atributos como cor do vinho, tipo de castas, preço, região, 

prêmios atribuídos, marca, embalagem e paladar poderão interferir na decisão 

do consumidor diante de tanta diversidade do produto (Gluckman, 1990). 

 

De acordo com Nascimento (2001), as atitudes dos consumidores em face 

dos vinhos de mesa apresentam um conjunto alargado de atributos que são 

percebidos e valorizados de maneira diferente pelos consumidores. Os 

atributos relacionados à referência e à excelência dos vinhos são 

considerados os mais importantes. Para Camargo (2003), partindo do 

princípio de que o mercado nacional constitui-se de consumidores, em sua 

maioria, de baixo poder aquisitivo, para os quais a decisão de tomar vinho 

pode ser influênciada por diversos fatores, aliando-se a essa circunstância as 

condições climáticas que dificultam o cultivo de uvas finas, tudo isso beneficia 

o setor dos vinhos comuns ou de mesa. 

 

g) O envolvimento com o produto  

Estudos de Brown e Getz (2005) sobre envolvimento com o vinho levam a 

entender que este é o tipo de produto que apresenta duas características 

capazes de envolver completamente o consumidor ou não. Primeiro, aquele 

consumidor que apresenta alto grau de envolvimento demonstra ter elevado 

nível de conhecimento sobre o produto. Neste caso, busca e utiliza as 

informações obtidas para decidir sua compra (Bruwer & Rawbone-Viljoen, 

2013). Segundo, o envolvimento relacionado à compra de vinho reflete o 

interesse, o entusiasmo e a emoção manifestados pelo consumidor diante de 

determinada categoria de produto (Bloch, 1986).  
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Lockshin, Lawrence, Spawton e Macintosh (1997) apontam dois aspectos 

quanto ao grau de envolvimento em vinho e suas características:  

a) Consumidores envolvidos com vinho. Possuem alto envolvimento – 

relacionam-se com a categoria de produto no seu dia a dia e gostam 

de aprender acerca dela; prestam atenção aos anúncios, chegando, 

mesmo, a lê-los em detalhe e a processá-los em nível cognitivo; 

assinam as revistas da especialidade, visitam sites na Internet e os 

pontos de venda e comentam o assunto com os amigos; compram 

maiores quantidades de vinho e gastam mais dinheiro por garrafa do 

que as pessoas de baixo envolvimento e utilizam um conjunto de 

informações de maior complexidade para tomar decisões de compra 

(Kapferer & Laurent, 1993, Lockshin, Lawrence, Spawton, & Macintosh, 

1997 citados em Guerra, 2005 p. 36). Os consumidores de alto 

envolvimento utilizam mais informação e estão interessados em 

aprender.  

b) Consumidores envolvidos em vinho. Possuem baixo envolvimento – 

mesmo que gostem de determinada categoria de produto, não chegam 

a processar os anúncios em nível cognitivo, apenas observam as suas 

imagens e não pensam nas suas palavras; são influenciados 

principalmente no ponto de venda; e não chegam a falar com os 

vendedores, nem demoram muito tempo a tomar a decisão de compra 

(Lockshin, 1999). Os consumidores de baixo envolvimento têm 

tendência a simplificar sua escolha e a utilizar estratégias de redução 

de risco. (Lockshin & Hall, 2003). 

 

Solomon (2002) entende o envolvimento com o produto como a relevância do 

objeto percebida por uma pessoa, a qual se baseia em suas necessidades, 

valores e interesses. Ou seja, produtos do dia a dia apresentam baixo 

envolvimento. Por outro lado, produtos consumidos com plena consciência e 

comprados cuidadosamente devem apresentar alto envolvimento. O 

envolvimento do indivíduo com o produto e a situação de consumo afeta 

consideravelmente seu comportamento de compra. Dessa forma, indústrias, 

varejistas e restaurantes devem prestar atenção não apenas do grau de 
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envolvimento, mas também à situação para a qual o vinho está sendo 

comprado e ao modo como será consumido (Quester & Smart, 1996). 

 

A motivação pessoal e o estado emocional é que determinam a relevância 

pessoal, o interesse, o entusiasmo e as emoções relacionadas a determinada 

decisão de compra. Estudos têm mostrado que compradores de alto e de 

baixo envolvimento possuem comportamentos de compra diferentes. 

Consumidores de alto envolvimento utilizam maior número de informações e 

estão interessados em aprender mais, enquanto consumidores de baixo 

envolvimento tendem a simplificar suas escolhas e a usar estratégias de 

redução de riscos. 

 

h) Tradição 

Giddens (1997) relata que conceituar tradição ainda é um muito confuso, uma 

vez que o termo circula entre o uso geral, o acadêmico e a aplicação analítica/ 

ideológica. O conceito de tradição tem sido utilizado como referência a 

artefatos culturais, comportamentos, atitudes e crenças que caracterizam.  

 

Hobsbawm (1983) entende que tradição não é uma continuidade mecânica de 

preceitos aceitos de forma inquestionável. Pode ser funcional e consciente e, 

comumente, utiliza a história para legitimar uma ação ou dar coesão a um 

grupo. 

 

i) Qualidade  

O termo qualidade envolve muitos fatores e elevado grau de dificuldades para 

a avaliação e a comunicação. Isso se deve, em parte, à variabilidade de 

situações em que será feita a avaliação da qualidade.  

 

 

2.8.3 Embalagem para vinhos: design e suas funções 

 

a) Embalagem 

Para Heilbrunn (2006), o principal objetivo da embalagem é encontrar o 

equilíbrio entre o direcionamento ao consumidor e a originalidade que crie o 
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elemento surpresa e permita destaque ao produto. A embalagem não se atém 

apenas às funções de proteger e transportar. Seus novos atributos tornaram-

se mais amplos e complexos: acondicionar adequadamente e ampliar a 

validade do produto; ser funcional, facilitando aplicações e uso de seu 

conteúdo; identificar e informar; formar e consolidar uma imagem; promover e 

vender; e agregar valor. As embalagens devem ser recicláveis. Muitas 

empresas já estão atentas à utilização de material ecologicamente correto 

(Camargo & Negrão, 2008, p. 29; 52).  

 

Algumas categorias de produtos têm seus padrões de embalagem bem 

sucedidos ao longo de muito tempo, tendo o consumidor preferência pela 

forma do produto original. Na categoria de vinhos, ainda há forte preferência 

pelos padrões típicos de embalagem e rótulo, gerando, assim, maior valor ao 

consumidor (Block, 1995). 

 

Lunardo e Guerinet (2007) afirmam que a preferência por rótulos típicos 

(tradicionais) de vinhos e que eles são percebidos como autênticos e vistos 

como menos arriscados para os consumidores inexperientes. 

 

É inegável a importância da embalagem do produto. Rótulos e etiquetas 

fornecem informações importantes sobre as características do produto, além 

de formarem uma imagem visual da empresa e do produto. Estudos indicam 

os rótulos e etiquetas como as principais fontes de informação no momento 

da compra. Outros estudos detectaram que determinados estilos de rótulos 

são mais atraentes a determinados perfis de consumidores. Por exemplo, 

rótulos modernos e inovadores são mais atraentes a públicos jovens. É 

interessante ressaltar a grande quantidade de rótulos disponíveis. Estima-se 

que na Europa existam mais de cem mil rótulos (Lockshin & Hall, 2003). 

 

b) Rótulo  

Os rótulos fornecem informações importantes ao consumidor, relacionadas 

aos benefícios da compra. Por meio de sua forma, cor e posição, as 

informações possibilitam ao consumidor uma melhor avaliação no processo 

de escolha do produto (Jennings & Wood, 1994). Segundo Ferreira, Rosina e 
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Mochiutti (2010), o rótulo representa o conjunto das designações, ilustrações 

e marcas que caracterizam o vinho. São considerados extensão do rótulo: a 

tampa e o contrarótulo colado na garrafa. As indicações são escritas em 

caracteres, cuja dimensão e cor sejam claramente legíveis. É proibido o 

emprego de rótulos e de outras indicações que induzem a erro ou confusão 

sobre a origem e a natureza do vinho. O rótulo deve, obrigatoriamente, 

descrever as seguintes informações:  

 

Marca do vinho; teor alcoólico; volume; aditivos utilizados; local de origem; 
nome e endereço do produtor e engarrafador; classificação quanto a cor do 
vinho e o teor de açúcar; responsável técnico; número de registro no 
Ministério da Agricultura. Prazo de validade; composição do produto; 
informações que atendam ao Código de Defesa do Consumidor. Além destas, 
poderá incluir indicações facultativas: nome da variedade; ano de colheita ou 
safra; origem; procedência; e o processo de vinificação (Hoffmann, 2008, 
como citado em Ferreira, Rosina, & Mochiutti, 2010 p. 9). 

 

Charters, Lockshin, Unwin (2000) como citado em Guerra (2005 p. 39) quando 

afirmam que a maioria dos consumidores de vinho lê o contrarótulo ao tomar a sua 

decisão de compra e que os aspectos mais úteis eram simples descrições acerca do 

paladar e do aroma dos vinhos.  

 

Na opinião de Thomas e Pickering (2003), o rótulo frontal assume maior importância 

para o consumidor do que o rótulo colocado na parte traseira da garrafa.  

 

c) Tipos de rolha 

A rolha é o sistema de fechamento mais conhecido de embalagem. Foi a 

partir do século XVII que a rolha de cortiça se tornou o sistema de fechamento 

padrão de garrafas de vinho. Sua utilização se deu em função de qualidades 

como: elasticidade, aderência, longevidade e permeabilidade (Zaniboni, 

2013). O autor classificou e ilustrou os tipos de rolha a partir de informações 

coletadas no site Academia do Vinho (2013). 
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Tabela 15 
Tipos de rolha 

ASPECTO DESCRIÇÃO FIGURA 

ROLHA 
MACIÇA 

Feita de cortiça maciça, esta rolha é a de melhor qualidade, sendo 
que quanto mais longa, larga e elástica melhor a vedação. Uma 
rolha grande pode ter 55mm x 25mm de diâmetro; e uma pequena, 
30mm x 15mm. 

 

ROLHA DE 
AGLOMERADO 
DE CORTIÇA 

Feita de cortiça moída e cola, sua elasticidade e durabilidade são 
menores que a de uma rolha maciça. Esta proveniente das sobras 
da elaboração das rolhas maciças. Possui baixo custo de 
produção. Existem casos em que a cola da rolha passa aromas 
negativos ao vinho, problema solucionado por um disco de cortiça 
maciça colocado na parte em que a rolha tem contato com o 
conteúdo.  

ROLHA  
DE 

CHAMPAGNE 

Produzida em duas partes, a parte de cima, em formato de 
cogumelo, é feita com aglomerado rígido, sem elasticidade, para 
que se possa segurar e sacar a rolha com as mãos. A parte de 
baixo é de rolha maciça, possuindo, assim, melhor elasticidade e 
vedação para proteção do líquido. 

 

ROLHA 
SINTÉTICA 

Este modelo começou a ser utilizado no início dos anos de 1990. 
Oferece algumas vantagens em relação à tradicional cortiça: são 
mais baratas, permitem que o vinho seja guardado em pé e não 
transmite TCA (tricloroanisol). É normalmente, usada em 
fermentados de menor preço, com uma expectativa de menos de 
cinco anos.  

 

ROLHA  
DE ROSCA 

Este tipo de vedante vem sendo pesquisado para uso em vinhos 
australianos e já é utilizado com sucesso em vários tipos de 
bebida, como cerveja, suco e água mineral. É popularmente 
conhecido como screwcap. Trata-se de uma tampa metálica de 
rosca coberta internamente por um plástico inerte. Possui fácil 
manuseio, pelo fato de dispensar saca rolhas. Utilizando este 
modelo as garrafas podem ficar de pé, ficam livres de TCA e são 
recicláveis. 

 

Fonte: Adaptado de Zaniboni (2013 p. 28). Zaniboni, F. R. (2013). Design de embalagem para 
transporte de garrafas, da adega para o consumidor final. Monografia de especialização. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Departamento acadêmico de desenho indústrial. 
Curitiba. 

 

Diante de tantos materiais utilizados para a produção de rolhas, seus formatos e 

especificações, bem como as alternativas às rolhas tradicionais, existem um debate 

muito discutido entre os profissionais e fabricantes, dentre outros, respostas para os 

questionamentos relacionados à melhor forma de se fechar uma garrafa de vinho 

são uma discussão ainda sem um consenso. 

 

2.8.4 Estudos e pesquisas sobre o comportamento do consumidor de vinhos 

 

Há décadas, o interesse do marketing pelo setor da vitivinícola é evidente. 

Pesquisas na área do Comportamento do consumidor são elaboradas com atenção 
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a marcas, produtos de qualidade, preço apropriado, distribuição refinada, 

preocupação com questões de embalagem e segmentação de mercado, dentre 

outras. Muitas das pesquisas encontradas sobre o consumo de vinho abordam estas 

questões (Thomas & Pickering, 2003). 

 

Estudos desenvolvidos por Thach e Olsen (2006), como citados em Bertuol (2013 p. 

49), revelam segmentos psicográficos de consumidores de vinho com base em estilo 

de vida e personalidade. Destacam-se aqui cinco temas de estilos de vida que se 

desenvolvem ao longo das fases do ciclo de vida dos consumidores americanos: 

“Estilo de vida relaxado”, “Ambientação de jantar”, “Diversão e entretenimento”, 

“Aspiração social” e “Estilo de vida de viagem”. Os autores alertam que os 

consumidores de vinho estão fazendo com que a indústria viticultora repense o 

estereótipo tradicional do bebedor de vinho, tanto pelo aumento de consumidores 

jovens quanto pelo cescimento na diversidade de gostos e estilos de vida.  

 

Pettigrew (2003) como citado em Souto (2007 p. 27) realizou pesquisa para 

identificar a relação entre situações de consumo e consumo de vinho na Austrália 

ocasionado pelo crescimento do consumo do produto. O estudo baseou-se em 82 

entrevistas, das quais participaram: crianças (16%), adolescentes (35%) e adultos 

(49%), homens (51%) e mulheres (49%) residentes nos estados de New South 

Wales, Victoria e Western Austrália. As entrevistas foram realizadas em diferentes 

ambientes (em casa, escola, asilos ou pubs). Os principais resultados identificados 

pelo pesquisador foram:  

 

 A importância do contexto físico (situação) na decisão de consumir 

vinho em detrimento de outras bebidas. 

 As decisões de quando e onde consumir vinho podem depender muito 

mais da situação, ou do contexto de consumo, do que de preferências 

individuais.  

 O vinho é considerado uma bebida formal. Por isso é percebido como 

ideal em situações de jantar à mesa ou ocasiões especiais. 

 O vinho começa a ganhar espaço entre os homens.  
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 O vinho é consumido preferencialmente como acompanhamento de 

uma refeição, dado o aspecto complementar entre o vinho e as 

comidas.  

 O vinho requer maior esforço e preocupação com o ambiente, padrões 

de roupas e da escolha da companhia, normalmente, requisitada em 

ocasiões mais formais. 

 O vinho combina melhor com determinados pratos quando consumidos 

em situações específicas. Por exemplo, o vinho combina com um filé 

de carne em um restaurante, mas não com churrasco em casa.  

 A classificação de situações ideais para consumo de vinho é de acordo 

com o gênero. O consumo de vinho em bares é mais associado às 

mulheres do que aos homens. 

 O padrão de consumo de vinho varia quando se está em casa, na casa 

de amigos, em pubs ou clubes. 

 A região de residência influência as percepções de contextos 

apropriados ou não para o consumo de vinho. Tais variações têm 

relevância social, pois indicam a tendência de variação no 

comportamento dos consumidores seguindo o ambiente no qual o 

consumo ocorre, em busca de equilíbrio e harmonia entre os amigos 

presentes, sempre buscando ser “normais”. 

 A percepção de crianças e adolescentes sobre o consumo de bebidas 

entre adultos não revelou muitas variações entre o grupo. Para eles, as 

mulheres preferem vinho, enquanto homens preferem cerveja.  

 Entre os adultos, as mulheres bebem outras bebidas além do vinho, a 

depender de gastos pessoais e do ambiente de consumo. (Pettigrew, 

2003, como citado em Souto, 2007, p. 27; 28). 

 

O estudo de Quester e Smart (1998), como citado em Souto (2007), considera o 

envolvimento, a situação e o consumo de vinho. Essa pesquisa se destacou por ser 

a mais focada no comportamento do consumidor de vinho, uma vez que agrega a 

análise dos efeitos situacionais e de outras variáveis no entendimento do 

comportamento do consumidor de vinho. O objetivo principal do estudo foi investigar 

a influência combinada do envolvimento do indivíduo com o produto e da situação de 

consumo sobre o uso dos atributos do produto pelos consumidores. Souto (2007 p. 
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44) relata que 

 

[...] os autores estudaram a interatividade entre os dois fatores como principal 
causa de diferenças no comportamento de indivíduos, partindo da expectativa 
que indivíduos reagem de forma diferente em uma dada situação. Com base 
nestas premissas, foi desenvolvida uma abordagem alternativa denominada 
interação pessoa-situação (SOUTO, 2007 p. 44). 
 

Para Souto (2007), a escolha de vinho tinto para a execução do experimento foi 

adequada, uma vez que em outras pesquisas ficou provado que é possível dividir a 

amostra de respondentes em grupos com envolvimento semelhante. Outro fator 

fundamental para a escolha incide nos inúmeros atributos que os vinhos tintos 

possuem: são tangíveis e intangíveis; facilitam a observação relativa aos atributos do 

produto no comportamento de compra. A Tabela 17 representa uma síntese dos 

resultados da pesquisa Souto (2007). 

 

Tabela 16 
Envolvimento, situação e consumo de vinho. 

DESCRIÇÃO RESULTADO 

Perfil dos respondentes 
A lista de atributos relevantes para a escolha do vinho foi obtida a partir 
de entrevistas com especialistas em vinhos, gerentes de seis lojas de 
varejo e vinte clientes consumidores de vinho. 

A todos foi perguntado: 
Quais são os principais 
atributos que influenciam 
a compra, de uma garrafa 
de vinho 

Após analisar a relevância de cada item e a estabilidade das respostas 
nos diferentes cenários, os autores chegaram à relação final de 
atributos a serem considerados no estudo: preço, região do vinho, 
variedade da uva e estilo do vinho. 

Descarte das pesquisas 
atitudinais 

Em razão da possível geração de resultados não confiáveis, em função 
de falta de capacidade dos entrevistados em avaliar a verdadeira 
importância de um atributo em uma situação hipotética e também da 
indisposição deles em revelar sua verdadeira opinião. 

A metodologia de análise 
utilizada 

A análise conjunta (conjoint analysis), previamente validada em outros 
estudos, é considerada pelos autores a ferramenta quantitativa mais 
adequada para pesquisar a importância de atributos. 

Descrições das situações 

Elaboradas por especialistas em vinho e gerentes varejistas, de forma a 
retratar situações com diferentes níveis de percepção de risco na 
compra. Apenas situações de compra para consumo doméstico foram 
consideradas, evitando discrepâncias relacionadas a margem de lucro 
do restaurante ou a cobranças de “rolha”. 

A primeira situação 
apresentada 

Foi a compra de uma garrafa de vinho para consumo durante a semana, 
sozinho ou com a família, durante um jantar. Foi enfatizado que esta 
seria a situação mais comum de compra de vinho.  

A segunda situação 
apresentada 

Foi a compra de uma garrafa de vinho para um jantar na casa de um 
amigo, sábado à noite, onde mais cinco ou seis amigos íntimos estariam 
presentes. A partilha do vinho com amigos foi enfatizada. A terceira 
situação foi a compra de uma garrafa de vinho como presente pelos 
cinquenta anos de vida de um empregado ou de um amigo altamente 
respeitado. Esta situação foi criada para refletir a maior percepção de 
risco associada à compra do vinho. 
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Segmentação da amostra 

A amostra foi segmentada em dois grupos, em função do nível de 
envolvimento com o produto. O grupo com consumidores altamente 
envolvidos (AE) era composto por respondentes com nível de 
envolvimento entre 60% e 100%, enquanto que os consumidores pouco 
envolvidos (PE) apresentaram níveis de 0% a 40% de envolvimento. 

A importância de cada um 
dos atributos foi analisada 
em duas etapas 

Primeiramente, foi observado o comportamento de toda a amostra. Em 
seguida, a análise foi replicada para cada grupo de consumidores, 
observando as variações de comportamento, por situação e por nível de 
envolvimento com o produto. 

Fonte: adaptado de Souto (2007, p. 43). Souto, C. P. C. O. (2007). Comportamento do consumidor 
de vinho: um estudo exploratório de itinerários domésticos. Dissertação. Mestrado em Administração. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituto COPPEAD. Rio de Janeiro. 136 fls. 
 
 

Essa pesquisa possibilitou ao mercado de vinho entender o envolvimento do 

indivíduo com o produto e mostrar como situação de consumo afeta seu 

comportamento de compra, por meio da influência na importância relativa dos 

atributos de escolha do produto. Gerentes e produtores de vinho sugeriram que a 

segmentação de seus mercados se dá tanto pelo grau de envolvimento quanto pela 

situação para a qual o produto está sendo comprado. Isso significa, em outras 

palavras, a redução do mercado-alvo das empresas, restringindo-se a nichos 

específicos, mas, provavelmente, mais favoráveis que o mercado total. A pesquisa 

apontou, ainda, que é preciso que as empresas ajustem a ênfase dada aos atributos 

do produto de acordo com a situação de consumo, compreendendo que a 

importância dos atributos do produto varia de acordo com o risco percebido da 

situação (Souto, 2007). 

 

Em seu estudo, Lockshin e Rodhus (1993) apontaram que a percepção de qualidade 

do consumidor de vinho varia em função de características intrínsecas e extrínsecas, 

a depender do grau de conhecimento sobre vinho que os consumidores acreditam 

ter. Os autores afirmam que pessoas que não se julgam experts e/ou sentem que 

existe risco na decisão de compra de vinhos tendem a usar características 

extrínsecas disponíveis para avaliar a qualidade do produto, tais como preço, 

recomendação de amigos, embalagem e marca. Mesmo em situações em que o 

consumidor leigo pode experimentar o vinho, o preço foi a variável determinante da 

avaliação de qualidade do produto. Experts, por sua vez, se baseiam mais nas 

características intrínsecas (paladar do vinho, método de produção, teor alcoólico e 

estilo do vinho – encorpado, suave, etc.) do que no preço em sua avaliação de 

qualidade. 
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Matias (2015) sintetiza na tabela 18 os atributos mais valorizados na escolha de um 

vinho identificados em pesquisa realizada por diversos teóricos sobre o tema. 

 

Tabela 17 
Síntese dos atributos mais valorizados na escolha de um vinho 

REFERÊNCIA METODOLOGIA  RESULTADO 

Quester e Smart 
(1998) 

Questionário aplicado a 303 
consumidores de vinho australianos. 

 Preço 
 Região de origem 
 Casta 
 Tipo de vinho 

Hall, Lockshinm 
e Mahony 

(2001) 

Respondentes com mais de 25 anos 
que tenham comprado ou consumido 
vinho tinto ou branco nos três meses 
anteriores 233 inquiridos (56% 
homens). 

 Sabor  
 Preço 
 Tipo de vinho  

Figueiredo et 
al., (2003) 

15 focus group e 1208 questionários 
a indivíduos portugueses.  

 Região de origem 
 Preço  
 Marca 

Atkin, Nowak e 
Garcia., (2007) 

Questionário online aplicado a 497 
homens e 877 mulheres dos E.U.A  

 Medalhas/Prêmios 
 Preço 
 Região de origem 

Goodman; 
Lockshin; 

Cohen (2007) 

Questionário com escala de rácio 
contínuo a consumidores de vinho da 
Austrália, Israel, Reino Unido, 
Alemanha e China.  

 Ter experimentado o vinho 
anteriormente foi o atributo mais 
valorizado exceto na China. 

 Recomendação, casta, região de 
origem e marca foram os atributos 
seguintes mais valorizados. 

Veríssimo 
(2012) 

Questionário online a alunos, 
funcionários e docentes do ISEG e 
contactos através de redes sociais 
do autor. 368 respostas válidas. 

 Vinho de produção nacional 
 Recomendação 
 Região de origem 
 Garrafa com rolha de cortiça 
 Já ter comprado o vinho antes 

Fonte: adaptado de Matias (2015 p. 15). Matias, S. J. (2015). Estudo exploratório sobre o 
comportamento das mulheres no mercado dos vinhos. Dissertação de Mestrado. Lisbon School of 
Economics & Management. Universidade de Lisboa. 54 fl. 
 

 

2.8.2 Associações, institutos de pesquisa e entidades representativa no 
mercado de vinhos 

 

Segundo Aguiar (2008 p. 27), a produção e o consumo de vinho no Brasil ainda são 

bastante reduzidos, se forem levadas em consideração a sua superfície e a 

população do País. Contudo, percebe-se que nos últimos anos tem havido um 

grande avanço no consumo e na qualidade dos vinhos. Com o processo de 

industrialização e a regulamentação da vitivinicultura, surgiram associações, 

institututos de pesquisa e entidades representativas (Tabela 19). 
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Tabela 18  
Associações, instituições de pesquisa e unidades representativas 

                                                                                       (Continua) 

SIGLA NOME TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ABE  
Associação 
Brasileira de 
Enologia 

Entre as atividades desenvolvidas pela ABE, ganha visibilidade 
pública a promoção externa que faz pelo encaminhamento de 
amostras de produtos nacionais (provenientes também de vinícolas 
menores, sem muito poder de difusão). 

ABS  
Associação 
Brasileira de 
Sommeliers 

Qualquer um que se interesse pelo conhecimento mais aprofundado 
sobre vinhos, principalmente em relação ao seu serviço e 
apreciação, pode se associar à ABS. Possui unidades 
independentes por estado ou regiões e sociedades civis sem fins 
lucrativos. Seu principal objetivo é promover o congraçamento de 
estudiosos, apreciadores e amigos do vinho que estudam, 
pesquisam e divulgam seus conhecimentos sobre vinhos. 

EMBRAPA 

Empresa 
Brasileira de 

Pesquisa 
Agropecuária 

Tem como missão a viabilização de soluções tecnológicas para o 
agronegócio da uva, do vinho e de seus derivados. Apresenta 
alternativas de soluções tecnológicas, gerando informações, ou 
adaptando-as, e acompanhando muitas atividades de intercâmbio, 
parcerias e convênios internacionais, com 37 centros de pesquisa 
espalhados por todo o País, normalmente, localizados nos polos 
produtores. Um deles é o Centro Nacional de Pesquisa e Uva e 
Vinho, situado em Bento Gonçalves. 

IBRAVIN 
Instituto 
Brasileiro de 
Vinho 

Localizado na mesma região, junto com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, é a instância representativa da cadeia 
produtiva da uva e do vinho local perante a OIV. Organismo maior da 
vitivinicultura mundial em termos técnicos e científicos, trata-se de 
uma unidade federativa que concentra 90% da produção no 
segmento, com 12,8 mil famílias de vitivinicultores e 600 unidades de 
vinificação, que dialogam em busca de desenvolvimento harmônico 
no setor. 

OIV 

Organização 
Internacional 
da Vinha e 
do Vinho 

Organismo intergovernamental de carácter científico e técnico de 
competência reconhecida no domínio das vinha e do vinho, das 
bebidas à base de vinho, das uvas de mesa, das passas secas e de 
outros produtos derivados da vinha. Sua principal missão promover o 
aconselhamento e a padronização em apoio aos diferentes atores da 
fileira econômica da viticultura, em especial na área dos atos 
normativos dos Estados-membros. A organização orienta seus 
trabalhos científicos próprios e pode participar em processos de 
regulamentação nos domínios vitivinícola e de sanidade e saúde 
púbica. 

SBAV 

Sociedade 
Brasileira 

dos Amigos 
do Vinho 

Sua missão: “Reunir, congregar e integrar apreciadores, estudiosos, 
enófilos, enólogos e demais pessoas que se interessem em degustar 
e estudar vinhos, assim como difundir a cultura social deste produto 
alimentício milenar, debater e promover a enologia em geral e, em 
especial, cooperar com instituições públicas ou particulares ligadas a 
enologia e a vitivinicultura”. 

UVIBRA 
União 
Brasileira de 
Vitivinicultura 

Representa o setor vitivinícola brasileiro nos níveis nacional e 
internacional. Está localizada no município de Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul. 

Fonte: Adaptado de Aguiar (2008, p. 27-28). Aguiar, M. (2008). O vinho na era da técnica e da 
informação. Autentica editora. 1 edição. 288 p. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passa
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3 Metodologia 

 

Este capítulo elenca os procedimentos metodológicos que nortearam esta pesquisa, 

e aborda os seguintes itens: Caracterização da pesquisa; População e amostra; 

Procedimentos para a coleta dos dados; e Procedimentos para a análise dos dados . 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo baseou-se em pesquisa de campo de natureza descritiva voltado para 

atender aos objetivos determinados nas abordagens qualitativa e quantitativa. No 

sentido de completar a pesquisa quantitativa, realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

por meio de entrevistas com três empresários do ramo do vinho. A pesquisa 

descritiva teve por objetivo apresentar as características de determinada população 

ou fenômeno, objetivando determinar possíveis relações entre variáveis, bem como 

levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população a respeito de determinada 

situação (Vergara, 2009). 

Segundo Demo (2000), a metodologia deve conhecer os caminhos traçados do 

processo científico e procurar estabelecer os limites da ciência. Ou seja, 

reconhecendo o caráter problematizante da metodologia, é mister aceitar que tudo 

em ciência é discutível, seja, porque nunca esgotamos a realidade, seja porque as 

maneiras como as tratamos para sempre são questionadas (Demo, 2000, p. 11) 

Para Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva tem por objetivo observar, 

registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos de determinada população, 

sem a manipulação do pesquisador. 

 

3.2 População e amostra: quantitativa e qualitativa 

 

Este estudo tem por objetivo analisar o comportamento do consumo de vinhos na 

ótica do consumidor, do somellier e do empresário. A população considerada para a 

elaboração deste estudo contemplou-se 60 consumidores, 30 somelliers e 3 

empresários de casas especializadas na comercialização de vinhos em Belo 

Horizonte. 
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3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Este estudo utilizou três instrumentos para a coleta de dados para atingir os 

objetivos propostos para as etapas quantitativa e qualitativa. Foram elaborados: 

APÊNDICE A (Questionário Consumidor), APÊNDICE B (Questionário Somellier) e 

APÊNDICE C (Roteiro Entrevista Empresário). O questionário foi construído 

seguindo as recomendações de Lakatos e Marconi (2009), o qual buscou, de forma 

empírica , auxiliar na qualidade da coleta de dados. Foi elaborado de forma a conter 

um número reduzido, porém representativo de questões, sendo essas claras e 

estruturadas.  

 

3.4 Procedimentos para a análise dos dados 

 

A análise dos dados da pesquisa baseou-se em: caracterização dos respondentes; 

verificação de missing ou outlier; análise estatística da escala; análise de 

confiabilidade; análise fatorial; análise descritiva das escalas; dados 

sociodemográficos dos respondentes e sua relevância; apresentação das questões 

abertas; e discussão dos resultados. 

 

Para a análise do questionário as questões fechadas e as abertas foram codificadas 

e diretamente tabuladas. Tabular é organizar os dados em tabelas, para serem 

avaliados por meio de análise estatística. Sua categoria pode ser mista ou cruzada. 

Essa tabulação pode ser feita manualmente, mecanicamente ou por computador 

(Lakatos & Marconi, 2009). 

 

Estatísticas descritivas buscam caracterizar a estrutura dos dados coletados por 

meio de estatísticas como: média, desvio-padrão, mediana, intervalo de confiança e 

assimetrias. Neste estudo, utilizou-se a estatística descritiva, por meio da tabulação 

eletrônica. O objetivo da estatística descritiva é resumir as principais características 

de um conjunto de dados, por meio de tabelas, gráficos e resumos numéricos. A 

tabulação eletrônica dos dados foi feita com base no software estatístico SPSS 9.0 – 

Statistical Package for the Social Sciences 13.0. O tratamento dos dados foi feito por 

meio de medidas estatísticas, média e desvio padrão. 

 



96 

Após a as etapas de aplicação e coleta, os questionários foram numerados em 

ordem sequencial. As respostas aos questionários foram utilizadas para alimentar 

um banco de dados criado no software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), versão 13.0. Foi feita a análise estatística, que se desenvolveu com a 

medição da confiabilidade dos instrumentos, que, na visão de Hair, William, Babin e 

Anderson (2009), é uma “avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas 

de uma variável”. Uma medida de confiabilidade muito utilizada é a consistência 

interna, que avalia a consistência entre as variáveis em uma escala múltipla.  

 

Para a análise qualitativa dos dados, das questões abertas dos questionários,  

utilizou-se a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, desenvolvido por 

Lefèvre e Lefèvre (2005):  

 

O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um 
discurso da realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o 
pensamento coletivo; entre outros traços, pelo fato de que o discurso da 
realidade produzido com o DSC é um discurso direto, sem (ou com pouca) 
mediação e que, sem deixar de ser objetivo, foge do distanciamento 
científico/formal das tabelas, dos gráficos, e mesmo das teorizações 
explicativas, que constituem, com freqüência, mais uma retórica da 
objetividade do que, necessariamente, uma prática desta (LEFEVRE; 
LEFEVRE, 2005, p.17). 

 

O DSC utiliza de quatro elementos metodológicos, premissa considerada muito 

relevante para uma boa análise e interpretação dos depoimentos (LEFEVRE; 

LEFEVRE; TEIXEIRA, 2000). Estes elementos são: a) Ancoragem: afirma-se que o 

depoimento está ancorado quando apresenta traços explícitos de conceitos, 

ideologias e teorias que estejam incorporados no indivíduo. b) Idéia Central: 

depoimentos claros, traduzindo o essencial do conteúdo por meio das informações 

dadas.c) Expressões-chave: transcrições idênticas de partes dos depoimentos, 

busca pela literalidade . Podem servir como prova do discurso-empírico da verdade 

das idéias centrais, e das ancoragens. d) Discurso do Sujeito Coletivo: Discurso 

como signo de conhecimentos dos próprios discursos. Depoimento que representa, 

com suas próprias palavras, a essência da totalidadedos discursos. 
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 Para esta pesquisa foram utilizados três elementos ou figuras metodológicas, que 

são:  Idéia Central (IC); Expressões-Chave (EC); e  Discurso do sujeito coletivo 

(DSC). 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

Neste capítulo, apresentam-se e analisam-se os dados coletados nesta pesquisa, no 

sentido de Identificar fatores e atributos determinantes para os consumidores de 

vinho. Após a realização das entrevistas e o retorno dos questionários, foi possível, 

por meio das respostas, identificar as diversas opiniões, de modo a estabelecer uma 

relação entre a teoria e os resultados obtidos.  

 

4.1 Limpeza dos dados 

 

Dos 90 questionários aplicados, sendo 60 para consumidores e 30 para somelliers, 

excluiu-se a questão 22, por não haver resposta válida. Desse modo, para análise 

dos dados coletados, consideraram-se 37 itens do questionário.  

 

4.1.1 Resultados da pesquisa quantitativa 

 

4.1.2 Análise de confiabilidade – alpha de Cronbach 

 

Para os atributos que compõem o questionário da escala do comportamento de 

consumo do vinho aplicado para o consumidor, o alfa de Cronbach foi calculado 

considerando os 90 questionários aplicados na pesquisa (Tabela 20).  

 

Tabela 10 
Estatística de confiabilidade 

Alpha de cronbach Número 

,888 36 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com Pestana e Gageiro (1998), os valores de alfa de Cronbach acima de 

0,9 classificam-se como consistência interna muito boa; entre 0,7 e 0,8, consistência 

interna razoável; e entre 0,6 e 0,7, consistência interna fraca. O limite inferior para o 

alfa de Cronbach aceito é 0,70. Contudo, em pesquisas exploratórias é permitido até 

0,60 (HAIR, et al., 2005). Assim, o alfa de Cronbach é uma das medidas mais 

utilizadas para verificar a consistência interna de um grupo de variáveis e pode variar 

entre 0 e 1.  
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4.1.2 Análise descritiva 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados do alpha de Cronbach considerando a retirada 

de um item. 

Tabela 21 
Análise de confiabilidade considerando a retirada de um item 

Atributo 

Média de 
escala se 
o item for 
excluído 

Varância 
de escala 
se o item 

for 
excluído 

Correlação 
de item 

total 
corrigia 

Alpha de 
cronbac
h se o 

item for 
excluído 

Ano de colheita 126,5185 307,386 ,520 ,882 
Aroma/sabor/estilo do vinho 125,3704 318,313 ,437 ,885 
As garrafas/rótulos têm um bom design 127,1667 317,387 ,346 ,886 
Associação com a comida 125,9259 328,560 ,140 ,889 
Dão bem com diferentes tipos de pratos 126,1111 318,252 ,389 ,885 
Design do rótulo/estética da garrafa 127,2778 315,374 ,376 ,885 
São vinhos de confiança 125,8333 316,632 ,408 ,885 
Marca/produtor de confiança 125,9630 322,942 ,226 ,888 
Vinhos que frequentemente estão em promoção 
nos locais de venda 

126,9444 326,355 ,115 ,891 

Ter um preço econômico 126,5741 326,740 ,120 ,890 
Experimentar novos sabores 25,7407 326,762 ,249 ,887 
Ter marca ou ser de produtor conhecido 126,4815 317,085 ,373 ,885 
Marca/produtor com prestígio 126,4259 320,023 ,349 ,886 
Método de produção 126,2037 305,486 ,599 ,881 
O vinho ter sido premiado 126,7407 315,554 ,416 ,885 
São vinhos frequentemente premiados 126,7963 316,920 ,410 ,885 
Os seus vinhos encontram-se à venda em muitos 
pontos de venda 

126,8889 314,479 ,451 ,884 

Os seus vinhos são muito recomendados por 
amigos/especialistas/revistas 

125,9444 319,714 ,376 ,885 

Posicionamento do vinho na prateleira da 
loja/supermercado 

126,4815 313,349 ,383 ,885 

Produz boas reservas 126,2778 308,845 552 ,882 
Qualidade do vinho 125,5741 322,098 ,255 ,887 
São de elevada qualidade 125,7037 319,684 ,338 ,886 
São vinhos com tradição 125,9074 313,406 ,553 ,883 
São vinhos que normalmente têm um bom 
posicionamento na prateleira 

126,7222 310,204 ,464 ,884 

Selo de garantia 126,1852 312,418 ,458 ,884 
Ser de região demarcada/ter denominação de 
origem/selo regional 

126,0926 315,067 ,501 ,883 

Ser reserva 126,6852 311,654 ,544 ,882 
Ser um vinho com características inovadoras 126,4259 318,023 ,434 ,885 
Ser um vinho que já experimentou/consumiu no 
passado 

26,3704 316,011 ,381 ,885 

Tem castas com grande reputação 126,5370 311,159 ,501 ,883 
Têm uma boa relação preço-qualidade 125,7778 323,572 ,240 ,888 
Vinhos com elevada reputação 126,4074 311,265 ,517 ,882 
Vinhos com elevado teor alcoólico 127,0926 311,293 ,481 ,883 
Vinhos com uma boa cor 126,1852 313,550 ,444 ,884 
Vinhos com uma grande variedade de 
sabores/aromas/estilos 

126,1111 313,006 ,489 ,883 

Usam bons métodos de produção 125,9630 308,791 ,572 ,882 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Observou-se nesta questão que o valor do Alfa de Cronbach não apresentaria 

nenhum tipo de alteração expressiva se houvesse a retirada de algum item. Caso 

um item da pesquisa não se ajuste adequadamente à escala, o certo é que ele seja 

retirado. Como os valores aqui apresentados traduzem uma boa consistência 

interna, não houve exclusão.  

 

A Tabela 22 descreve os indices encontrados para a média e o desvio-padrão 

identificado nos dados dos consumidores. 

Tabela 22  
Estatística descritiva para os atributos do consumo de vinho pelo consumidor 

(Continua) 

Atributo N Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Ano de colheita 59 ,00 5,00 3,3898 1,32635 
Aroma/sabor/estilo do vinho 59 ,00 5,00 4,5085 ,95363 
As garrafas/rótulos têm um bom design 59 ,00 5,00 2,7627 1,20829 
Associação com a comida 59 1,00 5,00 3,9831 ,91899 
Dão bem com diferentes tipos de pratos 59 ,00 5,00 3,6780 1,16620 
Design do rótulo/estética da garrafa 59 ,00 5,00 2,5932 1,26107 
São vinhos de confiança 59 ,00 5,00 4,0000 1,1803 
Marca/produtor de confiança 59 ,00 5,00 3,8544 1,27925 
Vinhos que frequentemente estão em 
promoção nos locais de venda 

59 ,00 5,00 3,0000 1,32453 

Ter um preço econômico 58 ,00 5,00 3,3220 1,20974 
Experimentar novos sabores 59 2,00 5,00 4,1356 ,70607 
Ter marca ou ser de produtor conhecido 59 ,00 5,00 3,4385 1,18045 
Marca/produtor com prestígio 57 1,00 5,00 3,4576 1,02254 
Método de produção 59 ,00 5,00 3,7298 1,5712 
O vinho ter sido premiado 59 ,00 5,00 3,1034 1,29946 
São vinhos frequentemente premiados 58 1,00 5,00 3,0339 1,2902 
Os seus vinhos encontram-se à venda em 
muitos pontos de venda 

59 1,00 5,00 3,9000 1,11417 

Os seus vinhos são muito recomendados por 
amigos/especialistas/revistas 

59 1,00 5,00 3,8136 1,12149 

Posicionamento do vinho na prateleira da 
loja/supermercado 

59 1,00 5,00 3,3898 1,33920 

Produz boas reservas 59 ,00 5,00 3,5593 1,27673 
Qualidade do vinho 59 ,00 5,00 4,2542 1,18312 
São de elevada qualidade 59 ,00 5,00 4,2034 1,06317 
São vinhos com tradição 59 ,00 5,00 3,9322 1,15755 
São vinhos que normalmente têm um bom 
posicionamento na prateleira 

59 ,00 5,00 3,1695 1,30189 

Selo de garantia 59 ,00 5,00 3,5932 1,34059 
Ser de região demarcada/ter denominação de 
origem/selo regional 

59 1,00 5,00 3,7966 1,04583 

Ser reserva 59 1,00 5,00 3,2203 1,05156 
Ser um vinho com características inovadoras 59 1,00 5,00 3,4068 1,00204 
Ser um vinho que já experimentou/consumiu no 
passado 

59 ,00 5,00 3,4407 1,24943 

Tem castas com grande reputação 59 1,00 5,00 3,3898 1,20359 
Têm uma boa relação preço-qualidade 59 ,00 5,00 4,1207 1,09348 
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(Conclusão) 

Atributo N Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Vinhos com elevada reputação 58 ,00 5,00 3,4828 1,11200 
Vinhos com elevado teor alcoólico 58 ,00 5,00 2,7586 1,26089 
Vinhos com uma boa cor 58 1,00 5,00 3,6949 1,22128 
Vinhos com uma grande variedade de 
sabores/aromas/estilos 

59 1,00 5,00 3,7627 1,16470 

Usam bons métodos de produção 59 1,00 5,00 3,9861 1,20296 

Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Foi possível identificar que a maior média (4,5085) foi para o atributo aroma, sabor e 

estilo do vinho. A menor média incidiu no atributo Design do rótulo/estética da 

garrafa. A análise do desvio-padrão identificou o maior índice para o atributo método 

de produção (1,5712) e o menor (,70607) para experimentar novos sabores. 

 

A Tabela 23 expõe a análise da média e do desvio padrão referente aos clientes do 

somelier e quais atributos importantes. 

 
Tabela 23 
Estatística descritiva para os atributos do consumo de vinho pelo cliente do somelier 

Continua 

Atributo N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Ano de colheita 30 1,00 5,00 3,6333 1,44993 
Aroma/sabor/estilo do vinho 30 1,00 5,00 4,0000 1,23175 
As garrafas/rótulos têm um bom design 30 1,00 5,00 3,0000 1,14470 
Associação com a comida 30 ,00 5,00 3,8567 1,2428 
Dão bem com diferentes tipos de pratos 30 1,00 5,00 3,5333 1,04166 
Design do rótulo/estética da garrafa 30 1,00 5,00 3,0657 1,20153 
São vinhos de confiança 30 1,00 5,00 3,6000 1,03724 
Marca/produtor de confiança 30 ,00 5,00 3,8000 1,29721 
Vinhos que frequentemente estão em 
promoção nos locais de venda 

30 1,00 4,00 2,7567 ,89763 

Ter um preço econômico 30 1,00 5,00 3,0667 1,11211 
Experimentar novos sabores 30 1,00 5,00 3,9000 1,2495 
Ter marca ou ser de produtor conhecido 30 1,00 5,00 3,7333 1,20153 
Marca/produtor com prestígio 30 1,00 5,00 3,9000 1,15520 
Método de produção 30 ,00 5,00 3,6000 1,24845 
O vinho ter sido premiado 30 1,00 5,00 3,2667 ,85834 
São vinhos frequentemente premiados 30 1,00 5,00 3,4567 1,04156 
Os seus vinhos encontram-se à venda em 
muitos pontos de venda 

30 1,00 5,00 3,1667 1,01992 

Os seus vinhos são muito recomendados por 
amigos/especialistas/revistas 

30 1,00 5,00 3,8000 1,03057 

Posicionamento do vinho na prateleira da 
loja/supermercado 

30 1,00 5,00 2,8000 1,03057 

Produz boas reservas 30 1,00 20,00 3,9655 3,21105 
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Conclusão 

Atributo N Mínimo 
Máxim

o 
Média 

Desvio 
padrão 

Qualidade do vinho 30 1,00 5,00 4,3000 ,87591 
São de elevada qualidade 30 1,00 5,00 4,3657 ,92786 
São vinhos com tradição 29 1,00 5,00 3,8966 1,01224 
São vinhos que normalmente têm um bom 
posicionamento na prateleira 

30 1,00 5,00 2,9333 1,11211 

Selo de garantia 30 ,00 5,00 3,1667 1,20583 
Ser de região demarcada/ter denominação de 
origem/selo regional 

30 1,00 5,00 3,6667 1,18419 

Ser reserva 29 1,00 5,00 3,0000 ,96362 
Ser um vinho com características inovadoras 30 1,00 5,00 3,2000 1,12548 
Ser um vinho que já experimentou/consumiu no 
passado 

30 1,00 5,00 3,5333 1,15658 

Tem castas com grande reputação 30 ,00 5,00 3,1333 1,19578 
Têm uma boa relação preço-qualidade 30 1,00 5,00 4,1333 1,07425 
Vinhos com elevada reputação 30 1,00 5,00 3,7667 ,93526 
Vinhos com elevado teor alcoólico 30 1,00 5,00 2,4567 1,04166 
Vinhos com uma boa cor 30 1,00 5,00 3,2667 1,14289 
Vinhos com uma grande variedade de 
sabores/aromas/estilos 

30 ,00 5,00 3,1333 1,45586 

Usam bons métodos de produção 30 1,00 5,00 3,5000 1,22474 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os respondentes que avaliaram quais atributos são significativos para o seu cliente 

indicaram que a maior média foi de (4,3657) para vinhos de elevada qualidade e a 

menor média (2,4567) considerou o atributo vinho com elevado teor alcóolico. O 

desvio-padrão menor ,85834, foi para o vinho ter sido premiado e o maior desvio-

padrão, 3,21105, foi para a opção produz boas reservas.  

 

4.2 Análise dos aspectos importantes na escolha do vinho 

 

Esta fase do estudo apresenta os aspectos importantes envolvidos na escolha do 

vinho, em uma esca de 1 a 5, sendo 1 – Nada importante, 2 – Pouco importante, 3 – 

Indiferente, 4 – Importante e 5 – Muito importante.  

 

A Tabela 24 traduz esses resultados. 
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Tabela 24 
Atributos importantes para o consumo de vinho, na opinião do consumidor 

Continua 
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1 2 3 4 5 5 

Ano de colheita 7% 17% 27% 20% 27% 3% 

Aroma/sabor/estilo do vinho 0% 3% 5% 20% 68% 3% 

As garrafas/rótulos têm um bom design 18% 25% 25% 22% 5% 5% 

Associação com a comida 3% 3% 12% 52% 27% 3% 

Dão bem com diferentes tipos de pratos 3% 7% 13% 53% 18% 5% 

Design do rótulo/estética da garrafa 18% 25% 25% 22% 5% 5% 

São vinhos de confiança 2% 8% 17% 25% 45% 3% 

Marca/produtor de confiança 7% 8% 7% 37% 40% 2% 

Vinhos que frequentemente estão em promoção nos 
locais de venda 

13% 12% 32% 25% 12% 7% 

Ter um preço econômico 3% 18% 18% 43% 12% 5% 

Experimentar novos sabores 0% 2% 13% 53% 30% 2% 

Ter marca ou ser de produtor conhecido 5% 12% 25% 35% 17% 7% 

Marca/produtor com prestígio 5% 7% 42% 28% 17% 2% 

Método de produção 3% 8% 15% 40% 28% 5% 

O vinho ter sido premiado 10% 13% 35% 25% 12% 5% 

São vinhos frequentemente premiados 13% 13% 35% 30% 7% 2% 

Os seus vinhos encontram-se à venda em muitos 
pontos de venda 

13% 15% 33% 32% 5% 2% 

Os seus vinhos são muito recomendados por 
amigos/especialistas/revistas 

5% 10% 12% 43% 28% 2% 

Posicionamento do vinho na prateleira da 
loja/supermercado 

13% 10% 25% 25% 25% 2% 

Produz boas reservas 10% 7% 13% 47% 20% 3% 

Qualidade do vinho 3% 5% 7% 23% 58% 3% 

São de elevada qualidade 2% 3% 10% 33% 48% 3% 

São vinhos com tradição 2% 8% 17% 32% 38% 3% 

São vinhos que normalmente têm um bom 
posicionamento na prateleira 

13% 10% 30% 28% 15% 3% 

Selo de garantia 10% 7% 18% 20% 28% 3% 

Ser de região demarcada/ter denominação de 
origem/selo regional 

2% 10% 25% 32% 30% 2% 

Ser reserva 3% 20% 42% 18% 15% 2% 

Ser um vinho com características inovadoras 2% 18% 30% 35% 13% 2% 

Ser um vinho que já experimentou/consumiu no 
passado 

7% 13% 22% 35% 20% 3% 

Tem castas com grande reputação 7% 12% 27% 35% 17% 3% 
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Conclusão 
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1 2 3 4 5 5 

Têm uma boa relação preço-qualidade 5% 3% 12% 32% 45% 3% 

Vinhos com elevada reputação 7% 5% 25% 47% 12% 5% 

Vinhos com elevado teor alcoólico 20% 12% 38% 17% 8% 5% 

Vinhos com uma boa cor 8% 8% 17% 37% 28% 2% 
Vinhos com uma grande variedade de 
sabores/aromas/estilos 

5% 13% 10% 42% 28% 2% 

Usam bons métodos de produção 7% 8% 7% 37% 40% 2% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para o consumidor, os atributos considerados “Muito importante” em seus maiores 

percentuais foram: aroma/sabor/estilo do vinho, 68%; qualidade do vinho, 58%; são 

de elevada qualidade, 48%; são vinhos de confiança e êm uma boa relação preço-

qualidade, 45%; marca/produtor de confiança e usam bons métodos de produção, 

40%, e vinhos com tradição, 38%. 

 

Os atributos considerados “importante” na opinião dos consumidores foram dão bem 

com diferentes tipos de pratos e poder experimentar novos sabores, 53%; 

associação com a comida, 52%; produz boas reservas e vinhos com elevada 

reputação, 47%; ter um preço econômico e ser vinhos muito recomendados por 

amigos/especialistas/revistas, 43%; vinhos com uma grande variedade de 

sabores/aromas/estilos, 42%; étodo de produção, 40%; marca/produtor de 

confiança, vinhos com uma boa cor e usam bons métodos de produção, 37%. 

 

Já o atributo considerado “indiferente” foram: marca/produtor com prestígio e ser 

reserva, 42%; vinhos com elevado teor alcoólico, 38%; o vinho ter sido premiado e 

são vinhos frequentemente premiados, 35%; os seus vinhos encontram-se à venda 

em muitos pontos de venda 33%; Vinhos que frequentemente estão em promoção 

nos locais de venda, 32%; são vinhos que normalmente têm um bom 

posicionamento na prateleira e Ser um vinho com características inovadoras, 30%; 

ano de colheita e tem castas com grande reputação, 27%. 
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A Tabela 25 retrata a percepção do Somellier sobre os atributos que seu cliente 

considera relevante em seu cotidiano, ou seja o grau de importância deste atributo 

na hora de suas escolhas. 

 

Tabela 25 
Atributos importantes para o consumo de vinho, na opinião do Somellier sobre seu 
cliente 

(Continua 
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1 2 3 4 5 5 

Ano de colheita 17% 3% 17% 27% 37% 0% 

Aroma/sabor/estilo do vinho 7% 7% 13% 27% 47% 0% 

As garrafas/rótulos têm um bom design 7% 30% 33% 17% 13% 0% 

Associação com a comida 3% 3% 17% 40% 33% 3% 

Dão bem com diferentes tipos de pratos 7% 3% 37% 37% 17% 0% 

Design do rótulo/estética da garrafa 3% 37% 30% 13% 17% 0% 

São vinhos de confiança 3% 10% 30% 37% 20% 0% 
Marca/produtor de confiança 3% 7% 20% 30% 37% 3% 
Vinhos que frequentemente estão em promoção nos 
locais de venda 

7% 33% 37% 23% 0% 0% 

Ter um preço econômico 7% 27% 30% 27% 10% 0% 

Experimentar novos sabores 3% 7% 27% 23% 40% 0% 

Ter marca ou ser de produtor conhecido 7% 3% 37% 17% 37% 0% 

Marca/produtor com prestígio 3% 7% 30% 17% 43% 0% 

Método de produção 3% 3% 40% 20% 30% 3% 
O vinho ter sido premiado 3% 7% 60% 20% 10% 0% 

São vinhos frequentemente premiados 3% 10% 43% 23% 20% 0% 

Os seus vinhos encontram-se à venda em muitos 
pontos de venda 

7% 17% 37% 33% 7% 0% 

Os seus vinhos são muito recomendados por 
amigos/especialistas/revistas 

3% 7% 23% 40% 27% 0% 

Posicionamento do vinho na prateleira da 
loja/supermercado 

7% 37% 33% 17% 7% 0% 

Produz boas reservas 7% 20% 23% 27% 20% 3% 

Qualidade do vinho 3% 0% 7% 43% 47% 0% 

São de elevada qualidade 3% 0% 10% 30% 57% 0% 

São vinhos com tradição 3% 0% 33% 27% 33% 3% 

São vinhos que normalmente têm um bom 
posicionamento na prateleira 

10% 23% 40% 17% 10% 0% 

Selo de garantia 3% 20% 33% 27% 13% 3% 
Ser de região demarcada/ter denominação de 
origem/selo regional 

3% 20% 10% 40% 27% 0% 

Ser reserva 3% 27% 40% 20% 7% 3% 
Ser um vinho com características inovadoras 10% 17% 23% 43% 7% 0% 
Ser um vinho que já experimentou/consumiu no 
passado 

3% 17% 22% 35% 20% 3% 
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(Conclusão) 
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1 2 3 4 5 5 

Tem castas com grande reputação 3% 20% 37% 23% 13% 3% 

Têm uma boa relação preço-qualidade 3% 3% 20% 23% 50% 0% 

Vinhos com elevada reputação 3% 0% 37% 37% 23% 0% 

Vinhos com elevado teor alcoólico 20% 30% 37% 10% 3% 0% 

Vinhos com uma boa cor 7% 17% 37% 23% 17% 0% 
Vinhos com uma grande variedade de 
sabores/aromas/estilos 

7% 17% 27% 23% 20% 7% 

Usam bons métodos de produção 3% 20% 30% 17% 30% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os principais atributos de acordo com o Somellier ou os mais importantes para seu 

cliente foram: têm uma boa relação preço-qualidade, 50%; aroma/sabor/estilo do 

vinho e Qualidade do vinho, 47%; marca/produtor com prestígio, 43%; experimentar 

novos sabores, 43%; ano de colheita, marca/produtor de confiança e ter marca ou 

ser de produtor conhecido, 37%. 

 

Os atributos considerados “importantes” na escala foram: qualidade do vinho, ser um 

vinho com características inovadoras e associação com a comida, 43%; os seus 

vinhos são muito recomendados por amigos/especialistas/revistas, ser de região 

demarcada/ter denominação de origem/selo regional, 40% seguidos; e dão bem com 

diferentes tipos de pratos, são vinhos de confiança e vinhos com elevada reputação, 

37%. 

 

A opção “Indiferente” na escala utilizada obteve como maiores percentuais: o vinho 

ter sido premiado, com 60%; são vinhos frequentemente premiados, 43%; método 

de produção, são vinhos que normalmente têm um bom posicionamento na 

prateleira e ser reserva, 40%; dão bem com diferentes tipos de pratos, vinhos que 

frequentemente estão em promoção nos locais de venda, ter marca ou ser de 

produtor conhecido, os seus vinhos encontram-se à venda em muitos pontos de 

venda, tem castas com grande reputação, vinhos com elevada reputação, vinhos 

com elevado teor alcoólico e vinhos com uma boa cor, 37%. 
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4.2.1 Análise descritiva dos dados sociodemográficos 

 

A caracterização dos respondentes da pesquisa envolve a distribuição de 

consumidores de vinho e somelliers por faixa etária, sexo, escolaridade, grupo 

profissional e renda familiar. 

 

A Tabela 26 retrata os resultados relativo ao gênero do consumidor e do somellier 

abordados neste estudo. 

 

Tabela 26 
Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária 
Consumidor Somellier 

Freq. % Freq. % 

Dos 18 aos 29 23 38 7 23 
Dos 30 aos 49 30 50 17 57 
Dos 50 aos 64 07 12 4 13 
Mais de 65 0 0 2 7 

TOTAL 60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Observou-se que a predominância na idade tanto dos consumidores quanto dos 

somelliers entre 30 e 49 anos, com um índice de 50% e 57%, respectivamente. 

 

A Tabela 27 caracteriza o gênero dos pesquisados. 

 

Tabela 27 
Gênero dos respondentes 

Sexo 
Consumidor Somellier 

Freq. % Freq. % 

Feminino 26 43 8 27 
Masculino 33 55 22 73 
Não Respondeu  01 2 0 0 

TOTAL 60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados indicam que o sexo masculino é predominante nesta questão, sendo 

55% para os consumidores e 73% para os somelliers. 

 

A questão que indagou sobre a escolaridade dos sujeitos descreve-se na Tabela 28. 

 

Tabela 2 
Escolaridade dos respondentes 
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Escolaridade 
Consumidor Somellier 

Freq. % Freq. % 

Ensino fundamental 0 0 1 3 
Ensino médio 14 23 4 13 
Graduação 32 53 12 40 
Especialização 8 13 9 30 
Mestrado 3 5 2 7 
Doutorado 3 5 2 7 

TOTAL 60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O nível de escolaridade dos respondentes apresenta alta concentração para o curso 

de graduação, com um índice de 53% entre os consumidores e de 40% para os 

somelliers, que apontam ainda possuir especialização com um índice de 30% das 

respostas. O menor nível de ensino identificado foi para 1 sujeito, que informou 

possuir ensino fundamental entre os somelliers entrevistados. 

 

A Tabela 29 expõe os resultados relativos aos grupos profissionais aos quais os 

respondentes pertencem. 

 

Tabela 29 
Grupo profissional 

Grupo profissional 
Consumidor Somellier 

Freq. % Freq. % 

Quadros superiores da administração pública 2 3 0 0 
Dirigentes e quadros superiores de empresa 16 27 7 23 
Especialistas das profissões intelectuais e científicas 7 12 6 20 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 5 8 3 10 
Pessoal administrativo e similares 2 3 1 3 
Pessoal dos serviços e vendedores 4 7 8 27 
Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura e pescas 1 2 2 7 
Operários, artífices e trabalhadores similares 1 2 0 0 
Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem 0 0 0 0 
Trabalhadores não qualificados 1 2 0 0 
Membros das forças armadas 0 0 0 0 
Estudante 17 28 2 7 

TOTAL 60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Entre os consumidores, o índice mais relevante foi para a opção “Estudante”, com 

28% de afirmativas, seguida de 27% de dirigentes e quadros superiores de empresa. 

O destaque para os somelliers para o grupo pessoal dos serviços e vendedores, 

apresentando um índice de 27%, e dirigentes e quadros superiores de empresa, com 

23%. Os indicadores de renda familiar dos pesquisados estão elencados na Tabela 
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30. 

 

Tabela 30 
Renda familiar 

Renda familiar 
Consumidor Somellier 

Freq. % Freq. % 

Até 4 salários mínimos 25 42 9 30 
De 5 a 7 salários mínimos 10 17 10 33 
De 8 a 10 salários mínimos 6 10 5 17 
De 11 a 13 salários mínimos 6 10 2 7 
Mais de 13 salários mínimos 12 20 4 13 

Não respondeu 1 2 0 0 

TOTAL 60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A faixa salarial de destaque entre os consumidores foi de até 4 salários mínimos, 

42%. Já para o somellier o rendimento mensal esta na faixa de 5 a 7 salários 

mínimos, com um índice de 33%. O nível salarial com mais de 13 salários mínimos 

foi registrado pelo consumidor em 20% e para o somelliers, em 13%. 

 

4.3 Hábitos de consumo de vinho pelo consumidor e pelo cliente do somellier 

 

Esta sequência de informações buscou identificar os hábitos de consumo de vinho 

na percepção do consumidor e do somellier sobre seu cliente. Ressalta-se que nesta 

fase da análise identificou-se mais de uma opção de escolha por parte do 

respondente na mesma questão. Portanto, a frequência/percentual foi elaborado de 

acordo com o total de respostas.  

 

A Tabela 31 identificou a frequência com que ocorre o consumo de vinho. 

 

Tabela 31 
Frequência de consumo de vinho 

Frequência de consumo de vinho 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Todos os dias 3 5 7 23 
Mais de 1 vez por semana 27 45 17 57 
1 vez a cada 2 semanas 11 18 5 17 
1 vez ao mês  5 8 0 0 
Raramente 13 22 1 3 
Não respondeu 1 2 0 0 

TOTAL 60 100% 30 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

O consumo de vinho mais de uma vez por semana foi o maior índice registrado 
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nesta questão relatado pelo consumidor, com de 45%. O somellier afirma que seu 

cliente também consome o vinho mais de uma vez por semana, reapresentando 

57%. 

 

Os pesquisados revelam os motivos pelos quais consomem vinho na Tabela 14. 

 

Tabela 3 
Motivações para o consumo de vinho 

Motivações de consumo de vinho 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Complemento à refeição  4 6 11 26 
Convívio  17 25 9 21% 
Gosto pessoal  37 54 15 36 
Falta de opção de outras bebidas alcoólicas 0 0 2 5 
Bem-estar 10 15 5 12 

TOTAL 68 100 42 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para o consumidor, a maior motivação para o consumo do vinho está no gosto 

pessoal, com 54% das afirmativas, seguida de convívio, 25%, e bem estar, com 

15%. Na opinião dos someliers seu cliente tem como principal motivação o gosto 

pessoal, 36%, e como complemento a refeição, 26%. Houve nesta questão mais de 

uma resposta para as opções “refeição (3 respostas), convívio (1 resposta) e Gosto 

pessoal (nove respostas) e Bem estar (5 respostas)” 

 

Os locais de compra escolhidos pelos respondentes estão descritos na Tabela 33. 

 

Tabela 33 
Locais de compra 

Locais de compra 

Pelo consumidor 
de vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq % Freq % 

Supermercados 39 46 11 27 
Enotecas 10 12 12 29 
Casa especializadas  29 35 14 34 
Feiras de produtores 4 5 2 5 
Outros 0 0 1 2 
Não respondeu 2 2 1 2 

TOTAL  84 100 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os locais de compra mencionados pelos consumidores são: supermercado, 46%; 

casas especializadas, 35%, e enotecas, 12%. Os somelliers também mencionaram 
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os mesmos locais, com a seguinte ordem de prevalência: casa especializada, 34%; 

enotecas, 29%; e supermercado, 27%. Esta questão também teve mais de uma 

resposta por parte do mesmo respondente: supermercados, 13; enotecas, 10; casa 

especializadas, 3; feiras de produtores, 4. 

 

A Tabela 34 retrata a frequência de compra informada pelos respondentes. 

 

Tabela 4 
Frequência de compra 

Frequência com que costuma comprar 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Primeira compra 3 5 0 0 
Semanalmente 6 10 16 52 
Quinzenalmente  12 19 11 35 
Mensalmente 27 43 3 10 
Semestralmente 6 10 0 0 
Anualmente 9 14 1 3 

TOTAL  63 100 31 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados apontam que 43% dos consumidores realizam suas compras 

mensalmente e 19% compram semanalmente. Os somelliers afirmaram que seus 

52% se seus clientes compram semanalmente e outros 35%, quinzenalmente. Esta 

questão também apresentou mais de uma resposta para as seguintes opções 

primeira compra, 1; semanalmente, 2; quinzenalmente, 3 e mensalmente, 3. 

 

A quantidade de produtos que os entrevistados costumam comprar estão descritas 

na Tabela 35. 

 

Tabela 35 
Quantidade adquirida de produto 

Quantidade 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

1 garrafa 23 38 5 16 
2-5 garrafas 30 50 20 63 
6 garrafas 5 8 3 9 
Acima de 6 garrafas 2 3 4 13 

TOTAL  60 100 32 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Entre as afirmativas, observou-se que a quantidade de garrafas adquiridas pelos 

consumidores e de 2 a 5 garrafas alcança 50% e que 38% deles admitem comprar 
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apenas 1 garrafa. Já na opinião dos somelliers 63% de seus clientes compram de 2 

a 5 garrafas e apenas 16% compram somente 1 garrafa. 

 

Quanto ao consumo mensal por parte dos pesquisados, os resultados estão 

descritos na Tabela 36. 

 

Tabela 5 
Quantidade de consumo mensal 

Quanditade consumo no mês 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Menos de 1 Litro 21 35 1 3 
1 a 2 litros 17 28 4 13 
3 a 4 litros 17 28 14 47 
5 a 6 litros 3 5 10 33 
7 a 8 litros 0 0 1 3 
9 a 10 litros 1 2 0 0 
Mais de 10 litros 1 2 0 0 

TOTAL  60 100 30 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os consumidores registraram o seguinte consumo mensal: menos de 1 litro, 35%; e 

de 1 a 2 litros e de 3 a 4 litros, 28%. Enquanto os somelliers informaram que seu 

cliente consome no mês de 3 a 4 litros de vinho por mês, com um índice de 47% e 

outros 33% consomem de 5 a 6 litros. 

 

A pesquisa buscou identificar se os respondentes possuem comprador agregado 

familiar. As afirmativas estão representadas pela Tabela 37. 

 

Tabela 6  
Comprador agregado familiar 

Comprador 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Pai 7 10 4 13 
Mãe 7 10 4 13 
Pais 5 7 3 9 
Própria pessoa 34 51 10 31 
Marido 8 12 8 25 
Não se costuma comprar vinho 6 9 2 6 
Não respondeu 0 0 1 3 

TOTAL DE RESPOSTAS 67 100 32 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

O índices mais altos identificados na questão de quem realiza a compra do vinho 

são 51% para a própria pessoa, seguido de 12% para o marido. Foi observado, 
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ainda, que pai e mãe também realizam compras, alcançando 10%. Os somelliers 

informaram que seu cliente mesmo faz as compras, com 31%, e o marido, com 25%. 

Foi registrado, ainda, que pai e mãe são os compradores com 13%. 

 

As ocasiões em que se costuma consumir vinhos, de acordo com os pesquisados, 

estão elencadas na Tabela 38. 

 

Tabela 7 
Ocasião de consumo de vinho 

Quantidade consumo no mês 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Associações com comida 20 17 10 15 
Em casa 38 32 20 29 
Em casa de amigos 18 15 7 10 
Em bares, cafés e boites 10 8 7 10 
Em restaurantes 14 12 9 13 
Em cocktails 4 3 5 7 
Festas (casamentos, batizados, aniversários) 10 8 7 10 
Outras ocasiões 5 4 3 4 

TOTAL  119 100 68 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Esta questão apresentou grande variação nas respostas, uma vez, que houve mais 

de uma resposta tanto para os consumidores quanto para os somelliers na avaliação 

de seus clientes. O maior índice foi a opção de consumo em casa, com 32% na 

opinião do consumidor e 29% para o cliente do somelliers que também consome o 

vinho em casa. Foi mencionado por um respondente que se consome em todas as 

ocasiões também no trabalho. 

 

A Tabela 39 determina tipo de produto comprado por partes dos entrevistados. 
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Tabela 8 
Tipo de produto comprado 

Quantidade consumo no mês 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Vinho branco nacional 9 7 13 12 
Vinho branco importado 15 12 22 20 
Vinho tinto importado 35 28 27 25 
Vinho tinto nacional  14 11 13 12 
Espumante nacional 14 11 13 12 
Espumante importado 12 9 8 7 
Seco 18 14 11 10 
Suave 6 5 1 1 
Outros produtos 4 3 2 2 

TOTAL  127 100 110 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com as afirmativas, o produto preferido na opinião tanto dos 

consumidores quanto dos clientes dos somelliers é o vinho tinto, com 28% e 25%, 

respectivamente. Seguido do vinho branco importado com um resgistro de 12% e 

20%. Dos 60 consumidores pesquisados e dos 30 somelliers obteve-se um total de 

respostas de 237 escolhas. 

 

A origem de preferência dos pesquisados esta registrada na Tabela 40. 

 

Tabela 9 
Origem de preferência 

Origem 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq % Freq % 

Brasil 24 18 12 11 
Argentina 23 17 9 8 
Chile 24 18 10 9 
Estados Unidos 4 3 9 8 
Espanha 14 10 11 10 
Portugal 19 14 16 15 
Alemanha 4 3 6 6 
Itália 11 8 11 10 
Austrália 6 4 6 6 
África do Sul 6 4 5 5 
Grécia 1 1 3 3 
Hungria 0 0 4 4 
Nova Zelândia 0 0 6 6 

TOTAL 136 100 108 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No que tange à origem de preferência do consumidor os vinhos do Brasil e do Chile 

(18%), da Argentina (17%), de Portugal (14%), e da Espanha (10%) foram os mais 

escolhidos. Para os Somelliers o seu cliente prefere o vinho de Portugal (15%), e o 
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vinho do Brasil (11%), da Espanha e da Italia (10%). 

 

A Tabela 41 apresenta os meios com que os entrevistados buscam informações 

sobre o vinho. 

 

Tabela 10 
Busca de informações sobre o vinho 

(Continua) 

Informações sobre o vinho 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Experiências prévias do produto 16 13 7 11 
Grupos de referência (família, amigos, colegas de 
trabalho) 27 23 11 17 
Internet 19 16 10 16 
Livros especializados 12 10 7 11 
Mídia impressa 2 2 2 3 

Não procura informações antes da compra 2 2 3 5 
Opiniões de especialistas 13 11 7 11 
Programas de TV 4 3 1 2 
Publicidade offline 4 3 2 3 
Revistas especializadas 8 7 5 8 
Revistas generalistas (exemplo: Notícias Magazine) 0 0 2 3 
Rótulos 12 10 4 6 
Outras informações 1 1 2 3 

TOTAL 120 100% 63 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os consumidores relataram que buscam grupos de referência (família, amigos, e 

colegas de trabalho), com 23%; internet com 16%; Experiências prévias do produto 

com 13%; opiniões de especialistas com 11%; e livros especializados, com 10%. Os 

Somelliers acreditam que seus clientes também procuram informações em grupos 

de referência (família, amigos e colegas de trabalho), com 17%; internet, com 16%; 

experiências prévias do produto, livros especializados e opiniões de especialistas, 

com 11%. Houve consumidor que mencionou participar de grupos de vinhos e os 

Someliers afirma que seu cliente também busca informações em jornais e eventos 

de degustações. 

 

A Tabela 42 retrata os atributos mais valorizados e os menos valorizados pelos 

pesquisados na hora de fazer escolha de um vinho. 
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Tabela 42 

Atributos considerados pelos pesquisados 
(Continua) 

Atributo 

MAIS VALORIZADOS MENOS VALORIZADOS 

Pelo 
consumidor 

de vinho 

Pelo cliente 
do somellier 

Pelo 
consumidor 

de vinho 

Pelo cliente 
do somellier 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Ano 10 7 11 11 9 6 2 5 
Cor 7 5 6 6 9 6 2 5 
Design da garrafa 7 5 5 5 24 17 5 12 
Embalagem 4 3 4 4 10 7 4 10 
Indicação das castas 5 4 8 8 10 7 2 5% 
Marca  9 7 8 8 5 4 1 2 
Preço  24 17 9 9 4 3 1 2 
Prêmios  7 5 2 2 8 6 2 5 
Promoção  11 8 5 5 7 5 4 10 
Provas e notas de especialistas 10 7 5 5 9 6 4 10 

Recomendação 12 9 7 7 3 2 0 0 
Região de origem 12 9 14 14 4 3 1 2 
Rótulo 6 4 4 4 7 5 4 10 
Ter consumido o vinho antes  11 8 6 6 6 4 1 2 
Teor de álcool 3 2 3 3 22 16 6 15 
Não respondeu - - - - 3 2 2 5 

TOTAL  138 100 97 100 140 100 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os principais atributos mais valorizados pelo consumidor para o consumo do vinho 

foram: preço 7%; e recomendação e região de origem, 9%. Para os Somelliers seus 

clientes valorizam muito a região de origem, 14%; o ano, 11% ;e o preço, 9%. 

 

Quando se trata de opinar sobre os atributos menos valorizados, os consumidores 

consideram o design da garrafa, 17%; e o teor de álcool, 16%. O somellier 

reconhece que seu cliente considera como os atributos menos valorizados: teor de 

álcool, 15%; design da garrafa, 12%; e embalagem, promoção, provas e notas de 

especialistas e rótulo, 10%. 

 

A questão que investigou as estratégias utilizadas para reduzir o risco de compra 

está descrita na Tabela 43. 
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Tabela 11 

Estratégia redução de risco de compra 

Atributo 

Pelo consumidor de 
vinho 

Pelo cliente do 
somellier 

Freq. % Freq. % 

Design da garrafa 5 5 0 0 
Embalagem de madeira 4 4 0 0 
Marca conhecida 13 12 2 7 
Preço elevado 7 6 2 7 
Prêmios/medalhas 12 11 3 11 
Próprio conhecimento 19 17 11 39 
Provas e notas de especialistas 14 13 4 14 

Recomendação de amigos/familiares 17 16 4 14 

Rótulo 8 7 0 0 

Rolha de cortiça 5 5 1 4 

Não respondeu 5 5 1 4 

TOTAL  109 100% 28 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para reduzir os riscos na hora da compra, o consumidor considera: próprio 

conhecimento, 17%; recomendação de amigos/familiares, 16%; provas e notas de 

especialistas, 13%; marca conhecida, 12%, e prêmios e medalhas 11%. No 

entendimento dos somelliers, seus clientes, na intenção de reduzir os riscos de 

compra de um produto, se valem de próprio conhecimento, 39%; de provas e notas 

de especialistas e recomendação de amigos/familiares, 14%; e prêmios/medalhas, 

11%. 

 

4.4 Resultado da pesquisa qualitativa 

 

Esta seção apresenta a análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), utilizando se 

das questões abertas dos questionários Consumidor e Somelliers e o roteiro de 

entrevista realizado com empresários do setor vitivinícola. Siglas foram utilizadas 

para identificar os respondentes. 

 

4.4.1 O DSC dos somelliers 

 

A tabela 44 apresenta um resumo da maneira pela qual o cliente obteve 

conhecimento sobre o vinho. 
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Tabela 44  
Maneiras de conhecer o vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 
Se for no aspecto provar, bebendo. Outra opção é 
pela mídia, mas neste caso é mais conceito. 

Oportunidade de  
desgustação e 
conhecimento pela 
midia 

S (2); S (3); S 
(5); S (6) S (7); 
S (8); S (9); S 
(18); S (23); S 
(28); S (21) 

Pela família e amigos; pais; amigos; indicação; 
família; amigos; familia; amigos. 

Amigos e familiares 

S (12) 
Leitura, indicação ou quer degustar uma coisa 
nova. 

Oportunidade de 
conhecimento e 
degustação 

S (13); S (14) 
Trabalhando; trabalhando como garçonete no 
exterior. 

Oportunidade 
profissional 

S (15) Meu pai sempre bebeu muito vinho. Influência familiar 

S(16) Indicação de amigos. Amizades 

S (17) Hábito familiar. Influência familiar 

S (19) Estágio em vinícola. 
Oportunidade 
profissional 

S (20) Família, amigos e indicação. 
Influência amigos e 
familiares 

S (22) Há 15 anos atrás, trazido da Europa Influência Europeia 

S (24) Com conhecimento próprio. Autodidata 

S (26) Através de profissão. 
Oportunidade 
profissional 

S (29) Degustação, indicação. 
Oportunidade de 
degustação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Identificou-se nesta questão que 3 pessoas informaram ter conhecido o vinho em 

função da profissão. A maioria está de alguma maneira, envolvida com amigos, 

familares e pais. Muitos foram conhecendo por indicação e degustação em eventos 

 

O conhecimento do vinho apresenta o DSC: oportunidade pessoal pela influência de 

amigos e familiares e profissional de conhecer esse novo mundo. 

 

O tipo de vinho preferido identificado na pesquisa está descrito no Tabela 45. 

 

Tabela 45 
Tipo de vinho preferido pelo cliente 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 
Depende da experiência dele como 
consumidor, se iniciante ou experiente. 

Experiência 

S (2); S (7); S (15) 
Espumante; espumante importado; 
espumantes. 

Refrescante 

S (13) Mais encorpado. Encorpado 
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S (5) No frio, tinto; no calor espumante. Conforto 

S (12) 
Novo mundo em geral, com valores 
econômicos. 

Valor econômico 

(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (24) O que ele gosta. Gosto 

S (26) 
O que expressa melhor características do 
esperado. 

Expectativa 

S (29) Robusto, encorpado. Encorpado 

S (6); S (8); S (9); S 
(14); S (16); S (17); S 
(18); S (19); S (21); S 
(23); S (28) 

O vinho tinto tinto; tinto; tinto; tinto; tinto; 
tinto; tinto; tinto; tinto; tinto 

Vinho tinto 

S (3); S (22) Tinto seco. Tinto seco 

S (20) Tinto, seco, tranquilo. Tranquilo 

S (11) 
Vinhos leves e frutados com tanino 
equilibrado. 

Equilibrado 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados têm preferências para vários tipos de vinho, mas o tinto foi 

observado como o mais citado e o espumante também. Nesse sentido, o DSC é:  

depende da experiência dele como consumidor, se iniciante ou experiente 

A Tabela 46 representa a percepção do somellier quanto ao consumo de vinho pelo 

cliente. 

 

Tabela 46 
Atributos que o cliente busca no vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 

Vinho de qualidade, e riqueza de 
sabores, aliado a tradição e preços 
convidativos. O quesito é bem amplo e 
envolve também prazer, status, saúde, 
etc. 

Vinho de qualidade e 
riqueza de sabores, 
aliado a tradição 

S (2) Saúde e prazer. Saúde e prazer 

S (3) Satisfação bem estar e saúde. Bem estar e saúde 

S (5); S (24); S (28) Satisfação; satisfação; satisfação Satisfação 

S (6); S (9); S (13); S (14); S 
(19); S (23); S (29) 

Prazer; prazer; prazer; prazer; prazer; 
prazer; prazer 

Prazer 

S (7) Alegria. Alegria 

S (8) Saúde. Saúde 

S (11) Aromas, glamour e sabores. Glamour e sabores 

S (12) 
Às vezes, harmonizar; às vezes, bater 
um papo com amigos. 

As vezes bater um papo 
com amigos 

S (15) 
Prazer em degustar e conhecer novos 
produtos. 

Degustar e conhecer 
novos produtos 

S (16) 
Prazer de degustar um vinho de ótima 
qualidade. 

Degustar um vinho de 
ótima qualidade 

S (18) Harmonização. Harmonização 

S (20) Gosto pessoal, bem estar. Bem estar 

S (21) Experiências sensoriais de qualidade. Experiências sensoriais 

S (22) Prazer/conhecimento. Conhecimento 

S (26) Qualidade. Qualidade 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados relataram os principais desejos quando o cliente consome o vinho 

e ressalta que prazer, saúde e bem estar são fundamentais quando ocorre o 

consumo. O DSC nesta questão é: Vinho de qualidade e riqueza de sabores, 

aliados à tradição. 

 

Os atributos relacionados à escolha do vinho pelo cliente são relatadas pelo 

somelliers no Tabela 47. 

 

Tabela 47 
Atributos para a escolha do vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 

Vinho de qualidade, e riqueza de sabores, aliado 
à tradição e a preços convidativos. O quesito é 
bem amplo e envolve também prazer, status, 
saúde, etc. 

Preços convidativos. 
Prazer, status, saúde 

S (2) Rico em sabor e tradição. Sabor e tradição 

S (3) Preço e prazer. Prazer 

S (5); S (22) Preço; preço. Preço 

S (6); S (7)  Marca; marca. Marca 

S (8); S (9); S (13); 
S (28) 

Qualidade; qualidade; qualidade; qualidade. Qualidade 

S (11) Preço, estilo do vinho. Estilo do vinho 

S (12) Estilo, qualidade e valor final. Qualidade e valor final 

S (14) Custo benefício. Custo benefício 

S (15) 
Recomendação de amigos que conhecem o 
produto, região produtora, preço, código e 
produtor. 

Recomendação de 
amigos que conhecem 

S (16) Cor, uva, produtor e safra Produtor e safra 

S (17) Tipo de casta. Casta 

S (18) Uva. Tipo de uva 

S (19) Safra, região e variedade. Região e variedade 

S (20) Qualidade e preço Qualidade 

S (21); S (23); S 
(29) 

Preço e qualidade; preço e qualidade; preço e 
qualidade. 

Preço e qualidade 

S (24) De acordo com a comida e seu gosto. Associação a comida 

S (26) Degustação se possível conhecimento geral. Conhecimento 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os principais atributos considerados pelo cliente ao escolher o vinho são: 

associação a comida; casta; conhecimento; custo benefício; estilo do vinho; marca; 

prazer; preço e qualidade; produtor e safra; região e variedade; sabor e tradição e 

tipo de uva. Desse modo, os atributos para a escolha apresenta o DSC: 

Recomendação de amigos que conhecem. 
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A Tabela 48 retrata os fatores que influenciaram o consumo de vinho pelo cliente, na 

percepção do somelliers. 

 
Tabela 48 
Fatores que influenciam o consumo de vinho pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 
Mídia, qualidade, fama, preço convidativo e 
tradição. 

Tradição 

S (2); S (26) Qualidade; qualidade. Qualidade 

S (5) Encanto. Encanto 

S (6); S (7) Satisfação; Satisfação. Satisfação 

S (8) Marca. Marca 

S (9) Temperatura ambiente mais frio, maior o consumo. Temperatura 

S (11) Datas especiais, tempo e harmonização. Datas especiais 

S (12) Clima, momento e companhia. Momento e companhia 

S (13) Uma surpresa a cada garrafa. Surpresa 

S (14) Conhecimento, indicação e satisfação. Conhecimento 

S (15) 
Prazer em degustá-lo, por trabalhar na área 
também 

Prazer na degustação 

S (16) Conhecimento profisisonal e prazer. 
Conhecimento 
profissional 

S (17) Consumo mais social e familiar. 
Consumo social e 
familiar 

S (18) Tipo de comida e ocasião. Tipo de comida 

S (19) Meio profissional. Profissão 

S (20) Boa qualidade e preço. Boa qualidade 

S (21) Nova experiência. Experiência 

S (22) Prazer socialização e conhecimento. Socialização 

S (23) Preço e qualidade. Preço e qualidade 

S (24) Estilo. Estilo 

S (28) Harmonização. Harmonização 

S (29) Gosto. Gosto 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados relataram diversos fatores de influência que denotam esta questão: 

boa qualidade; conhecimento pessoal e profissional; consumo social e familiar; datas 

especiais; encanto; estilo; experiência; gosto; harmonização; marca; momento e 

companhia; prazer na degustação; preço e qualidade; satisfação; surpresa; clima; e 

tipo de comida e tradição. O DSC relevante na influência para o consumo é: Prazer 

socialização e conhecimento. 

 

A questão que investigou os fatores que influenciam o cliente a comprar na ótica do 

somelliers está descrita na Tabela 49. 

 
 
 
 
 



122 

Tabela 49  
 Fatores que influenciam a compra de vinho pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (2); S (5); S 
(20); S (21); S 
(23); S (28) 

Preço e qualidade; preço e qualidade; 
preço e qualidade; preço e qualidade; 
preço e qualidade; preço e qualidade 

Preço e qualidade 

S (6) O atendimento. Atendimento 

S (7) Qualidade. Qualidade 

S (8) Rótulo. Rótulo 

S (9) Curiosidade e experimentação. Curiosidade e experimentar 

S (11) 
Harmonização, conhecimento e 
curiosidade. 

Harmonização e conhecimento 

S (12) Estilo e preço. Estilo e preço 

S (13) Satisfação. Satisfação 

S (14) Custo. Custo 

S (15) 
Indicação de amigos, conhecer mais 
diferentes estilos e de diferentes regiões e 
bom preço. 

Indicação de amigos 

S (16) Safra, premiações e produtor. Premiações do produtor 

S (17); S (22) Custo beneficio; Custo beneficio. Custo benefício 

S (18) Ocasião. Ocasião 

S (19) Indicação de formadores de opinião. Formadores de opinião 

S (24) Conhecimento. Conhecimento 

S (26) Má reputação. Reputação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os relatos dos entrevistados informam que o fatores mais relevantes foram:  

atendimento; conhecimento; curiosidade e experimentar; custo benefício; estilo e 

preço; formadores de opinião; harmonização e conhecimento; indicação de amigos; 

ocasião; preço e qualidade; premiações do produtor; qualidade; reputação; rótulo; e 

satisfação. Dentre estes, o DSC de influência nesta questão é: Indicação de 

amigos, conhecer mais diferentes estilos e de diferentes regiões e bom preço. 

 

A Tabela 50 refere-se aos motivos pelos quais o cliente a gosta de vinho. 

 
Tabela 50 
Motivos que levam o cliente a gostar de vinho 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) 
Mídia, qualidade, fama, preço convidativo e 
tradição. 

Qualidade, preço e tradição 

S (5) Apreciar o sabor de diferentes uvas. Sabor de diferentes uvas 

S (6) O sabor. Sabor 

S (7) Influência familiar. Influência familiar 

S (8); S (21) Prazer; prazer. Prazer 

S (9) Harmonização. Harmonização 

S (11) Cultura e harmonização. Cultura 

S (12) 
Começar a degustar coisas novas, 
marketing. 

Começar a degustar coisas 

S (13) As diferentes experiências. Diferentes experiências 

S (14) Prática e curiosidade. Curiosidade 
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S (15) 
Por ser uma atividade muito antiga e 
tradicional, que acompanhou a humanidade 
praticamente desde seu início. 

Atividade muito antiga e 
tradicional 

S (16) O prazer de unir com comidas. Prazer 

S (17) Complexidade dos aromas e sabores. 
Complexidade dos aromas e 
sabores 

S (18) Bebida com diferencial de consumo. Diferencial de consumo 

S (19) Vinho degustação própria. Degustação própria 

S (2) Tradição e família Tradição 

S (20) 
A qualidade e a boa indicação de acordo 
com o gosto. 

Boa indicação de acordo com o 
gosto 

S (22) Sabor, comida e prazer. Sabor e comida 

S (23) Influência de amigos. Influência de amigos 

S (24) Elegância. Elegância 

S (26) Profissão. Profissão 

S (28) Amigos. Amigos 

S (29) Sabor a vontade de degustar. Degustação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados apontam que dois entrevistados têm como motivação os amigos, dois 

consideram o prazer e três têm no prazer e sabor seus motivos. Os demais 

reconhecem: degustação; complexidade dos aromas e sabores; cultura; curiosidade; 

diferencial de experiências e consumo; elegância; harmonização; influência familiar; 

profissão; qualidade, preço e tradição seus motivos para gostar do vinho. Assim, os 

motivos para gostar do vinho apresentam o DSC: Convívio familiar e profissional 

e prazer em consumir um produto tradicional e elegante. 

 

Os hábitos de consumo do cliente estão descritos na Tabela 51. 

 

Tabela 51 
Hábitos de consumo do cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1) 
Sim, guardar a rolha, o rótulo, a garrafa, a 
embalagem especial quando o mesmo tem. Mas isto 
é a minoria. 

Guardar rolha 

S (11) Sim, guardar rolhar e tirar foto do rótulo. 
Tirar foto do 
rótulo 

S (12); S (13); S (26) Não; não; não. Não 

S (14); S (16); S 
(21); S (23); S (20) 

Guardar rolha e rótulo; guardar rolha e rótulo; 
guardar rolha e rótulo; guardar rolha e rótulos; guardar 
a rolha e o rótulo 

Guardar rolha e 
rótulo 

S (15) Guardar rolha e, as vezes, garrafa. Guardar rolha 

S (18); S (22); S (29) Sim; sim; sim. Sim 

S (2); S (7); S (8); S 
(19); S (28) 

Guardar rolha; guardar rolha; guardar rolha; guardar 
rolha; guardar rolha. 

Guardar rolha 

S (5); S (6); S (27) Não sei; não sei; não sei. Não sei 

S (9); S (17); S (24) 
sim, guardar rolha; sim, guardar rolha; sim. guardar 
rolha. 

Guardar rolha 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Na opinião dos entrevistados, os clientes, em sua maioria, costumam guardar a 

rolha. Outros tiram fotos do rótulo e, às vezes guardam a garrafa. Contudo, outros 

não possuem nenhum tipo de hábito. Houve três entrevistados que informaram 

desconhecer algum hábito de consumo do seu cliente. Não houve DSC. 

 

A percepção do cliente quanto ao consumo do vinho nacional e estrangeiro, de 

acordo com o somelliers estão descritas no Tabela 52. 

 

Tabela 52 
Percepção do cliente sobre o consumo do vinho nacional e do vinho estrangeiro 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1) 
O vinho importado tem maior força em 
nosso País. 

Tem maior força em nosso País 

S (2) O vinho importado vende mais Importado vende mais 

S (5) 
Nacional precisa melhorar muito. O 
estrangeiro esta consolidado e vendas em 
crescimento. 

Estrangeiro consolidado e vendas 
em crescimento 

S (6) 
Vinho nacional está crescendo, mas o vinho 
internacional é incomparável. 

Vinho internacional incomparável 

S (7) Vinho estrangeiro predomina. Estrangeiro predomina 

S (9) 
O vinho nacional ainda é muito incipiente, 
esta em evolução. Já os estrangeiros estão 
na ponta das vendas. 

Estrangeiro estão na ponta das 
vendas 

S (11) 
Ainda existe muito preconceito com vinhos 
nacionais. Os internacionais estão em 
primeiro lugar. 

Preconceito vinhos nacionais; 
internacionais em primeiro lugar 

S (12) 
Prefere os importados preço alto do vinho 
nacional x qualidade. 

Prefere os importados Nacional 
preço alto do vinho 

S (15) 

Nacional: muito pequena e dominado por 
produtos externos que não 
necessariamente têm mais qualidade. 
Internacional: atrelado a tradição e cultura 
de muitos países. Muitos deles consideram 
um alimento. 

Nacional: baixa produção domínio 
de produtos Internacional e 
tradição e cultura 

S (16) 
É um hábito que vem em amplo 
crescimento. 

Amplo crescimento 

S (17) 
Não sou fã de vinho nacional (preferência 
pelos internacionais). 

Preferência pelos internacionais 

S (18) O nacional está crescendo. O nacional está crescendo 

S (19) 
Um preconceito negativo em relação aos 
vinhos nacionais. 

Preconceito aos vinhos nacionais 

S (20) Em crescimento e com boa qualidade. Crescimento e com boa qualidade 

S (21) Internacional ainda com mais qualidade. Internacional mais qualidade 

S (22) 
Nacional está crescendo/Internacional dia a 
dia. 

Nacional está crescendo 

S (23) Em grande aumento. Grande aumento 

S (24) Com grande motivação para consumo. Grande motivação para consumo 

S (28) O vinho nacional é visto como imaturo. Vinho nacional imaturo 

S (29) Boa, porém, caro. Caro 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Na opinião do Somelliers, o cliente percebe o vinho internacional, ou estrangeiro, 

como consolidado e as vendas em crescimento. Os vinhos estrangeiros estão na 

ponta das vendas. Ou seja, vendem mais, têm mais qualidade. É incomparável e 

tem maior força em nosso País. Estão em primeiro lugar de preferência dos clientes. 

O produto internacional domina também por sua tradição e cultura. Já os vinhos 

nacionais, em sua opinião, estão em amplo crescimento e com boa qualidade. 

Porém, ainda são vistos como imaturos, caros (preço muito alto), sofrem muito 

preconceito por parte dos consumidores e sua produção é baixa. Observou-se, 

ainda, que, apesar das diferenças, o consumo de vinho tem tido um grande 

aumento. Nesse sentido o DSC: É um hábito que vem em amplo crescimento. 

 

A Tabela 53 apresenta a percepção do cliente sobre a produção de vinho no Brasil.  

 

Tabela 53 
Percepção do cliente sobre a produção de vinho no Brasil 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1) 
A produção é muito boa, porém os preços são 
poucos convidativos. 

Produção muito boa 

S (5) Ainda prematura. Ainda prematura 

S (7) Em crescimento. Crescimento 

S (8) Muito nova; precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito 

S (9) Em evolução. Evolução 

S (11) 
Em pequena escala, os espumantes são os mais 
conhecidos. 

Em pequena escala 

S (12) 
Engatinhando ainda. Muito caminho pela frente em 
busca de melhor qualidade. 

Engatinhando ainda 

S (13) Crescendo a cada dia. Crescendo 

S (15) 

É crescente, mas possui muto a ser explorado 
ainda, como regiões e variedades adaptadas, e, 
ainda, encontrar o produto cada região tem mais a ver, 
com a qualidade. 

Possui muto a ser 
explorado ainda 

S (16) Vem em ótimo crescimento a cada ano. 
Em ótimo crescimento a 
cada ano 

S (17) 
Não sou consumidor de vinho nacional (mas vejo com 
bons olhos). 

Vejo com bons olhos 

S (18) Está crescendo. Está crescendo 

S (19) Em processo de melhoria de qualidade. Melhoria de qualidade 

S (2) Pouco conhecido e muito caro. Pouco conhecido 

S (20) Com melhora de qualidade em espumantes. 
Com melhora de 
qualidade 

S (21) Crescente. Crescente 

S (23) No início de uma etapa. No início de uma etapa 

S (24) Ainda com uma discordância, ainda muito recente. Muito recente 

S (26) Crescendo lentamente e alto custo. Crescendo lentamente 

S (28) Prematuro. Prematuro 

S (6); S (14); S 
(22) 

Crescendo; crescendo; crescendo. Crescendo 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Para seis entrevistados, o cliente acredita que a produção está crescendo. Um 

afirma que a produção apresenta um ótimo crescimento a cada ano. Outro relata que 

o cliente enxerga que a produção está crescendo, porém lentamente e em pequena 

escala. É uma produção ainda prematura, ainda está engatinhando, mas têm 

aqueles que veem com bons olhos e com melhoria de qualidade. Apesar de recente, 

é uma produção muito boa, com muito a ser explorado ainda. Outros dois 

consideram pouco conhecidos e que precisa melhorar muito. Desse modo, o DSC 

para esta questão é: É crescente, mas possui muito a ser explorado ainda, 

como regiões e variedades adaptadas, e, ainda, encontrar o produto que cada 

região tem mais a ver, com a qualidade. 

 

A percepção dos entrevistados sobre o que atrai o cliente no ambiente da loja está 

representada pela Tabela 54. 

 

Tabela 54 
O que atrai o cliente à loja 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1); S (5) Atendimento; o atendimento. Atendimento 

S (2); S (8) Iluminação; iluminação. Iluminação 

S (6) Design Design 

S (7) Atendimento especializado. Atendimento especializado 

S (9); S (26) Degustação; degustação. Degustação 

S (11) 
Degustações e bons profissionais para 
explicar. 

Bons profissionais para 
explicar 

S (12) 
Boa exposição, adega climatizada e rótulos de 
boa escolha. 

Boa exposição e adega 
climatizada 

S (13) Os vinhos. Vinhos 

S (14) Promoção. Promoção 

S (15) 
Organização nas prateleiras por país, uso de 
tons marrons (maduro) e um ambiente mais 
"clean" e minimalista. 

Uso de tons marrons 
(maduro) 

S (16) Organização da adega e ótimo atendimento. 
Organização da adega e 
ótimo atendimento 

S (17) Uma adega arrumada e bem posicionada. Adega arrumada 

S (18) Variedades. Variedades 

S (19) Rótulos. Rótulos 

S (20) Bom rótulos, qualidade do ambiente. Qualidade do ambiente 

S (21) Variedade e qualidade. Qualidade 

S (22) Ambiente da loja. O ambiente da loja 

S (23) Degustação, sabores e experiências. Sabores experiências 

S (24) Organização, limpeza e gentileza. Limpeza e gentileza 

S (28) Infraestrutura. Infraestrutura 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A opinião de dois respondentes considera o atendimento, e o atendimento 
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especializado e os profissionais para explicar como atrativos. Outros dois acreditam 

que a adega arrumada e climatizada e boa exposição são fatores de atração. Outros 

motivos também foram apontados, tais como: degustação; design; iluminação; 

infraestrutura (uso de tons marrons – maduro); limpeza e gentileza; ambiente da loja; 

promoção; rótulos; sabores experiências; variedades e os vinhos. O DSC: A 

organização da loja e da adega, bem como atendimento especializado e a 

experiência de novos sabores.  

 

A percepção dos somelliers sobre o consumo de vinho na loja está relatada na 

Tabela 55: 

 

Tabela 55 
Percepção sobre o consumo de vinho na loja 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1) Degustação. Degustação 

S (2) Passear na loja para conhecer os vinhos. 
Passear na loja para conhecer os 
vinhos 

S (5) 
O cliente busca informações e 
degustação. Por isso, é importante o 
atendimento. 

Busca informações e degustação 

S (6) Os clientes gostam de degustar. Gostam de degustar 

S (7) Selecionados na produção. Produção 

S (8) 
O cliente vem e fica horas e horas 
apreciando a adega até escolher o produto 
que irá levar. 

Fica horas e horas apreciando a 
adega 

S (9) O cliente busca satisfação no consumo. Busca satisfação 

S (11) De acordo com a saúde. De acordo com a saúde 

S (12) 
Buscam por preço e, as vezes, pedem para 
melhores. 

Buscam por preço 

S (13) Muito grande o consumo. Muito grande o consumo 

S (15) 
No qual a preferência é por preço, região e 
variedade da uva (por observação). 

Observação 

S (16) Consumo alto. Consumo alto 

S (19) Consumo em relação ao preço e indicação. Relação ao preço e indicação 

S (20) Busca por conhecer melhor o vinho. Conhecer melhor o vinho 

S (21) Variedade e qualidade em promoção. Qualidade em promoção 

S (22) Crescendo. Crescendo 

S (23) Uma boa degustação. Boa degustação 

S (24) Quantidade de clientes e vendas. Quantidade de clientes 

S (26) Aumentando. Aumentando 

S (28) Cliente busca qualidade. Busca qualidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O entrevistado relata que o consumo de vinho na loja vem aumentando e que os 

clientes vão à loja em busca de informações e uma boa degustação e buscam por 

qualidade, preço e satisfação. Houve relato de um responder que sinaliza que o 
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consumo é alto em sua loja. Há cliente que vai à loja para conhecer melhor o vinho. 

Muitos ficam horas e horas apreciando a adega e passeia na loja para conhecer os 

vinhos, Relacionam a qualidade à promoção e o preço à indicação. Há clientes que 

vão à loja e procuram os vinhos de acordo com a saúde. Dessa forma, o DSC para o 

consumo de vinho na loja é: O cliente vem e fica horas e horas apreciando a 

adega até escolher o produto que irá levar.  

 

O perfil do cliente que frequenta a loja esta descrito na Tabela 56. 

 

Tabela 56 
Perfil do cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1); S (8) Classe A e B; Classe A e B. Classe A e B 

S (2); S (9) Classe A, B e C; Classe A, B e C. Classe A, B e C 

S (5) Classe alta e média alta. Alta e média alta 

S (6) Média e alta. Média e alta 

S (7) Classe alta. Alta 

S (11) Perfil A e B. Perfil A e B 

S (12) Vinhos presentes. Vinhos 

S (13) Classe média alta. Média alta 

S (14) Variado. Variado 

S (15) Realizei um estágio na área em 2012. Estágio na área 

S (16) Gostam de tintos. Gostam de tintos 

S (18) 
Não trabalho em loja. No restaurante o cliente 
é diferenciado dos tomadores de cerveja. 

Cliente é diferenciado 

S (19) Enófilos e novos apaixonados pela bebida. 
Enófilos, novos apaixonados 
pela bebida 

S (20) Conhecedor de vinho e iniciante em vinho. 
Conhecedor de vinho e iniciante 
em vinho 

S (21) Consumidor final. Consumidor final 

S (23) Iniciante e entendido. Iniciante e entendido 

S (24) Classe média alta, e alta. Média alta, e alta 

S (26) Alto. Alto 

S (28) Consumidor, A, B e C. Consumidor, A, B e C 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação à classe do cliente que frequenta a loja, observaram-se as classes A, B e 

C. Ou seja, alta e média alta, o perfil A e B. Também foram mencionados, outros 

tipos de cliente, como: enófilos, conhecedor de vinho, iniciantes e novos 

apaixonados pela bebida. O DSC: Enófilos e novos apaixonados pela bebida. 

 

Os relatos sobre como o somelliers entrou nessa profissão apresentam-se na Tabela 

57. 
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Tabela 57 
Ingresso na profissão 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) Atração pela área. Atração 

S (2); S (8); S 
(13); S (26); S 
(28) 

Indicação; Indicação; Indicação; Indicação; 
Indicação. 

Indicação 

S (5) Recomendação. Recomendação 

S (6) Encantamento pelo mundo do vinho. Encantamento 

S (7) 
Era vendedor e me interessei pelo mundo 
do vinho. 

Interessei pelo mundo do vinho 

S (9) Garçom/atendente. Garçom 

S (11) 
Comecei como garçom e fui buscar 
conhecimento para agregar. 

Buscar conhecimento 

S (12) Bebendo vinhos. Bebendo vinhos 

S (14) ABS-Minas. ABS-Minas 

S (16) Por indicação de um amigo. Indicação 

S (18) Ocasião, mercado. Ocasião 

S (19) Por meio de um estágio. Estágio 

S (20) Gostar de vinho. Gostar de vinho 

S (21) Por curiosidade e vontade de aprender. Vontade de aprender 

S (22) ABS. ABS 

S (23) Curiosidade. Curiosidade 

S (24) Por gostar muito de vinho. Gostar muito de vinho 

S (29) Por prazer e precisão. Precisão 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Observou-se nesta questão que dois entrevistados iniciaram a profissão por meio da 

ABS-Minas (Associação Brasileira de Somelliers), seis começaram por indicação, 

dois por gostarem de vinhos e três por motivos profissionais. Os demais 

apresentaram motivos variados para entrar nessa profissão: atração, bebendo 

vinhos, buscar conhecimento, curiosidade, encantamento, interessei pelo mundo do 

vinho, ocasião, precisão, recomendação e vontade de aprender. DSC que retrata os 

motivos para entrar na profissão: Interessei-me pelo mundo do vinho. 

 

A Tabela 58 informa as facilidade e dificuldades para entrar nesse ramo econômico. 

 

Tabela 58 
Facilidades e dificuldades para entrar no ramo 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) Conquistar o cliente. Conquistar o cliente 

S (2) Captar os clientes. Captar os clientes 

S (5) Conhecimento sobre vinhos. Conhecimento sobre vinhos 

S (6) O ramo é muito restrito. Ramo é muito restrito 

S (7) 
Entrar no ramo é fácil, o difícil é se estabelecer 
tanto pelo cliente quanto pelo fornecedor, 
compras, etc. 

Entrar no ramo é fácil 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (8) É um setor muito fechado. Setor muito fechado 

S (9) Área muito restrita. Área muito restrita 

S (11) Mercado ainda esta muito fechado. mercado muito fechado 

S (12) 
Todas as empresas dão oportunidades. Às 
vezes, os funcionários não estudam e não 
focam tanto. 

Empresas dão oportunidades 

S (13) 
Facilidade, indicação, dificuldade e 
conhecimento. 

Dificuldade conhecimento 

S (14) Estudar muito. Estudar muito 

S (16) 
Facilidade: aprender sobre o vinhos; 
Dificuldades: aprender todas as uvas do 
mundo. 

Aprender sobre o vinhos  

S (18) Mudança de mercado. Mudança de mercado 

S (19) 
Poucos profissionais formados, porém pouca 
formação de qualidade no Brasil. 

Pouca formação de qualidade  

S (20) Mercado mais aberto, muito restrito. Mercado muito restrito 

S (21) Preconceito. Preconceito 

S (22) Pouca fomentação do mercado. Pouca fomentação 

S (23) 
Grande demanda cliente e falta formação de 
qualidade. 

Falta formação de qualidade 

S (24) 
Vontade de aprender mais sobre o vinho, custo 
dos cursos. 

Custo dos cursos 

S (26) Interesse. Interesse 

S (28) Fornecedor. Fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

As dificuldades relatadas foram: conquistar e captar clientes; e o mercado é muito 

fechado, muito restrito. Foram indicados como dificultadores: estudar muito, ter 

conhecimento sobre vinhos, bem como a mudança de mercado; pouca formação de 

qualidade; e o custo dos cursos. Outra dificuldade foi o fornecedor, mencionado por 

um entrevistado. As facilidades identificadas foram: empresas dão oportunidades e 

entrar no ramo é fácil. O DSC para as facilidades e dificuldades de entrar no ramo: 

Entrar no ramo é fácil. O difícil é se estabelecer. 

 

A Tabela 59 mostra a fala dos entrevistados no que se refere às facilidades e às 

dificulades entrar no mercado. 
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Tabela 59 
Facilidades e dificuldades para entrar no mercado 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) Fornecedores. Fornecedores 

S (2) Concorrência. Concorrencia 

S (5) 
Aprender a atender às expectativas do 
cliente. 

Expectativas do cliente 

S (6) Conseguir bons fornecedores. Bons fornecedores 

S (7) Manter um bom atendimento. Bom atendimento 

S (8) Captação. Captação 

S (9) Conseguir criar boa carteira de clientes. Criar boa carteira de clientes 

S (11) As dificuldades de horários. As dificuldades de horários 

S (12) Questão salarial. Questão salarial 

S (13) 
Facilidade muitas formas de estudos. 
Dificuldades muitas exigências. 

Facilidade muitas formas de 
estudos. Dificuldades: muitas 
exigências 

S (14) Atualizar sempre. Atualizar sempre 

S (16) 
Manter a adega abastecida e bom 
atendimento. 

Adega abastecida e bom 
atendimento 

S (18) Mudança de consumo. Mudança de consumo 

S (20) Medir acima os vinhos, aumento do preço Aumento do preço 

S (21) Ainda pouco conhecido. Pouco conhecido 

S (22) Poucos profissionais. Poucos profissionais 

S (23) 
Bom mercado e falta informação ao 
empreendedor. 

Bom mercado e falta informação ao 
empreendedor 

S (24) 
Poder levar adiante seus 
conhecimentos, concorrência. 

Levar adiante seus conhecimentos, 
concorrência 

S (26) Dinheiro. Dinheiro 

S (28) Mercado restrito. Mercado restrito 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

As dificuldades elencadas pelos entrevistados incidem em: manter um bom 

atendimento; lidar com a concorrência, os fornecedores e o aumento de preço; e 

manter a adega abastecida. Além disso, têm as dificuldades de horários, de ter que 

atualizar sempre de levar adiante seus conhecimentos, fatores presentes no dia a 

dia dos entrevistados. Houve relatos também sobre: falta informação ao 

empreendedor; a captação de clientes; criar boa carteira de clientes; e lidar com as 

exigências e expectativas do cliente. A questão salarial também foi indicada. A 

facilidade relatada foi: “muitas formas de estudos”. DSC referente às facilidade e 

dificuldades de entrar nesse mercado: Muitas formas de estudo, mercado restrito 

e muitas exigências.  

 

A pergunta que buscou investigar o relacionamento pós-venda para os entrevistado 

esta representada pela Tabela 60. 
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Tabela 60 

Existência de relacionamento pós-venda 
SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1); S (2); S (6); S 
(7); S (8); S (9); S (14); 
S (18); S (21); S (26); 
S (28) 

Não; Não; Não; Não; Não; Não; ão. Não 

S (5) 
Sim, o registro é feito na primeira 
compra 

Registro é feito na primeira 
compra 

S (12) 
Sim, sempre busco o resultado 
final. 

Sempre busco o resultado final 

S (16) Sim, sempre mantemos contato Sempre mantemos contato 

S (11); S (13); S (20); 
S (22); S (24) 

Sim; Sim; Sim; Sim; Sim. Sim 

S (19) 
Sim, consultamos sobre a 
recepção do cliente ao produto. 

Consultamos sobre a recepção 
do cliente ao produto 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Verificou-se que onze entrevistados não possuem relacionamento pós-venda e que 

nove relataram que sim. As principais condutas citadas foram: registro é feito na 

primeira compra; sempre busco o resultado final; Sempre mantemos contato; e 

consultamos sobre a recepção do cliente ao produto. O DSC pertinente é: A 

manutenção do cadastro e conhecer o cliente da loja e suas necessidades. 

 

A Tabela 61 se refere à existência do marketing de relacionamento com o cliente. 

 

Tabela 61 
Existência de marketing de relacionamento 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S (1) Não tem. Não tem 

S (2); S (7) Não existe; Não existe. Não existe; Não existe 

S (5) 
No retorno do cliente à loja e oferta de 
produtos pelo cadastro, na compra. 

No retorno do cliente à loja e 
oferta de produtos pelo cadastro 
na compra 

S (6) Não possui. Não posui 

S (8) Não temos. Não temos 

S (9); S (11) Não; Não. Não; Não 

S (13) 
Perguntando o que o cliente achou do 
vinho. 

Perguntando o que o cliente 
achou do vinho 

S (14) In loco. In loco 

S (16) Através do número de telefone ou e-mail. 
Através do número de telefone 
ou e-mail 

S (18) Direto na mesa, vendo feedback do cliente. 
Direto na mesa, vendo feedback 
do cliente 

S (19) Por redes sociais. Por redes sociais 

S (21); S (20) Email; email, redes sociais. Email; Email, redes sociais 

S (22) Bom atendimento. Bom atendimento 

S (23) Somente no local. Somente no local 

S (24) Com promoções e inovações. Com promoções e inovações 

S (26) Custo promoção e qualidade. Custo promoção e qualidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Identificou-se nesta questão que sete entrevistados informaram que não havia 

marketing de relacionamento em sua instituição de trabalho. Outros afirmaram que 

existe. As seguintes práticas foram adotadas: no retorno do cliente à loja e oferta de 

produtos pelo cadastro na compra; perguntando o que o cliente achou do vinho; in 

loco (somente no local); através do número de telefone ou e-mail; direto na mesa, 

vendo feedback do cliente; por redes sociais e email; com um bom atendimento; 

com promoções e inovações e custo promoção e qualidade. Esta questão apresenta 

o DSC: Identificar as necessidades dos clientes, implantando ou adequando o 

marketing de relacinamento por meio das redes sociais, telefone, ou na loja. 

 

A investigação sobre a busca informação sobre o cliente descreve-se na Tabela 62.. 

 

Tabela 62 
Busca de informações sobre o cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

S (1) Internet, boca a boca. Boca a boca 

S (2) Participação em eventos Eventos 

S (5) Internet, revistas, eventos. Internet 

S (6) Nas lojas. Nas lojas 

S (7) 
Do próprio cliente que vem a 
loja. 

Próprio cliente 

S (8) 
Internet, eventos 
especializados. 

Eventos especializados 

S (9) 
O retorno do cliente à loja e 
indicação do mesmo para outras 
pessoas. 

Retorno do cliente à loja 

S (11) 
No retorno depois de abrir o 
vinho. 

Retorno depois de abrir 
o vinho 

S (12) Gosto, estilos e harmonização. Estilos e harmonização 

S (13) 
Pessoalmente, quando ele volta 
à loja. 

Quando ele volta à  loja 

S (14) Não busco. Não busco 

S (16) 
Através do conhecimento de 
identificação para o que o 
cliente precisa. 

Identificação para o que 
o cliente precisa 

S (18) Contato direto. Contato direto 

S (19) Perguntas direta ao cliente. 
Perguntas direta ao 
cliente 

S (20) procura de perfil de comida. Perfil de comida 

S (21) Email. Email 

S (22) Conversa. Conversa 

S (23) Pergunta simples. Pergunta simples 

S (26) Pesquisa em geral. Pesquisa em geral 

S (28) Indicação, mala direta, internet. Indicação, mala direta 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com os entrevistados, as formas mais usuais de obter informações sobre 

o cliente foram: boca a boca (conversa); contato direto; pergunta direta ao cliente; 
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próprio cliente quando ele volta à loja e retorno depois de abrir o vinho. Outras 

maneiras sinalizadas pelo entrevistado: pesquisa em geral; email; internet; mala-

direta; estilos e harmonização; eventos especializados; identificação para o que “o 

cliente precisa”; indicação; e perfil de comida. Houve apenas um pesquisado que 

informou não buscar nenhum tipo de informação sobre o cliente. Desse modo a 

busca de informações sobre o cliente apresenta o DSC: Pergunta direta para o 

cliente na loja, simples e por meio de pesquisa, envio de email e internet ou 

mala direta. 

 

4.4.2 O DSC do consumidor 
 

As questões qualitativas que representam a opinião do consumidor sobre o consumo 

de vinhos estão elencadas nesta seção. 

 

A Tabela 63 representa a fala do consumidor sobre como conheceu o vinho. 

 

Tabela 63 
Conhecimento do vinho pelo consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

C (12) Amigos e pelo gosto. Amigos 

C (31) Através de amigos. Amigos 

C (29) 
C (39) 

Com amigos; com amigos. Amigos 

C (9) Através da experiência familiar. Experiência familiar 

C (23); C (38) 
Através da família; através da família. Família 

C (55) Através da tradição familiar. Tradição familiar 

C (4) Através de degustação em cursos 
pelo trabalho. 

Degustação em cursos 

C (22) Através de familiares e casas 
especializadas. 

Familiares e casas 
especializadas 

C (45) 
Através de restaurantes, revistas, 
livros e aulas de enologia. 

Restaurantes, revistas, 
livros e aulas de 
enologia 

C (54) Através do trabalho. Trabalho 

C (10) Bebendo. Bebendo 

C (44) Com meu marido. Meu marido 

C (5) Com o hábito do consumo paterno, 
posteriormente com o início da 
atividade profissional na área. 

Hábito do consumo 
paterno. Atividade 
profissional 

C (56) Conheci através do Verdemar, 
Trabalho na empresa há 12 anos e 
desde 2008 na adega. Me formei 
somellier aqui. Hoje adoro a adega. 

Trabalho. Hoje, adoro a 
adega. 

C (43) Conheci com meus pais, porque eles 
gostam de vinhos. 

Com meus pais 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (53) Conheci com meus pais, sempre 
consumiam vinhos mais de baixa 
qualidade. Com o passar do tempo, 
busquei conhecimento e bons vinhos. 

Com meus pais 

C (46) Convivio familiar. Convivio familiar 

C (20) Cursos, leitura. Cursos, leitura 

C (27) Em casa. Casa 

C (37) Em casa de amigos. Casa de amigos 

C (30); C (42) Em família; em família. Família 

C (24); C (1); C (26); C (50) Familia; família; família.  Familia 

C (51) Em festas. Festas 

C (36) Familiares. Familiares 

C (11) Gosto pela enologia. Pela enologia 

C (25) Grupo de amigos. Grupo de amigos 

C (13) Indicação. Indicação 

C (57) Lendo os contrarótulos e também por 
curiosidade pela cultura do mundo 
do vinho. 

Contra rotulos  
curiosidade cultura do 
mundo do vinho 

C (49) Meus pais me apresentaram. Meus pais  

C (59) Minha família sempre consome 
vinhos. 

Família 

C (19) Minha família sempre teve o hábito de 
vinhos espumantes. 

Família 

C (32) Na adolescência. Na adolescência 

C (18) Nas refeições em casa, quando ainda 
jovem. 

Nas refeições 

C (16) No estabelecimento. Estabelecimento 

C (6); C (7); C (60) 
No trabalho; No trabalho; Trabalho No trabalho 

C (58) Paixão à primeira vista, Vi as 
garrafas na gôndola e a partir daí 
queria descobrir o significado de 
cada garrafa e seus segredos 
milenar. 

Paixão a primeira vista 
descobrir o significado 
de cada garrafa 

C (28) Pesquisa, necessidade de 
harmonização de pratos. 

Necessidade de 
harmonização 

C (52) Por amigos e familiares. Amigos e familiares 

C (48) Por convívio com as pessoas que 
consomem diariamente. 

Convívio com as 
pessoas 

C (47) Por familiares. Familiares 

C (8) Por meio de familiares, passei ,de 
fato, a apreciar por meio do meu 
orientador de especialização. 

Por meio de familiares 

C (41) Por meio de festas familiares. Festas familiares 

C (35) Por tradição. Tradição 

C (3) Se for o vinho doce, em casa. Já o 
vinho seco, no trabalho. 

Vinho doce em casa, 
vinho seco no trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados relataram conhecer o vinho com os amigos ou em grupos de 

amigos; em casa, no convívio com a família ou familiares e, ainda, em festas 

familiares; com as pessoas; com os pais e meu marido. Outros aspectos importantes 

foram relatados pelos entrevistados: bebendo; lendo o contrarótulos; curiosidade 
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cultura do mundo do vinho; cursos, leitura; degustação em cursos; casas 

especializadas; hábito do consumo paterno; atividade profissional; indicação; na 

adolescência; nas refeições; necessidade de harmonização; no trabalho; paixão à 

primeira vista descobrir o significado de cada garrafa; pela enologia; restaurantes, 

revistas, livros e aulas de enologia; trabalho; trabalho; Hoje, adoro a adega; tradição; 

tradição familiar; e vinho doce em casa e vinho seco no trabalho. Dessa, forma os 

aspectos relevantes sobre o modo como o consumidor conheceu o vinho apresenta 

o DSC: Conheceu por meio amigos, familiares, profissionais da áreas e, ainda, 

pela tradição e pelo trabalho. 

O tipo de vinho preferido pelo consumidor está descrito no Tabela 64. 

 

Tabela 64 
Tipo de vinho preferido pelo consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (25) Assemblage corte. Assemblage corte 

C (60) Bom corpo, com taninos macios e madeira 
equilibrada. 

Bom corpo, taninos macios 
e madeira equilibrada 

C (59) Cabernet, Pinot noir Cabernet, Pinot noir 

C (13); C (11) Carménère; carménère Carménère 

C (26) Chardonnay Chardonnay 

C (36) Demi-sec Demi-sec 

C (20) Depende do momento, mas minha preferência são 
para os tintos das uvas Cabernet, Malbec, 
Mertot 

Tintos das uvas Cabernet, 
Malbec, Mertot 

C (27); C (51) 
Espumante; espumante Espumante 

C (1) Frutado Frutado 

C (4) Gastronômico que pede uma boa comida com 
corpo, tanino e acidez em equilíbrio 

Com corpo, tanino e acidez 
em equilibrio 

C (8) Marcante e frutado Marcante e frutado 

C (19) 
Merlot, Pinot noir e Cabernet 

Merlot, Pinot noir e 
Cabernet 

C (47) Não gosto Não gosto 

C (39) Não tenho preferências Não tenho preferências 

C (42) O branco Branco 

C (58) O que complementa e satisfaz os meus 
sentidos. 

Complementa e satisfaz os 
meus sentidos. 

C (55) Para mim, cada vinho tem sua ocasião, gosto de 
todos (tintos, brancos, rosés, etc), principalmente 
de origem italiana. 

Tintos, brancos, rosés 

C (28) Prazer Prazer 

C (7) Prefiro vinhos tintos italianos Tintos italianos 

C (48) 
Rosé, espumantes, moscatel 

Rosé, espumantes, 
moscatel 

C (10) Seco Seco 

C (16) Seco tinto Seco tinto 

C (6) Seco, encorpado Seco, encorpado 
 

(Conclusão) 
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SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (5) Sem tipo preferido. Na verdade é a nacionalidade 
específico, que são os italianos, pois, 
profissionalmente gosto muito de experimentar 
todos os tipos 

Italianos 

C (12); C 
(31);C (32); C 
(34); C (37); C 
(43); C (49) 

Tinto; tinto; tinto; tinto; tinto; tinto; tinto Tinto 

C (52) Suave Suave 

C (57) Tinto de bom corpo e ótima complexidade Tinto 

C (18) Tinto importado Tinto importado 

C (45) 
Tinto meio seco e espumantes 

Tinto meio seco e 
espumantes 

C (22) 
Tinto meio seco, suave, seco 

Tinto meio seco, Suave, 
Seco 

C (9); C (24) Tinto seco; tinto seco Tinto seco 

C (17) Tinto seco, espumante Tinto seco, espumante 

C (46) Tinto suave Tinto suave 

C (50) Tinto suave Tinto suave 

C (15) 
Tinto, Cabernet, suave, Carménère 

Tinto, cabernet, suave 
Carménère 

C (54) Tintos e espumantes. Tintos e espumantes 

C (44) Todos. Todos 

C (35) Vinho branco. Vinho branco 

C (53) Vinho que seja repleto de diversidade de aroma, 
tanino macio e presente de acidez, presente de 
castidades, longo e cheio na boca. 

Vinho que seja repleto de 
diversidade de aroma 

C (23); C (38) Vinho tinto; vinho tinto. Vinho tinto 

C (29) Vinho tinto de mesa. Vinho tinto 

C (30) Vinho tinto seco (tannat). Vinho tinto seco 

C (3) Vinho tinto seco, País português. Vinho tinto seco 

C (41) Vinho tinto suave. Vinho tinto suave 

C (56) Vinhos europeus, em geral valorizam muito a 
manifestação da uva, adaptada ao local, Grécia e 
África do Sul são maravilhosos. 

Vinhos europeus, em geral, 
valorizam muito a 
manifestação da uva 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Entre os 60 entrevistados identificaram-se os seguintes tipos de vinho: assemblage 

corte, brancos, cabernet, carménère, chardonnay, demi-sec, espumante, frutado, 

merlot, moscatel, pinot noir, rosé, seco, seco tinto, suave, tannat e vinho branco. 

Dentre os vinhos tintos foram mencionados: tinto importado, tinto meio seco, tinto 

seco, tinto suave, tintos das uvas cabernet, malbec, merlot; tintos italianos; vinho 

tinto suave. Os entrevistados relataram ainda que o vinho tem que ter bom corpo, 

deve ser encorpado e ter equilibrio. Os termos marcante, madeira e tanino também 

foram citados. Dentre os registros, dois entrevistados disseram “Não gosto” e “Não 

tenho preferências”. Nesse sentido, o tipo preferido de vinho apresenta o DSC: 

Vinho que seja repleto de diversidade de aroma, tanino macio, e presente de 

acidez, presente de castidades, longo e cheio na boca; vinhos europeus 
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"Grécia” e “África do Sul” são maravilhosos. 

 

A Tabela 65 apresenta os principais atributos que o consumidor busca no vinho. 

 

Tabela 65 
Atributos que o consumidor busca no vinho 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (1) Prazer na degustação. Prazer e degustação 

C (4) Além do conhecimento, prazer e saúde. prazer e saúde 

C (5) 
Busco mais conhecimento sobre as regiões 
produtoras e suas características. 

Conhecimento sobre as regiões 
produtoras 

C (6) 
Busco aprimorar meu conhecimento como 
profissional do vinho. 

Conhecimento como profissional 

C (7) 

Além da relação do vinho com o trabalho, nas 
horas de lazer o vinho é sempre bom. Em 
um jantar ou em um bate papo com os 
amigos. 

Nas horas de lazer o vinho é 
sempre bom 

C (8) 
A satisfação na degustação, no momento de 
confraternização que envolve o degustar 
de vinhos com amigos e etc. 

Momento de confraternização 
que envolve o degustar de 
vinhos 

C (9) Relaxar e degustar os sabores do item. Degustar os sabores 

C (10); C (12); 
C (51) 

Sabor; sabor; sabor. Sabor 

C (11) Prazer pela bebida. Prazer 

C (15) Consolo para as dores do amor. Consolo para as dores do amor 

C (16); C (25); 
C (26); C (34); 
C (60) 

Prazer; prazer; prazer; prazer; prazer. Prazer 

C (18) 
Prazer no saborear ao preceder, acompanhar 
e seguir as refeições. 

Prazer 

C (19) 
Prazer, acompanhamento de comidas, 
relaxar. 

Prazer 

C (20) 
Ser feliz. Rsrsrsrs... Depende do momento. A 
saúde é o mais importante. 

Ser feliz 

C (22) Qualidade de vida e sabor (degustação). Qualidade de vida 

C (23) Sabor o gosto das diferentes uvas. Sabor 

C (24); C (46) Satisfação; satisfação. Satisfação 

C (27) Sabor socialização. Socialização 

C (28) Sabor e preço. Preço 

C (29) Bom sabor. Bom sabor 

C (30) Boa casta. Boa casta 

C (31) Não bebo com frequência. Não bebo com frequencia 

C (32) Preço. Preço 

C (35) Aperfeiçoamento de sabores. Aperfeiçoamento de sabores 

C (36) 
Relaxar entre amigos e experimentar novos 
sabores. 

Experimentar novos sabores 

C (37) Relação custo beneficio e prazer. 
Relação custo beneficio e 
prazer 

C (38) Prazer e sabor. Prazer e sabor 

C (39) Gastronomia. Gastronomia 

C (41); C (42); 
C (52) 

Bem estar; bem estar; bem estar. Bem estar 

C (43) Bem estar, cor, harmonia com as comidas. Harmonia com as comidas 

(Conclusão) 



139 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (44) Prazer no sabor e aroma. Aroma 

C (45) Harmonização com pratos. Harmonização 

C (48) Sabor aroma. Sabor aroma 

C (49) Prazer e satisfação pessoal. Satisfação pessoal 

C (53) 
Além de fazer parte do meu trabalho faz bem 
para a saúde. 

Faz bem para a saúde 

C (54) Prazer e satisfação. Prazer e satisfação 

C (55) Prazer e saúde. Prazer e saúde 

C (56) 
Aprendizado em primeiro lugar e a busca 
pela cultura do vinho. 

Aprendizado 

C (57) Conhecimentos Conhecimentos 

C (58) 
Conhecimento e desvendar os maravilhosos 
mistérios que esta bebida traz. 

Conhecimento 

C (59) Prazer e relaxamento. Prazer e relaxamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados buscam como atributos do vinho aspectos como: aperfeiçoamento 

de sabores; aprendizado; aroma; bem-estar; boa casta; bom sabor; bons 

conhecimentos (profissional e as regiões produtoras); consolo para as dores do 

amor; degustar e experimentar novos sabores; faz bem para a saúde; gastronomia; 

harmonização (harmonia com as comidas); momento de confraternização que 

envolve o degustar de vinhos; nas horas de lazer, o vinho é sempre bom; prazer 

(Prazer e degustação, prazer e relaxamento, prazer e sabor, prazer e satisfação, 

prazer e saúde); preço; qualidade de vida; relação custo beneficio e prazer; sabor 

(sabor e aroma); satisfação (satisfação pessoal); e ser feliz e socialização). Um dos 

entrevistas ifnformou que não tem o costume de beber vinho com frequência. Os 

atributos que o consumidor busca no vinho apresentam o DSC: Prazer, satisfação, 

saúde, qualidade de vida; conhecimento e desvendar os maravilhosos 

mistérios que esta bebida traz. 

 

Os resultados referentes aos atributos para a escolha do vinho por parte do 

consumidor estão descritos na Tabela 66. 

 

Tabela 66  
Atributos para a escolha do vinho pelo consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (4) Ano, cor, aroma e sua tipicidade. Ano, cor, aroma tipicidade 

C (29) Boa casta, teor alcóolico equilibrado. Boa casta, teor alcóolico 

C (12) Cor e sabor. Cor e sabor 

C (11) cor, aroma e sabor. cor, aroma e sabor 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (51) Cor, aroma, castas, harmonização 
com a comida, produtor bem 
conceituado. 

Cor, aroma, castas, harmonização 
produtor bem conceituado 

C (49) Cor, marca, safra, uva classificação. Cor, marca, safra, uva classificação 

C (26) Custo benefício. Custo benefício 

C (53) Diversos, indicação, leitura do 
rótulo, produtores, momento. 

Indicação, leitura do rótulo, produtores 

C (5) Em vinhos brancos, procuro as cores 
mais joviais, Para os que não têm 
características para envelhecimento, 
quanto aos tintos, região de origem, 
nacionalidade. 

Procuro as cores mais joviais região de 
origem, nacionalidade. 

C (48) Embalagem, local de produção Embalagem, Local de produção 

C (58) Estilo, complexidade e 
personalidade. 

Estilo, complexidade e personalidade. 

C (42) Geralmente, a degustação e a 
indicação. 

Degustação e indicação 

C (37) Indicação, reserva, informações 
especialistas, ter provado antes. 

Indicação, reserva, informações 
especialistas, ter provado antes 

C (41) Informações obtidas em 
embalagens. 

Informações embalagens 

C (46) Marcas conhecidas. Marcas conhecidas 

C (31) Não compro com frequência. Não compro com frequencia 

C (45) Notas especiais, custo benefício, 
casta da uva. 

Notas especiais, custo benefício, casta 
da uva 

C (3) O vinho, ser de uma safra ótima com 
equilibrio na acidez, tanino, macio, 
que tenha corpo, que o aroma seja 
agradável. 

Safra ótima equilibrio na Acidez, Tanino, 
macio, tenha corpo, aroma seja 
agradável 

C (35) origem, cor, etc. origem, cor 

C (6) País de origem, termos de qualidade, 
uva, a refeição, o momento. 

País de origem, qualidade, uva 

C (15); C (17); 
C (27); C (34); 
C (57) 

Preço e qualidade; preço e qualidade; 
preço e qualidade; preço e qualidade; 
preço e qualidade. 

Preço e Qualidade 

C (16) Preço, idade, cor. Preço, idade, cor 

C (9) Preço, região e tipo de uva. Preço, região e tipo de uva 

C (39); C (47) Qualidade; qualidade. Qualidade 

C (1) Qualidade e uva. Qualidade e uva 

C (24) Qualidade e tradição. Qualidade e tradição 

C (8) Qualidade, elaboração, uva... Qualidade 

C (18) Que se adequem ao gosto da familia Adequem ao gosto da familia 

C (60) Região, ocasião. Região, ocasião 

C (59) Região, preço, uva. Região, preço, uva 

C (19) Região, preço, uva e premiações. Região, preço, uva e premiações 

C (56) Região, uva, produtor, estilo e o 
famoso "custo-benefício". 

Região, uva, produtor, estilo e custo-
benefício 

C (20) Relação custo benefício, Ser reserva 
em algumas uvas. 

Relação custo-benefício, reserva  

C (10) Sabor. Sabor 

C (32) Sabor e preço. Sabor e preço 

C (52) Sabor e qualidade. Sabor e qualidade 

C (38) Sabor, aroma, combinação de 
pratos. 

Sabor, aroma, combinação de pratos 

C (44) Sabor, qualidade. Sabor, qualidade 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (22) Safra (ano). Safra 

C (36) Ser do meu tipo preferido. Ser do meu tipo preferido 

C (50) Suave. Suave 

C (55) Ter boa origem, boa elaboração e 
qualidade. 

Boa origem Qualidade 

C (43) Ter gosto pelo bom vinho. Gosto pelo bom vinho 

C (23) Ter um aroma agradável, sabor 
marcante. 

Aroma agradável, sabor marcante 

C (54) Tipo, estilo, safra, produtor. Tipo, estilo, safra, produtor 

C (7) Vinho com preço e qualidade bons. É 
sempre bom conhecer novos rótulos 
e regiões. 

Preço e qualidade conhecer novos 
rótulos e regiões. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados desta questão informam que o consumidor considera como atributos 

na hora de escolher o vinho: ano; cor; aroma agradável; tipicidade; boa casta, teor 

alcóolico; boa origem e a qualidade; castas (casta da uva) e harmonização; marca, 

safra, uva e classificação; custo benefício; degustação e indicação; embalagem e 

local de produção; estilo, complexidade e personalidade; Indicação, leitura do rótulo 

e produtores; Indicação, reserva, informações especialistas e Informações sobre 

embalagens; marcas conhecidas; notas especiais, custo benefício, origem (país de 

origem), preço (preço e qualidade, preço, idade, preço, região e tipo de uva); 

qualidade (qualidade e uva e Qualidade – tradição); região (região, ocasião, região, 

preço, uva, região, preço, uva e premiações, região, uva, produtor, estilo e custo-

benefício); relação custo benefício; sabor (sabor marcante, sabor e preço, sabor e 

qualidade, sabor e combinação de pratos, sabor e qualidade) e safra (safra ótima 

equilíbrio na acidez, tanino, macio, tenha corpo). Outros aspectos considerados 

pelos respondentes foram: Adequem ao gosto da familia; produtor bem conceituado; 

gosto pelo bom vinho; ter provado antes; conhecer novos rótulos e regiões; procuro 

as cores mais joviais; e região de origem, nacionalidade e ser do meu tipo preferido. 

Apenas uma pessoa afirmou que não compra com frequência. Nesse contexto o 

DSC para esta questão é: Vinho com preço e qualidade bons. É sempre bom 

conhecer novos rótulos e regiões. Sabor, origem, degustação, aroma e 

premiações. 

 

A Tabela 67 transcreve os depoimentos do consumidor sobre os fatores que 

influenciam o consumo de vinho. 
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Tabela 67 
Fatores que influenciam o consumo de vinho pelo consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (1) Convívio. Convívio 

C (3) No consumo para o dia a dia, festa e datas 
muito importantes. 

Dia a dia, festa e datas muito 
importantes 

C (4) Trabalho e estudos sobre o mesmo Trabalho 

C (5) A necessidade de se especializar e obter 
conhecimento para saber o que os clientes que 
eu atendo procuram. 

Obter conhecimento 

C (6) Amigos e trabalho. Amigos e trabalho 

C (7) O principal fator foi o trabalho. Trabalho. 

C (8) Convivio e cultura que envolve. Convivio e cultura 

C (9) É uma bebida saudável, alcóolica e 
proporciona momentos agradáveis. 

Proporciona momentos 
agradáveis. 

C (10) Sabor. Sabor 

C (11); C (12); 
C (22); C (25); 
C (34) 

Sabor; sabor; sabor; sabor; sabor. Sabor 

C (16) Interesse pessoal. Interesse pessoal 

C (17) Social. Social 

C (18) Hábito familiar. Hábito familiar 

C (19) 
Grupo de amigos, busca de conhecimento a 
respeito do mesmo e cultural. 

Grupo de amigos, 
Conhecimento a respeito 
cultural. 

C (20) Eventos como festas e comemorações. Festas e comemorações. 

C (23) Tradição familiar. Gosto de sentir os diferentes 
tipos de uvas. 

Tradição familiar 

C (24) Prazer. Prazer 

C (26) Relaxamento. Relaxamento 

C (27) 
Convivência com "bebedores de vinho". 

Convivência com "bebedores de 
vinho" 

C (29) Boa indicação de qualidade. Indicação de qualidade 

C (30) Sabor, conhecimento experiência, 
gastronomia. 

Sabor, conhecimento 
experiência 

C (31) Quando bebo, é em eventos a dois. Bebo é em eventos a dois 

C (32) Preço. Preço 

C (35) O tipo de comida para acompanhar. Comida para acompanhar 

C (37) Econômicos, acontecimentos. Econômicos, acontecimentos 

C (38) Consumo de parentes. Consumo de parentes 

C (39) Reparação de alimentos. Alimentos 

C (41) É uma forma de lazer. Forma de lazer 

C (42) Relaxamento. Relaxamento 

C (44) Bom para saúde, bons hábitos. Bom para saúde 

C (45) Pratos que pedem uma harmonização com a 
bebida. 

Harmonização 

C (46) Influência familiar. Influência familiar 

C (47) Família. Família 

C (48) Festas, jantares especiais. Festas, jantares especiais 

C (49) Eventos e festividades. Eventos e festividades 

C (50) Não tomo. Não tomo 

C (51) Estudo sobre enologia. Estudo sobre enologia 

C (52) Bebida de preferência degustar. Degustar 

C (53) Saúde, entretenimento, festa, jantares, bate 
papo. 

Saúde, entretenimento, festa, 
jantares, bate papo. 

C (54) 
Faz parte do meu trabalho e o gosto. 

Faz parte do meu trabalho, e o 
gosto. 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (55) O vinho tem relação com a arte, a história das 
civilizações. 

Relação com a arte 

C (56) O trabalho em primeiro lugar e o consumo de 
uma bebida mais saudável. 

Trabalho Bebida mais saudável. 

C (57) Por ser uma bebida clássica. Bebida clássica 

C (58) Harmonização com pratos, discussão do 
mesmo. 

Harmonização 

C (59) Grupo de amigos. Amigos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os fatores de influência mais importantes citados pelos entrevistados estão 

relacionados a: família (consumo de parentes, hábito familiar; tradição e influência 

familiar); amigos; festas e eventos (bebo é em eventos a dois); eventos e 

festividades; festa e datas muito importantes; festas e comemorações; festas, 

jantares especiais; entretenimento (festa, jantares e bate-papo); convívio em geral 

(convivência com "bebedores de vinho" e convívio cultural; trabalho (bebida mais 

saudável e faz parte do meu trabalho). harmonização (restaurar e acompanhar 

alimentos); e sabor (sabor, conhecimento experiência). Outros aspectos distintos 

foram relatados pelos pesquisados, tais como: bebida clássica; bom para a saúde; 

degustar; beber no dia a dia; aspectos econômicos, acontecimentos; estudo sobre 

enologia; forma de lazer; conhecimento e respeito cultural; Indicação de qualidade; 

Interesse pessoal; obter conhecimento; prazer; preço; proporciona momentos 

agradáveis; relação com a arte; relaxamento; e saúde e socialização. Os fatores que 

influenciam o consumo de vinho apresentam o DSC: Influência familiar, prazer, 

saúde, estudos sobre o produto, preço e qualidade. 

 

Os fatores influenciadores na compra do vinho estão representados pela Tabela 68.. 

 
Tabela 68 
Fatores que influenciam a compra de vinho pelo consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (1) Companhia. Companhia 

C (4); C (27); C 
(43) 

Preço e qualidade; preço e 
qualidade; preço e qualidade. 

Preço e qualidade 

C (5) O que me influencia é a 
diversidade. 

Influência diversidade 

C (6) A finalidade que me leva a realizar 
aquela compra, o tipo, referencial, 
amigos, encontros e lazer. 

Tipo, referencial, amigos lazer 

C (7) Novidade, preço e qualidade. Novidade preço e qualidade. 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (8) Ocasião, companhia. Ocasião, companhia... 

C (9) Inicialmente, o preço, mas 
indicações de amigos são 
relevantes 

preço, indicaões de amigos 

C (10); C (17); C 
(25); C (32); C (34) 

Preço; preço; preço; preço; preço. Preço 

C (11); C (12) Qualidade da uva; qualidade da uva Qualidade da uva 

C (16) Surpresa. Surpresa 

C (18) Vinhos que se espera que sejam do 
agrado da família. 

Sejam do agrado da familia 

C (19) Premiação, cor, preço e 
recomendação. 

Premiação, cor, preço e 
recomendação 

C (20) Promoções e vontade de renovar 
o estoque mesmo, curiosidade de 
provar um vinho premiado ou de 
uva diferente. 

promoções e vontade de renovar o 
estoque curiosidade Provar um vinho 
premiado uva diferente. 

C (22) Gostos e preços. Gostos e preços 

C (23) A oferta no momento, algumas datas 
de alguma comemoração, a 
vontade de tomar um vinho com 
uma comida específica. 

Datas de alguma comemoração, a 
vontade de tomar 

C (24); C (39) Qualidade; qualidade. Qualidade 

C (26) Custo. Custo 

C (29) Boa casta. Boa casta 

C (30) Rótulo. Rótulo 

C (31) Clima comida a ser servida. Clima 

C (35) Uma combinação com tal prato. Combinação com tal prato 

C (37) Ocasião. Ocasião 

C (38) Indicação de pesquisa. Indicação 

C (41) Nenhum fator específico. Nenhum fator específico 

C (42) Qualidade e preço. Qualidade e preço 

C (44) Qualidade, tipo de vinho. Qualidade, tipo de vinho 

C (45) Custo benefício. Custo benefício 

C (46) Costume rotina. Costume rotina 

C (47) Referências. Referências 

C (48) A marca se ele é doce ou não e teor 
alcoólico. 

Marca teor alcoólico 

C (49) Preço, marca e ano. Preço, marca e ano 

C (50) Alguma ocasião especial. Ocasião especial 

C (51) Ocasiões especiais, como jantar 
com amigos, custo benefício entre 
preço e qualidade. 

Ocasiões especiais jantar com 
amigos, custo benefício preço e 
qualidade 

C (52) Ter sempre em casa Ter sempre em casa 

C (53) Consumo diário. Consumo diário 

C (54) O prazer. Prazer 

C (55) Procedência, harmonização, 
ocasião. 

Procedência, harmonização, ocasião 

C (56) Diversidade e preço. Diversidade e preço. 

C (57) Elaborar um bom prato pede um 
bom vinho. 

Elaborar um bom prato 

C (58) Estilo, complexidade e 
personalidade. 

Estilo, complexidade e 
personalidade. 

C (59) Cor e preço. Cor e preço 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Os respondentes informaram que os fatores que mais influenciam o momento de 

comprar um vinho são: harmonização (combinação com tal prato; elaborar um bom 

prato); indicação (indicaões de amigos); ocasião (ocasião companhia; ocasião 

especial; ocasiões especiais jantar; preço (preço e qualidade; preço, marca e ano); 

qualidade (qualidade da uva; qualidade e preço); custo (custo benefício); e 

diversidade (Influência diversidade). Outros fatores que também influenciam no ato 

de compra foram: amigos; casta; clima; companhia; complexidade; consumo diário; 

cor; costume, rotina; curiosidade; data de alguma comemoração; estilo; gostos e 

preços; lazer; marca; novidade; personalidade; prazer; premiação; procedência; 

promoções; provar um vinho premiado; recomendação; referências; rótulo; teor 

alcoólico; tipo de vinho; uva diferente; a vontade de renovar o estoque; vontade de 

tomar; ter sempre em casa, e ser do agrado da familia. O DSC para os fatores que 

influenciam a compra de vinho pelo consumidor é: A finalidade que me leva a 

realizar aquela compra, o tipo, referencial, amigos, encontros e lazer; datas de 

alguma comemoração, e vontade de tomar um vinho com uma comida 

específica. 

 

A Tabela 69 apresenta os motivos que o respondente percebe para a escolha do 

vinho. 

 
Tabela 69 
Motivos que levam o consumidor a gostar de vinho 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (55) A complexidade de aromas e sabores Aromas e sabores 

C (1) A cultura em torno da bebida. Cultura 

C (6) 
A gama de harmonização que 
podemos fazer através dele. 

Harmonização 

C (22) Aroma e teor alcoólico. Aroma teor alcoólico 

C (25) Bebida saudável. Bebida saudável 

C (59) Busca por novos sabores. Novos sabores 

C (30) Conhecimento. Conhecimento 

C (27) 
Convivência com "bebedores" 
apreciadores de vinho. 

Convivência bebedores" apreciadores 
de vinho 

C (56) 
Convívio dentro da empresa e o 
grande número de opções e sempre 
ligado à história local. 

Convívio dentro da empresa 

C (8) Convivio e a cultura que envolve Cultura que envolve 

C (24) Costume e tradição familiar. Tradição familiar 

C (26) Culturais. Culturais 

C (5) 

É prazeroso a harmonização com a 
comida, sozinho ou em grupo e, 
acima de tudo, saudável de forma 
moderada. 

Harmonização com comida 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

   

C (9) 
É uma bebida saudável e combina 
com várias combinações de pratos. 

Bebida saudável 

C (18) 
Hábito adquirido na convivência 
familiar agradável desde criança. 

Hábito adquirido 

C (58) 
Harmonização com pratos, discussão 
do mesmo. 

Harmonização 

C (16) 
Idade avançada e seus benefícios 
médicos. 

Idade avançada e seus benefícios 
médicos 

C (43) Influência familiar. Influência familiar 

C (31) Não adepto de vinho. Não adepto 

C (39) Não bebo. Só o uso na gastronomia Não bebo 

C (50) Não gosto. Não gosto 

C (53) 
Nenhum motivo em especial. Sempre 
teve nas festas e reuniões 
familiares. 

Sempre teve nas festas e reuniões 
familiares 

C (23) 
O gosto pela uva e pela própria 
cultura familiar; combina com vários 
tipos de comida. 

Uva, cultura familiar 

C (3) 
O motivo principal foi por causa do 
meu trabalho e também cursos que 
fiz e degustação que participo. 

Por causa do meu trabalho  

C (49) O sabor e o prazer de tomar. Sabor e prazer 

C (32) Por achar mais saboroso. Saboroso 

C (42) 
Por fazer bem a saúde e convívio 
social. 

Saúde e convívio social 

C (57) 
Por prazer. E gosto muito dessa 
profissão. 

Prazer 

C (48) Por ser doce e suave. Ser doce e suave 

C (11) Prazer de estar com amigos íntimos. Prazer estar com amigos 

C (54) 
Primeiramente, foi o trabalho; depois, 
aprendi a gostar. 

Aprendi a gostar 

C (41) 
Primeiramente, o sabor e também o 
fato de não possuir teor alcoólico 
muito alto. 

Sabor teor alcoólico 

C (44) Primeiro, cor; depois, o sabor. Cor, sabor 

C (12) Relacionamento. Relacionamento 

C (10); C (34); 
C (46); C (51) 

Sabor; sabor; sabor; sabor. Sabor 

C (19) 
Sabor e busca por novos sabores, 
jantares profissionais e familiares. 

Sabor, jantares profissionais e familiares 

C (45) Sabor, aroma, teor alcoólico. Sabor, aroma, teor alcoólico 

C (37) Sabor, aromas. Sabor, aromas 

C (4) 
Sua vasta opções e sua 
versatilidade. 

Vasta opções e versatilidade 

C (60) Trabalho. Trabalho 

C (20) 

Trabalho numa empresa com grande 
venda do produto.  Comecei com 
degustações e depois fui 
aprimorando e gostando mais. 

Trabalho.  Comecei com degustações 

C (7) 
Trabalho. É uma bebida que te 
proporciona momentos felizes com 
amigos e familiares. 

Trabalho. Momentos felizes com amigos 
e familiares. 

C (52) 
Vontades para degustar uma boa 
bebida. 

Vontades para degustar  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Para os pesquisados, os motivos que os levaram a gostar de vinhos foram: a 

complexidade de aromas e sabores; a cultura em torno da bebida; a gama de 

harmonização que podemos fazer através dele; aroma e teor alcoólico; bebida 

saudável; busca por novos sabores; conhecimento; costume e tradição familiar; é 

prazerosa a harmonização com comida, sozinho ou em grupo e acima de tudo, 

saudável de forma moderada; É uma bebida saudável; hábito adquirido na 

convivência familiar agradável desde criança; harmonização (com pratos, combina 

com várias combinações de pratos; sempre teve nas festas e reuniões familiares; o 

gosto pela uva e pela própria cultura familiar, combina com vários tipos de comida; o 

sabor e o prazer de tomar; por achar mais saboroso; por fazer bem à saúde e 

convívio social; por prazer, e gosto muito dessa profissão; por ser doce e suave; 

relacionamento; prazer de estar com amigos íntimos; e também pela convivência 

(com "bebedores" apreciadores de vinho); dentro da empresa e o grande número de 

opções e sempre ligado à história local; a cultura que envolve; sabor (sabor e busca 

por novos sabores, jantares profissionais e familiares, possui vasta opções e 

versatilidade); e pelo trabalho (trabalho numa empresa com grande venda do 

produto, comecei com degustações e depois fui aprimorando e gostando mais); 

trabalho, é uma bebida que te proporciona momentos felizes com amigos e familias). 

O DSC para os motivos que levaram o consumidor a gostar de vinho é: 

Trabalho, família, saúde, prazer, jantares, festas e comemorações, pessoais ou 

profissionais e versatilidade dos produtos. 

 

Os hábitos de consumo de vinho dos entrevistados estão elencados na Tabela 70. 

 

Tabela 70 
Hábitos de consumo do consumidor 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (37) Anotar informação dos rótulos. Anotar informação dos rótulos 

C (23) Anotar o nome do vinho para uma 
próxima compra. 

Anotar o nome do vinho  

C (7) Catalogar rótulos consumidos. Catalogar rótulos 

C (25) Coleciono rolhas. Coleciono rolhas 

C (15) Comer. Comer 

C (26) Dormir. Dormir 

C (18) Guardar as informações do vinho em 
software e guardar rolha com 
comentários da ocasião. 

Guardar as informações do 
vinho; guardar rolha 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (58) Guardar os 
conhecimentos. 

Guardar os conhecimentos 

C (1); C (10); C (24); C (30); C (60) Guardar rolha; guardo 
rolha; guardar rolha; 
guardar rolha; guardar a 
rolha. 

Guardar rolha 

C (8) Guardar rolha e 
compartilhar das 
informações do vinho no 
APP vivino. 

Guardar rolha compartilhar 
informações do vinho no APP 
vivino. 

C (27) Guardar rolhas dos vinhos 
consumidos em casa. 

Guardar rolhas 

C (48) Guardo a garrafa. Guardo a garrafa 

C (49) Guardo a rolha e a 
garrafa. 

Guardo a rolha e garrafa 

C (9) Guardo a rolha. É como 
um chocolate. 

Guardo a rolha 

C (5) Nada que mereça citação. Nada. 

C (3); C (4); C (12); C (22); C (31); 
C (32); C (35); C (36); C (38); C 
(39); C (42); C (43); C (45); C (46); 
C (50); C (51); C (53); C (55); C 
(56); C (57) 

Não; Não; Não; Não; Não. 
Não; Não; Não; Não; Não. 
Não; Não; Não; Não; Não. 
Não; Não; Não; Não; Não. 

Não 

C (52) Não, nenhuma. Não 

C (20) Não tenho. Não 

C (11); C (41) Nenhum; nenhum. Nenhum 

C (19) 
Nos espumantes coleciono 
as rolhas de espumantes 
que ainda não havia 
experimentado; gosto de 
taças também. 

Rolhas de espumantes Gosto 
de taças 

C (59) 
Rolhas e taças. Rolhas e taças 

C (16) Sim. Sim 

C (6) 
Guarda a rolha, registros 
e imagens do que gostei. 

Guarda a rolha, registros e 
imagens 

C (44) 
Sim, guardar as rolhas ou 
garrafas com design 
diferente. 

Guardar as rolhas garrafas 
com design diferente 

C (29) 
Sim, guardar rolha e 
colocar a data. 

Guardar rolha colocar a data 

C (54) 
Tirar a foto e anotar os 
estilos para não esquecer. 

Tirar a foto e anotar os estilos  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados apontam que 24 dos entrevistados não têm hábitos de consumo. Do 

total, 13 deles revelaram que costumam guardar rolha. Os demais costumam: anotar 

informação dos rótulos; anotar o nome do vinho; catalogar rótulos; registrar imagens; 
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guardar as informações do vinho; guardar os conhecimentos; tirar a foto e anotar os 

estilos; guardar rolhas e taças; coleciono rolhas; guardar as rolhas garrafas com 

design diferente; guardar rolha colocar a data; guardar rolha compartilhar 

informações do vinho no APP vivino; guardo a garrafa; guardo a rolha de 

espumantes; e guardo a rolha e garrafa. Dois entrevistados informaram que após o 

consumo têm o hábito de comer e dormir. Assim, o DSC para a indagação que 

investigou os hábitos de consumo dos entrevistados é: Anotar informações sobre 

a garrafa de vinho, tirar fotos das imagens, guardar rolha e compartilhar 

informações no APP Vivino. 

 

A tabela 71 representa a percepção dos entrevistados em relação ao vinho nacional 

e ao estrangeiro. 

 

Tabela 71 
Percepção do consumidor sobre o consumo de vinho nacional e vinho estrangeiro 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (20) 
Atualmente, com a alta do dólar, os preços 
têm feito a demanda cair bastante. O nível de 
qualidade dos nacionais, na maioria das 
vezes, é tão bom quanto os importados. 
Porém, a percepção do brasileiro por 
valorizar o estrangeiro ainda é bem grande. 
Os impostos no Brasil também encarecem 
muito o produto nacional. 

O nível de qualidade dos 
nacionais, na maioria das vezes, 
é tão bom quanto os 
importados.  A percepção do 
brasileiro por valorizar o 
estrangeiro ainda é bem grande. 
Os impostos no Brasil também 
encarecem muito o produto 
nacional. 

C (23) Aumentando a cada dia em função das 
técnicas de produção e qualidade dos 
mesmos. 

Aumentando a cada dia em 
função das técnicas de 
produção e qualidade 

C (52) Bem consumidos. Bem consumidos 

C (10); C (12) Bom; bom. Bom 

C (27) Com boas perspectivas. Com boas perspectivas 

C (35) Como uma grande venda. Como uma grande venda 

C (17) Crescendo. Crescendo 

C (58) 
Em ampla expansão. A cultura do vinho 
está entrando de forma muito positiva na 
vida de todos nós. É sinônimo de saúde. 

Em ampla expansão. A cultura 
do vinho está entrando de forma 
muito positiva. E sinônimo de 
saúde. 

C (53) Gosto do vinho, independente da 
nacionalidade. 

Gosto do vinho, independente 
da nacionalidade 

C (19) Hoje, já vejo que os vinhos e espumantes 
nacionais são tão competentes em sabor 
que os internacionais. 

Vinhos e espumantes nacionais 
são tão competentes em sabor 
que os internacionais 

C (43) Hoje temos bons vinhos nacionais. Então, 
varia a escolha. 

Temos bons vinhos nacionais 

C (16) Incipiente. Incipiente 
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(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (57) Indiferente. Indiferente 

C (29) Internacional. Internacional 

C (24) Mais ou menos. Mais ou menos 

C (11) Muito bom, pois o brasileiro está 
descobrindo as delícias dos bons vinhos. 

Brasileiro está descobrindo as 
delicias dos bons vinhos. 

C (32) Na maioria das vezes, o nacional não perde 
para os importados. 

O nacional não perde para os 
importados 

C (26) Nacionalmente = péssimo. 
Internacionalmente = razoável. 

Nacionalmente, péssimo; 
internacionalmente, razoável 

C (5) Nacionalmente, fica bem atrás dos outros 
países, deveria se seguir o exemplo de outras 
regiões que o consumo é altíssimo e é 
considerado alimento ao invés de simples 
bebida alcoólica. 

Nacionalmente, fica bem atrás 
dos outros países 

C (22) Nada a declarar. Nada a declarar 

C (44) Não posso falar do internacional mas o 
nacional está bem qualificado. 

Nacional está bem qualificado 

C (31) Não sei opinar. Não sei opinar 

C (42) Não sei, pois não acompanho. Não sei 

C (41) Não tenho conhecimento para responder 
esta pergunta. 

Não tenho conhecimento 

C (18) No Brasil, consome-se pouco e, por motivo 
errado, virou moda. Internacionalmente, 
criou-se uma indústria de consumo e 
marketing que valoriza ou desvaloriza os 
vinhos desproporcionalmente. 

Internacionalmente, criou-se 
uma indústria de consumo e 
marketing que valoriza ou 
desvaloriza os vinhos 
desproporcionalmente. 

C (55) No nível nacional, o Brasil ainda está 
engatinhando. No internacional esse 
processo é antigo. Então o consumo é 
maior. 

Nível nacional, o Brasil ainda 
está engatinhando. No 
internacional esse processo é 
antigo então o consumo é maior 

C (34) Normal. Normal 

C (9) O Brasil está despertando para a 
profissionalização da produção e consumo 
do vinho, ainda há um longo percurso. 

Brasil está despertando para a 
profissionalização da produção 
e consumo do vinho 

C (6) O consumo do importado é maior que o 
nacional. 

O consumo do importado é 
maior que o nacional. 

C (7) O consumo nacional vem aumentando 
gradativamente, mas os impostos fazem com 
que a bebida seja ainda elitizada em relação 
ao consumo internacional. 

O consumo nacional vem 
aumentando gradativamente 

C (8) O importante é que ambos proporcionem 
uma experiência de sabor, design e 
preparado diferenciado. 

O importante é que ambos 
proporcionem uma experiência 
de sabor, design 

C (30) 
O maior consumo é internacional. 

O maior consumo é 
internacional 

C (54) O nacional ainda enfrenta muito 
preconceito, consumo baixo. Os importados 
não têm nenhum problema. O consumo vem 
crescendo a cada dia. 

O nacional ainda enfrenta muito 
preconceito, 

C (56) O vinho nacional tem grandes produtos, 
porém de preço muito elevado. Os vinhos 
da América do sul chegam ao Brasil com 
bom custo x benefício. O restante dos 
países, é melhor procurar importações 
próprias. 

O vinho nacional tem grandes 
produtos, porém de preço muito 
elevado. Os vinhos da América 
do sul chegam ao Brasil com 
bom custo x benefício 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (1) Os dois ofertam experiência e sabor 
individualizado. 

Os dois ofertam experiência e 
sabor individualizado 

C (39) 
Os nacionais estão crescendo muito. 

Nacionais estão crescendo 
muito 

C (45) 
Os vinhos nacionais estão cada vez mais 
ganhando espaço. Contudo, infelizmente, 
por questões culturais, ainda são 
valorizados rótulos caros, internacionais. 

Vinhos nacionais estão cada 
vez mais ganhando espaço, 
Infelizmente, por questões 
culturais ,ainda são valorizados 
rótulos caros, internacionais. 

C (59) Os vinhos nacionais são tão bons quanto 
os internacionais. 

Vinhos nacionais são tão bons 
quanto os internacionais 

C (15) Por enquanto prefiro os internacionais 
(Chile, Argentina, Espanha e Portugal). 

Prefiro os internacionais (Chile, 
Argentina, Espanha e Portugal) 

C (37) Pouco conhecimento. Pouco conhecimento 

C (51) 
Preconceito quanto aos nacionais. 
Valorizam o internacional. 

Preconceito quanto aos 
nacionais. Valorizam o 
internacional 

C (46) Vem crescento e se tornando cada vez mais 
comum. 

Vem crescento 

C (4) Vinho nacional sofre com o preconceito 
dos brasileiros com relação aos importados, 
que, muitas vezes, tem preço competitivos. 

Vinho nacional sofre com o 
preconceito 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A opinião dos entrevistados sobre os vinhos, tanto o nacional quanto os 

estrangeiros, explicita os principais comentários: aumentando a cada dia em função 

das técnicas de produção e qualidade; o Brasil está despertando para a 

profissionalização da produção e consumo do vinho; o brasileiro está descobrindo as 

delícias dos bons vinhos; em ampla expansão; a cultura do vinho está entrando de 

forma muito positiva. É sinônimo de saúde; internacionalmente, criou-se uma 

indústria de consumo e marketing que valoriza ou desvaloriza os vinhos 

desproporcionalmente; nacionalmente, fica bem atrás dos outros países; nível 

nacional, o Brasil ainda está engatinhando; no internacional, esse processo é antigo. 

Então o consumo é maior; o consumo do importado é maior que o nacional; o 

consumo nacional vem aumentando gradativamente; o importante é que ambos 

proporcionem uma experiência de sabor, design; o nível de qualidade dos nacionais, 

na maioria das vezes, é tão bom quanto os importados; e a percepção do brasileiro 

por valorizar o estrangeiro ainda é bem grande. Nesse sentido, a percepção do 

consumidor sobre o consumo de vinho nacional e do estrangeiro apresenta o DSC: 

O vinho nacional está crescendo e aperfeiçoando as técnicas do produção. O 

estrangeiro já se apresenta consolidado e com custo bem menor que os 

nacionais. O mercado de vinho está em expansão, conquistando novos 
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consumidores para este produto. 

 

A percepção do consumidor quanto à produção de vinho no Brasil está na Tabela 72. 

 

Tabela 72  
Percepção do consumidor sobre a produção de vinho no Brasil 

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (6) A cada vez mais ganhando mais espaço, 
expandindo para outros estados. Porém, o 
brasilieiro consome muito pouco o vinho e ainda 
menos o nacional. 

A cada vez mais ganhando 
mais espaço 

C (48) 
A maior parte da produção é no sul 

A maior parte da produção é 
no sul 

C (23) Acredito que é muito boa, principalmente no 
Vale do São Francisco. Nossos vinhos tem 
alcançado uma ótima qualidade. 

Acredito que é muito boa 

C (55) Ainda precisa se desenvolver mais, apesar 
de já existirem algumas boas vinícolas, que 
produzem vinhos excelentes com nível 
internacional. 

Ainda precisa se desenvolver 
mais, apesar de já existirem 
algumas boas vinícolas 

C (19) Ainda temos que evoluir, mas já encontramos 
excelentes vinhos. 

Ainda temos que evoluir 

C (37) Ampliando, boas castas Ampliando, boas castas 

C (52) Aumentou 4,6% no primeiro semestre Aumentou 

C (57) Boa Boa 

C (51) 
Boa, mais ainda precisa de mais divulgação 

Boa. Precisa de mais 
divulgação 

C (29) Boa. Uma das melhores Boa 

C (12) Cada dia melhor Cada dia melhor 

C (32) Cada vez mais se especializando em 
tecnologia para produzir um vinho de qualidade 

Cada vez mais se 
especializando 

C (25) Caminhando devagar , mas caminhando no 
rumo certo 

Caminhando no rumo certo 

C (50) Crescendo a cada dia Crescendo a cada dia 

C (41) Crescendo cada vez mais Crescendo cada vez mais 

C (34) Crescimento Crescimento 

C (11) De boa qualidade Boa qualidade 

C (27) Em ampliação e maior valorização Ampliação e maior valorização 

C (39) Em crescimento Crescimento 

C (59) Em evolução mas já produzimos bons vinhos 
no País. 

Em evolução 

C (16) Em expansão Em expansão 

C (4) Em uma crescente, vinhos de guarda e de 
qualidade já estão sendo produzidos, mas 
faltam incentivos governamentais e 
comerciais para alcançar melhores resultados 

Faltam incentivos 
governamentais e comerciais 

C (9) Está boa, mas precisa de mais identidade. Precisa de mais identidade. 

C (43) Está crescendo cada vez mais Está crescendo 

C (47) 
Estão conseguindo fabricar bons vinhos 

Estão conseguindo fabricar 
bons vinhos 

C (58) Excelente! Seria melhor se a cultura política 
fomentasse e abrisse mão dos impostos 
abusivos sobre os vinhos nacionais, para terem 
preços mais competitivos. 

Excelente! Seria melhor se a 
cultura política fomentasse e 
abrisse mão dos impostos 
abusivos 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

C (20) Excelente. Não é melhor por falta de incentivo 
político. Os espumantes brasileiros ganham 
várias medalhas fora do Brasil como 
melhores do mundo. Os outros vinhos de outras 
uvas têm premiações também, mas menos 
frequentes. A qualidade dos vinhos nacionais 
é excelente. Pena que o acesso a eles fica 
restrito porque, na maioria das vezes, deixam 
de ser competitivos por preços muito altos. 

Excelente. Os espumantes 
brasileiros ganham várias 
medalhas fora do Brasil. A 
qualidade dos vinhos 
nacionais é excelente 

C (26) Fraca Fraca 

C (17); C (24) Melhorando; melhorando Melhorando 

C (44) Melhorando a cada dia Melhorando a cada dia 

C (22) Nada a declarar Nada a declarar 

C (15) Não sei Não sei 

C (42) Não sei muito a respeito Não sei  

C (1); C (8); C 
(31) 

Não sei opinar; Não sei opinar; Não sei opinar Não sei opinar 

C (56) Nos últimos anos, houve uma grande 
evolução na produção. O preço é um grande 
problema. É necessário repensar os importados 
colocados para melhor venda. O preço é mais 
competitivo em relação aos seus 
concorrentessul americanos. 

Nos últimos anos, houve uma 
grande evolução na produção 

C (5) O Brasil se destaca por seus espumantes e 
também tem ótimos exemplares de vinho 
tinto, mas muita coisa tem de ser mudada pois 
em algumas ocasiões os nacionais saem mais 
caros que os importados. 

O Brasil se destaca por seus 
espumantes e também tem 
ótimos exemplares de vinho 
tinto 

C (3) O custo muito alto, preço caro. O consumidor 
compra mais o importado, que tem mais 
qualidade a proporcionar 

o custo muito alto 

C (10) Pode melhorar. Pode melhorar. 

C (36) Razoável. Razoável 

C (35) Relativamente bem Relativamente bem 

C (18) Relativamente poucos vinhos jovens bons. 
Praticamente nenhum vinho de longa guarda. 

Nenhum vinho de longa 
guarda. 

C (53) Se superando. Se superando 

C (54) Tem melhorado a cada dia. Já estamos muitos 
vinhos de qualidade alta. Os espumantes já 
estamos entre os melhores do mundo. 

Tem melhorado a cada dia 

C (7) Tem melhorado bastante. Muitas regiões 
sendo exploradas, como Vale do São Francisco, 
Campanha Gaúcha e Sul de Minas, produzindo 
bons vinhos. 

Tem melhorado bastante 

C (45) Tem produzido bons rótulos premiados, 
porém alguns sem o custo benefício, por ser um 
produto nacional. 

Tem produzido bons rótulos 
premiados 

C (46) Tem se destacado nacional e 
internacionalmente 

Tem se destacado nacional e 
internacionalmente 

C (30); C (49) Um dos melhores; uma das melhores Um dos melhores 

C (38) 
Vem se destacando mundialmente 

Vem se destacando 
mundialmente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os respondentes mencionaram sobre a produção de vinho no Brasil: cada vez mais 
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ganhando mais espaço; a maior parte da produção é no sul; acredito que é muito 

boa; ainda precisa se desenvolver mais, apesar de já existirem algumas boas 

vinícolas; Ainda temos que evoluir; Ampliando, boas castas; boa qualidade; precisa 

de mais divulgação; cada vez mais se especializando; caminhando no rumo certo; 

crescendo a cada dia, cada vez mais; ampliação e maior valorização; em expansão 

e evolução; falta incentivos governamentais e comerciais; precisa de mais 

identidade; estão conseguindo fabricar bons vinhos; excelente! Seria melhor se a 

cultura política fomentasse e abrisse mão dos impostos abusivos; os espumantes 

brasileiros ganham várias medalhas fora do Brasil; a qualidade dos vinhos nacionais 

é excelente; melhorando a cada dia; Nos últimos anos, houve uma grande evolução 

na produção; o Brasil se destaca por seus espumantes e também tem ótimos 

exemplares de vinho tinto; o custo muito alto; pode melhorar; razoável; relativamente 

bem; nenhum vinho de longa guarda; se superando; tem melhorado a cada dia; tem 

melhorado bastante; tem produzido bons rótulos premiados; tem se destacado 

nacional e interncionalmente; um dos melhores; e vem se destacando 

mundialmente. Três entrevistados informaram não saber opinar e um deles 

expressou: “Nada a declarar”. Nesse contexto, a Percepção do consumidor sobre a 

produção de vinho no Brasil é: A produção nacional está em franco crescimento. 

Contudo, o custo ainda é muito alto. Faz-se necessário que as autoridades 

reduzam a alta carga tributária, para que o produto nacional ganhe 

competitividade em relação aos mercados internacionais. 

 

4.4.3 O DSC do empresários 
 

Esta seção apresenta a opinião dos empresários sobre o consumo de vinho no País, 

conforme o roteiro de entrevista, que abordou se as questões comportamentais e 

econômicas, estão de acordo com o cenário atual. 

 

Quanto aos dados sociodemográficos dos entrevistados, apurou-se que: 2 são do 

sexo feminino e 1 do sexo masculino; 3 estão na faixa etária de 30 a 49 anos; 

nenhum deles se sentiu confortável em revelar a renda, por isso essa informação 

não foi obtida para compor os dados; 1 cursou o ensino médio completo, 1 tem  

graduação incompleta e 1 tem graduação como dentista, tendo realizado o 

mestrado. 
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A Tabela 73 descreve a opinião dos empresários em relação à frequência com que o 

cliente consome vinho. 

 

Tabela 73 
Frequência com que o cliente consome vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Olha, eu vendo bem vinho. Essa é uma pergunta difícil, 
porque quase toda semana a gente vende, nem que 
seja uma garrafa. Uma garrafa sempre tem que vender, 
né... Vende, sim! 

Olha, eu vendo bem 
vinho. Toda semana 
a gente vende. 

EMP (FL) 02 

Ah! aqui varia. Normalmente, os clientes nossos 

é o perfil dos clientes Varia de duas a três 

vezes por semana,. em média... 

Varia de duas a 

três vezes por 

semana, em 

média... 

EMP (EN) 03 
Todos os dias a gente vende vinho aqui, mas com 
relação ao mesmo freguês eu não sei te dizer... 

Todos os dias a 
gente vende vinho 
aqui 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados afirmaram que o consumo do cliente ocorre da seguinte forma: 

todos os dias a gente vende vinho aqui; toda semana a gente vende, e varia de duas 

a três vezes por semana, em média. Assim, o DSC para a frequência com que o 

cliente consome vinho é: Varia de duas a três vezes por semana em média. 

 

As informações relativas aos motivos para o consumo do vinho pelo cliente 

encontram se descritas na Tabela 74. 

 

Tabela 74 
Motivações do cliente para o consumo de vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 
O que eles me falam é que eles gostam de beber vinho, né. 
Eu acho que gosta de consumir vinho. 

O que eles me 
falam é que eles 
gostam de beber 
vinho 

EMP (FL) 02 Olha, o cliente, ele hoje, vê no vinho uma bebida saudável, o 
momento de lazer que ele tem. Mas também é uma opção 
saudável, saber que o vinho não tem glúten. O vinho é um 
produto 100% natural. É amplamente divulgado na mídia, né, 
que o vinho é benéfico para o sistema coronário. Diminui o 
colesterol ruim, aumenta o colesterol bom! Então, o vinho tem 
vários benefícios que motivam as pessoas a vir aqui! 

O vinho tem vários 
benefícios que 
motivam as 
pessoas a vir aqui. 

EMP (EN) 03 Não sei Não sei 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os depoimentos relatam que os principais motivos para o consumo do vinho, 
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inicialmente, são que gostam de beber vinho e os beneficios proporcionados pelo 

consumo. Nesse contexto, o DSC para a questão é: O vinho tem vários benefícios 

que motivam as pessoas a virem aqui! 

 

A Tabela 75 apresenta a percepção sobre locais de compra de Vinho pelo cliente. 

 

Tabela 75 
Locais de compra de vinho pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Oh! Tem muito cliente que comenta que compra em 
outros lugares também. Você falar que todos só 
compram aqui, né, porque eu não tenho todos os tipos de 
vinhos, mas a maioria deles compra aqui comigo, compra 
em outros lugares... Não tem isso não... 

Tem muito cliente que 
comenta que compra 
em outros lugares 
também 

EMP (FL) 02 

Normalmente, os clientes aqui são fiéis, mas eles 
compram em outros lugares também. Eles não deixam 
de vir aqui, mas eles compram em outros lugares 
também. 

Mas eles compram em 
outros lugares também 

EMP (EN) 03 O cliente não menciona, não,  mas eu sei que compra Mas eu sei que compra 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os relatos informam que todos os entrevistados acreditam que o cliente compra em 

outros lugares, até porque o bebedor de vinho gosta de experimentar. DSC: Tem 

muito cliente que comenta que compra em outros lugares também. 

 

A Tabela 76 descreve os resultados referente à frequência de compra do cliente. 

 

Tabela 76 
Frequência com que o cliente costuma comprar 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Então, praticamente toda semana eu vendo, mesmo que 
seja. Vamos supor, um cliente vem esta semana e aí 
semana que vem ele não vem, na outra. Às vezes, ele vem 
ou ele  compra... Um mês ele comprou, outro mês ele não 
comprou... Mas também essa crise de hoje em dia... 

Então, 
praticamente toda 
semana... 

EMP (FL) 02 

Olha isso Aí! Já é um dado que eu não sei te dar exato, né.. 
A gente não tem esses controles todo, esse número, mas 
possivelmente, assim, seu eu fosse te dar um chute,   mas é 
um chute, não é um numero, não é um dado, porque para 
isso eu teria que fazer um estudo para saber... Mas o cliente 
nosso ele vem aqui mais ou menos uma vez por semana 
sabe. Assim, alguns vêm mais, tem outros que vêm aqui 
duas, três vezes na semana... 

Mas o cliente 
nosso ele vem 
aqui mais ou 
menos uma vez 
por semana...  

EMP (EN) 03 Ele gosta de experimentar! Às vezes, vem por semana! 
As vezes vem por 
semana.  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A frequência indicada foi semanal. Portanto, o DSC aqui é: Mas o cliente nosso ele 
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vem aqui mais ou menos uma vez por semana. 

 

A quantidade de produto que o cliente costuma comprar está descrita na Tabela 77. 

 

Tabela 77 
Quantidade de produto que o cliente costuma comprar 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Olha, a maioria das pessoas leva de duas a 
três... Então, assim, é relativo, mas sempre a 
pessoa leva de uma a duas garrafas. Vai 
depender, né...  

Leva de duas a três... É 
relativo, mas sempre a pessoa 
leva de uma a duas garrafas  

EMP (FL) 02 

Olha, eu seu te falar mais ou menos o nosso 
ticket médio.  Hoje nosso ticket médio deve 
estar entre R$ 50,00 e R$ 60,00, 
aproximadamente. Essa queda até subiu um 
pouquinho. mas agora, com a crise, varia... 
varia muito, cerca de R$ 70,00 por cliente. 

Nosso ticket médio deve estar 
entre R$ 50,00 e R$ 
60,00,cerca de R$ 70,00 

EMP (EN) 03 
Uma garrafa, uma garrafa. A média aqui é uma 
garrafa. Vieram dois ingleses aqui agora 
comprar... Tem muito turista... São Paulo... 

Uma garrafa é a média  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesta questão, os entrevistados informaram que o cliente leva de uma a três 

garrafas. Outro relatou que o ticket médio é de cerca de R$ 70,00, o que não 

mensura a quantidade de garrafa em função do preço unitário de cada garrafa. 

Desse modo, o DSC é: É relativo, mas sempre a pessoa leva de uma a duas 

garrafas. 

 

O consumo do cliente ao longo do mês está representado pela Tabela 78. 

 

Tabela 78 
Quantidade aproximada de vinho que o cliente consome por mês 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Depende do cliente. Tem cliente que compra... 
Eu tenho cliente aqui que me compra R$ 
800,00 de vinho. Aí esse cliente, ele vem aqui a 
cada mês... por mês... Porque, inclusive, ele 
nem é daqui do bairro. Ele é do bairro vizinho! 

Eu tenho cliente aqui que me 
compra R$ 800,00 de vinho 

EMP (FL) 02 
Duas, três, quatro garrafas. vai variar de 

acordo com o preço, né. 
Duas, três, quatro garrafas 

EMP (EN) 03 Uma a duas garrafas por mês... Uma a duas garrafas 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Esta questão apresenta o consumo de duas a quatro garrafas por clientes. Apenas 

um cliente efetua uma compra mensal de valor específico, cerca de R$ 800,00 mês. 

Nesse contexto, o DSC desta questão é: Duas, três,  quatro garrafas. 
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A Tabela 79 contempla se o cliente possui comprador agregado familiar. 

 

Tabela 79 
Cliente possui comprador agregado familiar 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Ele tem! Geralmente, todos. É esposa, é 
namorada, né filho.  Geralmente, é esposa, 
que as vezes compra para ela e leva também 
para alguém. outro gosto, né... 

E esposa, namorada, filho 

EMP (FL) 02 

Ah! É muito diverso. Ele vem ele mesmo, sai do 
trabalho e passa aqui... Manda o empregado 
comprar, vem a esposa... Muitos clientes 
pedem! A gente entrega em casa. Uma grande 
parte a gente entrega. Liga, telefona aqui, e a 
gente entrega ou ele passa no horário do 
almoço por exemplo. Compra, e a gente leva... 

Manda o empregado comprar, 
vem a esposa... A gente 
entrega em casa.  

EMP (EN) 03 

Tem, sim. Quando ele vem, vem com a 
família, porque nós temos o Colégio Santo 
Antônio Aqui. Então vem buscar as crianças... 
Se não é a mulher, são as crianças... 

Ele vem... vem com a família... 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesta questão, os entrevistados apontaram que os agregados familiares presentes 

na vida do cliente são: esposa, filhos e namorada. Contudo, outra forma foi 

identificada em uma das instituições pesquisadas, que é a questão da entrega em 

domicílio, as quais muitos clientes utilizam com recurso. Foi identificado também que 

alguns clientes utilizam os empregados para buscar o produto na loja. Portanto, o 

DSC adequado para esta indagação é: Manda o empregado comprar, vem a 

esposa... Muitos clientes pedem! A gente entrega em casa. 

 

Na Tabela 80 elencam-se as ocasiões em que o cliente consome o vinho. 

 

Tabela 80  
Ocasiões em que o cliente consome vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 
Não. Ele compra porque ele gosta de vinho. Ele 
compra sim, tendo uma comemoração ou 
não. 

Ele compra sim, tendo uma 
comemoração ou não. 

EMP (FL) 02 
Ah!. No final do ano, dezembro. Isso, sem 
dúvida nenhuma! 

Dezembro. Isso, sem dúvida 
nenhuma! 

EMP (EN) 03 

Quanto mais esfria, mais ele consome o 
vinho!! Às vezes, não. Chove, por exemplo, 
esfriou que seja, Já consome mais. O picolé é 
o inverso:esquentou, já aumenta o consumo.. 

Quanto mais esfria, mais ele 
consome o vinho! Às vezes, 
não. Chove, por exemplo, 
esfriou que seja. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Nesta questão identificou-se que o cliente compra de acordo com a temperatura e no 

fim do ano. Mas teve um relato que indicou que, independente da ocasião, ele 
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compra. Havendo algum tipo de comemoração ou não, ele consome o vinho. O DSC 

para a ocasião que o cliente consome o vinho é: Ele compra sim, tendo uma 

comemoração ou não. 

 

O tipo de produto que o cliente costuma comprar está descrito na Tabela 81 

 

Tabela 81 
Tipo de produto que o cliente costuma comprar 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

O vinho tinto. Vinho tinto é o que tem mais saída aqui. Aí 
geralmente, às vezes, porque isso também vai é da época. 
Porque às, vezes, quando está muito calor ele geralmente 
compra o quê? Compra um espumante. Compra um vinho 
branco ou um vinho rosé. Mas no frio,ele compra muito 
vinho tinto. Só  que é sem ver essas... É... calor ou frio 
Geralmente, o vinho tinto. Tanto faz, calor ou frio é o 
que mais sai. 

Geralmente, o 
vinho tinto. Tanto 
faz, calor ou frio é o 
que mais sai. 

EMP (FL) 02 
Vinho tinto! Ele compra muito vinho tinto! Branco vende 
também... Rosé, espumante... O tinto vende muito mais, 
com certeza... 

O tinto vende muito 
mais 

EMP (EN) 03 
Não. Ele já gosta de olhar... olhar... olhar rótulo, 
degustar... e só depois escolher... 

Não, ele já gosta 
de olhar 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A predominância na preferência do vinho entre os empresários foi o tinto. Contudo, 

um entrevistado não informou o tipo de vinho. Relatou apenas que o cliente chega e 

gosta de olhar.. olhar... Nesta questão, o DSC é: O vinho tinto. Independente de 

calor ou frio, é o mais consumido. 

 

A preferência dos clientes, de acordo com os empresários, apresenta-se na Tabela 

82. 

 

Tabela 82 – Origem da preferência do cliente 
SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Olha, o que eu tenho aqui é chileno e argentino. Ai tem 
Francês, né ai vai depender. O brasileiro também. Do 
Brasil também tem!!! 
vende. Não em relação aos outros, não. Ele é restrito. 
Muito melhor! Muito melhor pelo seguinte: porque 
também o brasileiro ele num... Sabe quando a pessoa, 
assim, parece que não acredita no produto do Brasil! E 
a gente tem excelentes vinhos... Em última escala, e o 
bebedor de vinho, mesmo aquele que gosta. Às 
vezes quando você apresenta um vinho brasileiro 
ele fica meio que na dúvida, né. Ele fica restrito ali... 
É o preconceito 
 

Em última escala, e o 
bebedor de vinho, 
mesmo aquele que 
gosta. Às vezes 
quando você 
apresenta um vinho 
brasileiro ele fica meio 
que na dúvida 
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(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (FL) 02 

Chile e Argentina. Apesar que hoje a gente é a 
importadora que mais vende vinho europeu no Brasil, as 
importadoras mistas, né. De todas as importadoras que 
trabalham com vinhos de todos os países, a gente tem 
uma média muito alta de vinhos europeus. Mas, 
normalmente, isso é um trabalho direcionado. O cliente 
chega procurando ou o vinho chileno ou o 
argentino. Aí, a gente vai e vende o europeu. E aí 
depois ele não quer mais o sul-americano... A gente 
acaba direcionando um pouco. 

O cliente chega 
procurando ou o vinho 
chileno ou o 
argentino... Aí a gente 
vai e vende o europeu 

EMP (EN) 03 
Não aqui eu só vendo vinho mineiro.... Porque a casa 
aqui toda é voltada para Minas... 

Eu só vendo vinho 
mineiro 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados apontaram que a preferência dos clientes é para o vinho 

estrangeiro. Houve uma ocorrência para o consumo do vinho europeu em detrimento 

do sul-americano. O vinho brasileiro está em desvantagem em relação aos demais, 

em função do preconceito dos consumidores brasileiros. A origem da preferência do 

cliente apresenta o DSC: Em última escala, e o bebedor de vinho, mesmo aquele 

que gosta. Às vezes quando você apresenta um vinho brasileiro ele fica meio 

que na dúvida, né. Ele fica restrito ali. É o preconceito. 

 

As maneiras como o cliente busca informações sobre o vinho estão descritas na 

Tabela 83. 

 

Tabela 83 
 Maneiras como o cliente busca informações sobre o vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 
Bom, eu acho que, pelo que o pessoal comenta uns já é 
bebedor há muito tempo. E hoje acho que procura muito 
internet, mas eu acho que é internet hoje... 

Hoje acho que 
procura muito 
internet, 

EMP (FL) 02 

Ah! Hoje, usa muito o aplicativo, né, no celular, tipo 
Vivino. As pessoas usam muito tipo de aplicativos na 
internet. Em geral, nos blogs. As pessoas pesquisam 
muito em blogs. Tem alguns blogs que são famosos, que 
já são referência né. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, 
tem referencia que é o Blog do Girão, né, do Eduardo 
Girão, que é um cara novo, escreve no Estado de Minas  
Ele é uma referência. Tem vários... ai.. O blog e aplicativo, 
todo mundo usa o Vivino. 

Usa muito o 
aplicativo, né. No 
aplicativos na 
internet blogs que 
são famosos, 
aplicativo,. Todo 
mundo usa o Vivino 

EMP (EN) 03 Perguntando, lendo o rótulo, as vezes pelo smartphone 
Perguntando, lendo 
o rótulo e 
smartphone 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os entrevistados relataram que na atualidade as buscas pelas informações sobre o 
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vinho podem ocorrer pela internet, blogs e aplicativos desenvolvidos para o vinho. 

Um entrevistado apontou: perguntas diretamente na loja e lendo os rótulos ou ainda 

utilizando o smartphone, para a busca de informações sobre o vinho, o DSC é: 

Utilização de internet, blogs, aplicativos e smartphone. 

 

Na Tabela 84 apresenta os atributos mais valorizados pelo cliente em relação ao 

vinho. 

 

Tabela 84 
Atributos do vinho mais valorizados pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Eu acho! Com toda sinceridade que eu vejo aqui, eu acho que é a 
marca... É a marca. Ele pode ser um vinho chileno, um vinho 
argentino, mas se ele saiu na mídia, ali matéria, e põe um artista 
para falar,.é porque foi um publicidade muito forte. Mais é 
marketing mesmo!!! 

Marca 

EMP (FL) 02 

Ah! O cliente olha muito o preço, né. Hoje em dia, as pessoas 
estão olhando muito o preço. A venda de todo mundo caiu, né. 
Hoje, todo mundo está mais pobre. Ah! Ele quer preço, mas ele 
não abre mão da qualidade, mas ele não quer pagar mais caro 
por isso... 

Preço e qualidade 

EMP (EN) 03 A uva... Uva 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Aqui, os entrevistados apontaram quatro atributos valorizados pelo cliente: marca, 

preço, qualidade e uva. Assim, o DSC desta abordagem é: O cliente olha muito o 

preço, a marca e a qualidade e o tipo de uva. 

 

Quanto aos atributos menos valorizados, os resultados foram apontados na Tabela 

85. 

 

Tabela 85 
Atributos do vinho menos valorizados pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Eu acho que é o brasileiro. É a origem... Acho que é o brasileiro 

EMP (FL) 02 
Ah! Esse aí é difícil. Não sei...Eu nunca parei para 
pensar nisso... 

Eu nunca parei para 
pensar 

EMP (EN) 03 
É vinhos doces. É, o meu perfil de cliente é so vinho 
seco ou meio seco. 

É... vinhos doces 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesta indagação, os entrevistados apontaram que os atributos menos valorizados 

são o vinho ser brasileiro e o vinho ser doce. Um dos entrevistados afirmou que 

nunca parou para pensar nesta questão. O DSC é: Eu nunca parei para pensar 

nisso. 
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A Tabela 86 apresenta as estratégias de risco associados à compra. 

 

Tabela 86 
Estratégias de redução do risco associadas à compra 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Aí, eu falo para ele: Qualquer coisa você pode me 
perguntar. Então, aí, eu uso uma estratégia assim: 
deixo ele andando e daqui a pouco eu vejo o que é 
que ele está olhando mais e puxo conversa com ele. 

Então, aí eu uso uma 
estratégia assim: deixo 
ele andando e daqui a 
pouco eu vejo o que é 
que ele está olhando  

EMP (FL) 02 

Não. Mas, normalmente, é a degustação, né a 
negociação. É a negociação e a degustação. Entram o 
fator econômico e o fator qualidade. Para você 
degustar, tem que ter qualidade e conseguir fazer um... 
Isso é óbvio, mas a gente não... mas eu não participo... 

Negociação e  
degustação 

EMP (EN) 03 
Não. A hora que termina aqui eu já encomendo. É de 
acordo com a demanda... 

De acordo com a 
demanda... 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Para gerenciar a questão do risco associado à compra, o empresário compra de 

acordo com a demanda e utiliza ainda a negociação e degustação do cliente. Outra 

é observar o comportamento do cliente na loja, para, a partir daí, determinar suas 

compras. O DSC é: Então, aí eu uso uma estratégia assim: deixo ele andando e 

daqui a pouco eu vejo o que é que ele está olhando. 

 

A Tabela 87 apresenta como o cliente conheceu o vinho. 

 

Tabela 87 
Maneiras como o cliente conheceu o vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 
Não.A gente fala tanta coisa, mas isso eu 
nunca comentei, não. 

isso eu nunca comentei, não... 

EMP (FL) 02 

Ah! Ele normalmente, o cliente, quer coisa 
assim cotidiana. A gente percebe muito que o 
cliente já chega procurando o vinho para 
resolver a questão do cotidiano dele. Ele 
quer um vinho porque ele vai na casa de uma 
amigo jantar. Ele quer um vinho para presentear 
o sogro. Ou ele quer um vinho para ele próprio 
tomar no final do dia, depois do trabalho, para 
descontrair. Do cotidiano. Tem também o cliente 
que chega e pergunta da origem do vinho. Quer 
saber da uva. Mas a minoria, não está 
preocupada com isso não. 

O cliente já chega procurando 
o vinho para resolver a 
questão do cotidiano dele 

EMP (EN) 03 

Olha muitos já conhecem o vinho de uma 
vinícola tradicional. Outros nunca ouviram 
falar. Compram por curiosidade e outros porque 
a gente induz a venda... 

Muitos já conhecem, o vinho 
de uma vinícola tradicional. 
Outros nunca ouviram falar,  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Os relatos apontam que o cliente procura o vinho para resolver a questão do 

cotidiano dele. O outros já conhececem os vinhos ou nunca ouviram falar. Um dos 

entrevistados nunca se preocupou em perguntar a cliente essa questão. O DSC que 

traduz essa questão é: Olha, muitos já conhece, o vinho de uma vinícola 

tradicional. Outros nunca ouviram falar Compram por curiosidade. 

 

O tipo de vinho preferido pelo cliente está exposto na Tabela 88. 

 

Tabela 88  
Tipo preferido de vinho pelo cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 
O que eu mais vendo aqui é cabernet 
sauvignon, malbec... É o que tem mais saída. 
É o que vende mais! 

Cabernet sauvignon, malbec. 

EMP (FL) 02 
É o tinto, é o vinho tinto. O tipo é o tinto. É 
cultural, né, da cultura brasileira. A preferencia é 
o tinto. 

Vinho tinto 

EMP (EN) 03 Não sabe opinar Não sabe 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Um entrevistado não soube opinar sobre o tipo de vinho preferido pelo cliente. Outro 

afirmou que é o cabernet sauvignon ou malbec, o último disse que é o tinto. O DSC 

desta questão é: O tipo é o tinto. A preferência é o tinto. 

 

A Tabela 89 representa os aspectos que o cliente busca no consumo de vinho. 

 
Tabela 89 
Aspectos que o cliente busca no consumo de vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA 
CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Olha, quando vem alguém que entende um pouquinho de 
vinho aí, vai embora. Quando eu coloquei esses vinhos, eu 
morria de medo, porque eu não entendia nada. Quer dizer, 
não entendo também não, porque vinho, eu não sei... Eu acho 
que você vai passando, você vai conhecendo... é só um 
pouquinho assim. Mas eu acho que o básico para eu 
conseguir vender eu aprendi. E eu aprendi muito com os 
clientes, né, E geralmente, tem o cliente que procura o 
vinho porque igual eu te falei, porque gosta de beber e 
porque, às vezes é acompanhado, né com uma pessoa, 
uma comida especial que ele vai fazer, né... 
 
É prazer, satisfação... O gostar mesmo...  

Prazer, 
satisfação... O 
gostar mesmo... 

EMP (FL) 02 Saúde, prazer, satisfação 
Saúde, prazer, 
satisfação 

EMP (EN) 03 
Ele busca prazer. E, por ser mineiro, eu já induzo também, 
né, experimenta o vinho mineiro. Minas tem 14  vinícolas.  

prazer... e por 
ser mineiro 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Os principais aspectos considerados nesta questão pelos entrevistados foram: 

prazer, satisfação, saúde, o gostar mesmo e por ser mineiro. Neste caso, o DSC é: 

Prazer, satisfação... O gostar mesmo. 

 

Os atributos para a escolha de vinho pelo cliente estão descritos na Tabela 90. 

 

Tabela 90 
Atributos para a escolha do vinho pelo cliente  

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Oh! Eu acho que é...presente, para não dar a impressão que 
você está tendo uma lucratividade maior, né...Eu aqui, eu sou 
muito sincera com meus clientes, Se me perguntar, muita coisa 
eu falo. Eu não sou aquela pessoa que quer vender. É a 
transparência, né. E, aí, vira cliente fiel, porque ele se sente. Por 
isso que eu estou te falando ele se sente... 

Presente 

EMP (FL) 02 Olha muito o preço. Preço 

EMP (EN) 03 A uva e ser doce. 
O tipo de uva e o 
vinho ser doce 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os clientes, na percepção dos entrevistado, na hora de escolher o vinho, consideram 

se irão presentear. E, ainda, o preço, e o tipo de uva utilizado na elaboração do 

vinho. O DSC é: A uva e ser doce e o preço. 

A Tabela 91 representa os fatores que influenciaram o consumo do vinho, segundo o 

cliente. 

 

Tabela 91 
Fatores que influenciam o consumo do vinho segundo o cliente  

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Não sei. Não sei 

EMP (FL) 02 

O acesso a informação hoje é maior. As pessoas tem mais 
facilidade em ter acesso à informação. Circula mais rápido, 
mais fácil... Isso tem como consequência também a qualidade 
de vida das pessoas. A renda subiu, né, nos últimos anos, se 
você pegar os últimos vinte anos, a maioria das pessoas que 
antes não conseguiam beber vinho, hoje tomam vinho. 

O acesso à 
informação 

EMP (EN) 03 
Eu acho que o próprio perfil desse cliente. Ele já sabe o que 
quer. Se vem buscar, ele já vem com as uvas que ele gosta. 
Se não, ele procura a uva que ele gosta no que eu tenho... 

Próprio perfil desse 
cliente 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Duas situações foram apontadas pelos entrevistados como fatores que influenciam o 

consumo de vinho pelo cliente é o acesso a informação e o perfil do cliente. Um 

deles não soube opinar. 
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A Tabela 92 expõe os motivos que levaram o cliente a gostar de vinho. 

 
Tabela 92 
Motivos que levam o cliente a gostar de vinho 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

O prazer de informar, de discutir. Ele se 
sente poderoso porque ele está te passando 
informação. Aí, ele vem para cá conversar 
comigo para me ensinar. 

O prazer de informar de 
discutir. Ele se sente poderoso 
porque ele está te passando 
informação. 

EMP (FL) 02 Não soube opinar Não soube opinar. 

EMP (EN) 03 

Ah! Eu vou te falar por mim: experimentando 
Experimentar o vinho. Quanto mais eu 
experimento, mais eu gosto. Eu acho que da 
mesma maneira cervejas também, sabe. A 
gente está conhecendo cervejas artesanais e eu 
tenho gostado... É a curiosidade. 

Experimentar o vinho. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Um entrevistado afirmou que o cliente tem prazer em discutir e repassar o seu 

conhecimento sobre o vinho. Ele sente um enpoderamento por demonstar seus 

conhecimentos sobre o vinho. Outro afirmou que ele gosta do vinho por poder 

experimentar. O terceiro não soube opinar sobre esta questão. Nesse sentido, o 

DSC desta questão é: Ele se sente poderoso porque ele está te passando 

informação. 

 

Quanto ao hábito consumo do vinho, os resultados estão delineados na Tabela 93. 

 

Tabela 93 
Hábitos do cliente após o consumo  

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Ele guarda a rolha. É, tem muita gente! A maioria guarda 
rolha. O entendedor de vinho mesmo... O entendedor de 
vinho. ele não bebe vinho; é aquele de rosca, só o 
rolhado... É a qualidade. Diz eles que são de qualidade, que o 
vinho que não é rolhado ele não é bom! 

Ele guarda a rolha. 

EMP (FL) 02 

Ah! Isso cada doido tem a sua mania. Tem gente que vem 
aqui na loja só para buscar rolha. Ai,. tem gente! sei lá, tem 
gente que pega a garrafa e faz casa com isso. Tem um 
pessoal ali na serra do Cipó que eles têm uma ONG lá, né, 
que é Ecovida São Miguel, eles constroem casas com 
garrafas. Aí eles vêm aqui buscar garrafas vazias de vinho.  

Ele guarda a rolha. 

EMP (EN) 03 Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os hábitos identificados nesta questão foram: “Guardar rolha”. O DSC aqui é: Tem 

gente que vem aqui na loja só para buscar rolha. 

A percepção do cliente sobre o vinho nacional e estrangeiro está exposto na Tabela 
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94. 

Tabela 94 
Percepção do cliente sobre o consumo de vinho nacional e de vinho estrangeiro 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 
Eu acho que eles valorizam mais o importado do 
que o brasileiro... Que não tem qualidade... Que não 
tem qualidade que o importado tem né... 

Valorizam mais o 
importado 

EMP (FL) 02 

O pessoal gosta do vinho nacional mas acha ele caro! 
Acha caro... pelo imposto, né...ele prefere comprar 
um importado mais barato... do que um nacional do 
mesmo preço, por exemplo, ou o contrário tipo se ela 
tem um chileno por R$ 30,00 e o nacional por R$ 
30,00 ele prefere o importado... É o vinho brasileiro ele 
é estigmatizado... É as pessoas acham que ele não 
tem qualidade e além disso elas acham caro... 

Ele prefere comprar um 
importado mais barato 

EMP (EN) 03 

Não chega a comentar nada não...  até já apareceu 
estrangeiro aqui, procurando vinho e eu indiquei 
esses aqui e ele falou não esse ai não é bom não!! 
Era um francês... Então assim, você querer comparar 
um produto com outro é... eu acho que é muito difícil 
né  

Estrangeiro falou este 
vinho não é bom 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados apontam que o vinho estrangeiro é mais valorizado pelo cliente, 

inclusive por turistas que frequentam o País, se oferecidos estes os recusam 

dizendo que nao é bom. Desse modo o DSC: Ele prefere comprar um importado 

mais barato. 

 

A opinião dos entrevistados sobre a produção de vinho no País, encontra-se na 

Tabela 95. 

 

Tabela 95 
 Percepção do cliente sobre a produção de vinho no Brasil 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Não soube opinar. Não soube opinar 

EMP (FL) 02 

Melhorando a cada ano. Cada ano melhora. A cada 
ano é um processo lento, gradual, mas que evolui. Tem 
evoluído muito. Se você pegar o vinho nacional de dez 
anos atrás e comparar com o vinho nacional de hoje 
não tem nem comparação. O vinho nacional, o tinto, o 
branco, o espumante, qualquer vinho nacional, hoje ele 
é infinitamente superior ao vinho brasileiro de dez anos 
atrás. Em evolução. Com o tempo, vai aprendendo 
técnicas, vão se aperfeiçoando. 

Melhorando a cada 
ano. 

EMP (EN) 03 
Em relação ao exterior, sabe, eles acham que no Brasil 
ainda é muito atrasado, porque o cliente daqui ele 
experimenta muito 

No Brasil ainda é 
muito atrasado. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Para todos os entrevistados a produção no Brasil está melhorando a cada ano. Um 

afirmou que ainda está muito atrasado. Outro não soube opinar. O DSC para esta 
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questão é: Cada ano melhora. A cada ano é um processo lento, gradual, mas 

que evolui. 

Os atributos que atraem o cliente na loja foram elencados na Tabela 96. 

 

Tabela 96 
O que atrai o cliente à loja 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Eu acho que a estrutura, porque aqui no bairro 
não tem uma loja com essa estrutura minha. Eu 
acho que porque também é uma loja 
diferente. Aqui tem coisas é diferente, que você 
não encontra assim... 

Ser uma loja diferente 

EMP (FL) 02 

Ah! Os vinhos, a qualidade dos vinhos... os 
clientes sabem que vão vir aqui comprar um 
vinho que tem qualidade, né, qualquer garrafa 
que ele comprar, né, porque tudo que tem aqui 
foi escolhido a dedo. Aqui, eu não tenho 
nenhum vinho ruim, né. Então, ele sabe que 
aqui tem vinho barato. O vinho mais barato 
nosso hoje custa R$ 29,00. O vinho mais caro 
nosso custa R$ 10.000,00. Está ali atrás. Então, 
assim, ele tem vinho de vinte até dez mil. 

os clientes sabem que vão vir 
aqui comprar um vinho que 
tem qualidade 

EMP (EN) 03 
Eu acho que a loja é aconchegante! É o 
aconchego. 

Aconchego 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os atributos apontados nesta questão pelos entrevistados foram: a loja ter uma 

estrutura diferenciada no bairro onde se localiza. Outros buscam na loja a qualidade 

ofertada. Eles têm a certeza que lá vão encontrar produtos de qualidade. Outro 

pesquisado cita o aconchego do estabelecimento. DSC: Ser uma loja diferente; 

Aconchego. 

 

A Tabela 97: percepção dos empresários quanto ao consumo de vinho na loja. 

 

Tabela 97 
Percepção sobre o consumo de vinho na loja 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Não respondeu Não respondeu 

EMP (FL) 02 Não respondeu Não respondeu 

EMP (EN) 03 
De acordo com a temperatura e para 
experimentar também, né. Gostam de ver de 
conhecer. Curiosidade. 

Curiosidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Apesar de apenas um entrevistado ter informado que os clientes vão à loja para 

experimentar os produtos e outros vão por curiosidade, o DSC aponta para: Gostam 

de ver, conhecer. Curiosidade. 
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A Tabela 98 representa o perfil do cliente que frequenta os estabelecimentos 

pesquisados. 

 

Tabela 98 
Perfil do cliente da loja 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA  CENTRAL 

EMP (EL) 01 Classe média. Média 

EMP (FL) 02 Classe média e alta. Média e alta 

EMP (EN) 03 
Classe média a média alta, misto, faixa etária 
de 30 a 40 anos. 

Média a média alta 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O público que frequenta os estabelecimentos pesquisados representam as classes 

média e alta. Apenas um dos entrevistados citou a faixa etária de sua clientela, entre 

30 e 40 anos. DSC: Classes média e alta 

 

A Tabela 99 trata da questão do ingresso na profissão. 

 

Tabela 99  
Ingresso na profissão 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Já trabalhava com vendas de peixes Já trabalhava com vendas 

EMP (FL) 02 

Eu não sei viu. Eu fiz... com vendas, né, eu 
trabalhava com vendas já há muitos anos. Aí 
eu vi uns anúncios no jornal para trabalhar 
numa loja e eu fiz uma entrevista e vim parar 
aqui. 

Já trabalhava com vendas 

EMP (EN) 03 

Eu sou dentista. Meu pai era fazendeiro. E aí, 
meu pai comprou há muitos anos atrás, há uns 
trinta anos atrás, abriu uma loja porque ele 
queria trazer os produtos dele para cá para 
Belo Horizonte [...] Eu abri lá embaixo no 
Horto... 

A família trabalhava com 
vendas 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os atributos que os respondentes informaram, foram que trabalhavam com vendas 

ou a familia trabalhava com vendas. DSC: Já trabalhava com vendas. 

 

As facilidades e dificuldades encontradas para trabalhar no ramo foram apontadas 

na Tabela 100. 
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Tabela 100  

Facilidades e dificuldades do ramo 
SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

A fiscalização da Vigilância Sanitária. Poxa! 
Vigilância Sanitária bater aqui na minha loja com vinte 
dias de aberto... É muito estranho. E você anda meio 
quarteirão, você vê uma... Ah! Você não precisa ir 
muito longe. Você vai ali naquele Mercado Central, 
você fica... Será que é porque tem tradição?  

Fiscalização da 
Vigilância Sanitária 

EMP (FL) 02 

Ah! Facilidade eu acho que não tem nenhuma. Se 
eu pudesse mexer como outra coisa eu faria outra 
coisa. Tem as partes agradáveis, gostosa de fazer e a 
parte ruim como qualquer trabalho... A parte boa do 
trabalho é são os cursos, a parte de educação em 
vinhos... A parte que é gratificante, que é gostosa 
de fazer, de treinamento, de degustação, né, de 
harmonização, de eventos é uma parte que é gostosa, 
que é um trabalho bom de se fazer. Agora, tem a 
parte difícil, né, que é vendas, que é metas que 
você tem que bater. Tem a questão da gestão de 
pessoas, os salários, a gestão, né, do negócio em 
si, da matemática, dos centavos, de fazer conta, que é 
a parte mais complicada. 

Facilidades: são os 
cursos, a parte de 
educação em vinhos, a 
parte que é gratificante 
 
Dificuldades: 
vendas, que é metas 
que você tem que bater. 
Tem a questão da 
gestão de pessoas, os 
salários, a gestão, né, 
do negócio em si 

EMP (EN) 03 Fornecedor Fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Um dos entrevistados apontou que neste ramo existem facilidades, por exemplo, 

cursos, a parte de educação em vinhos e outras dificuldades, tais como, vendas, que 

é metas que você tem que bater, tem a questão da gestão de pessoas, os salários, a 

gestão do negócio em si. Os outros dois entrevistados enfrentaram dificuldades com 

a fiscalização “Vigilância Sanitária” e com fornecedor. DSC: Fiscalização e 

fornecedor. 

 

A Tabela 101 delineia as informações relativas ao mercado. 

 

Tabela 101 
Facilidades e dificuldades do mercado  

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 

Tive porque eu não sabia nada! Apesar que foi poucos 
que vieram bater na minha porta. Eles entraram e, me 
ofereceram. Aí, eles vinham e falavam. “Ah”. Isso aqui 
dá pra você. Isso aqui não. No caso dos vinhos, foi 
indicação de um amigo, que indicou para a gente uma 
importadora, porque cada importadora tem um tipo, tem 
uma vinícola. Olha, antes dessa crise era praticamente 
quase toda semana 

Porque eu não sabia 
nada 



170 

 

(Conclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (FL) 02 

Olha, dificuldade. Muito. Tem várias, né. Tem a 
questão dos impostos, que são muito altos. O vinho 
é um produto que no Brasil é sobretaxado de 
impostos. Então, muitas vezes um vinho que a gente 
poderia vender por um preço melhor para o cliente 
acaba chegando num ponto final mais caro. E o próprio 
desconhecimento do cliente, muitas vezes, é uma 
dificuldade, né. A gente mesmo forma o nosso cliente. 
Mas esse é um processo que leva anos. É um processo 
gradual. Clientes nossos que são cadastrados, que são 
fiéis, que vêm aqui, com frequência ou de vez em 
quando. Eles estão em um grau bem mais avançado do 
que a pessoa que começou a tomar vinho agora. 

Tem a questão dos 
impostos, que são 
muito altos. O vinho é 
um produto que no 
Brasil é sobretaxado 
de impostos. 

EMP (EN) 03 

Oh! O cliente às vezes quer o que não tem! Ele quer 
tudo na hora que você oferece ele não quer nada. As 
vezes, não é só interesse, não “você tem um queijo aqui 
chamado Grana Padam Tenho, não. Aí você vai e 
coloca...” Ah Não. Agora eu não vou querer, não” . 
Porque o cliente quer mostrar que conhece, mas não 
quer pagar o preço. Ele quer mostrar que conhece, mas 
na hora de desembolsar ele não quer desembolsar. Ou 
a ele não tem noção do preço, porque tem certos 
produtos que são caros mesmo., né. Ele não quer 
desembolsar aquele valor. 

O cliente às vezes ele 
quer o que não tem! 
Ele quer tudo, na hora 
que você oferece, ele 
não quer nada. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O primeiro entrevistado apontou a falta de experiência ao iniciar no mundo do vinho. 

O segundo relatou a questão tributária no Brasil e as sobretaxas a que os vinhos 

estão sujeitos. A terceira relatou que as dificuldades de lidar com a clientela. O DSC: 

O vinho é um produto que no Brasil é sobretaxado de impostos. 

 

A Tabela 102 indica a existência de relacionamento pós-venda da empresa 

pesquisada com os clientes. 

 
Tabela 102  
Existência de relacionamento pós-venda  

(Continua) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Não. Gostaria de ter. Gostaria de ter 

EMP (FL) 02 

Tem! Aqui a gente tem três negócios. A gente é varejo, que 
são as lojas que atende o público geral, A gente é 
atacado! A gente tem um setor, que é aonde eu trabalho, 
que atende os restaurantes, que, atende o canal Horeca, 
né, que são hotéis, restaurantes e cafés. E tem também 
um terceiro negócio que é a Educação em Vinhos. A gente 
tem uma escola de vinhos, que é a Escola de Vinhos [...]. 
Oferece cursos para o público, curso aberto ao público. É um 
produto que a gente vende. Esses cursos básicos, por 
exemplo, a gente vende a R$ 300,00 e tem outros cursos. 

A empresa possui 
setor de 
marketing pós-
venda, de acordo 
com seus 
segmentos de 
atuação. 

 



171 

(Coclusão) 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EN) 03 

Atendimento e boca a boca mesmo. O próprio boca a boca 
já vem do bom atendimento, né. E nosso retorno aqui está 
sendo bom, sabe. Apesar de toda a crise e tudo, a gente 
está conseguindo crescer. Não sei também se é porque a 
loja está começando. Então, as pessoas estão sendo 
divulgadas. Aqui próximo, quem vem gosta, indica, fala para 
o outro. Então, por causa disso ou se é por causa do 
atendimento, ou se é por causa da própria crise, as pessoas 
estão buscando comprar menos e esse comprar menos 
implica em lugares mais próximos, pequenas quantidades, 
facilidades... 

Somente o boca a 
boca e o 
atendimento. Não 
possui pós-venda 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Um dos entrevistados informou que a empresa possui setor de marketing pós-venda 

de acordo com seus segmentos de atuação. Outra tem mesmo é o boca a boca e o 

atendimento não possui pós-venda. Um informou que gostaria de ter. DSC: Gostaria 

de ter. A gente tem um setor. 

 

A Tabela 103 revela as informações referente à existência de setor de marketing nos 

estabelecimentos pesquisados. 

 

Tabela 103  
Existência de marketing de relacionamento 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 
Não, ainda não. Ainda não tem essa estratégia, não é. 
Até eu falei que eu precisava ter isso. Não. Ainda não tem 
porque, na verdade, é só eu, né...  

Não, ainda não. 

EMP (FL) 02 
Dentro da empresa tem o setor de marketing que olha, 
isso, né, que é quem cuida também do e-commerce, do 
site... 

o setor de marketing 
que olha, isso. 

EMP (EN) 03 Ainda não temos Ainda não temos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Dois entrevistados apontaram que não possuem setor de marketing de 

relacionamento. Apenas um informou que existe, mas é um setor específico, do qual 

ele não faz parte. DSC: Ainda não temos.  

 

A Tabela 104 aponta as considerações sobre a busca de informação sobre o cliente. 

 

 

 

 



172 

Tabela 104 
Busca de informações sobre o cliente 

SIGLA EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

EMP (EL) 01 Não tem. Não tem. 

EMP (FL) 02 

No site, através da internet e nas lojas, né. com os 
vendedores, com os gerentes, né. Quando o cliente 
entra, o próprio vendedor ou o gerente praticamente 
entrevista o cliente, e anota tudo isso, cadastra o cliente É, 
foi pouquinho. Você falou que grande... 

No site, através da 
internet, e nas lojas, 
né... Com os 
vendedores, com os 
gerentes. 

EMP (EN) 03 

Não busco informações. Faço a divulgação da loja. Eu 
divulgo nos hotéis nos prédios próximos, divulgo em carro. 
Quando tem festa aqui na escola, eu ponho nos carros, lá 
atrás. Eu corro atrás... 

Não busco informações. 
Faço a divulgação da 
loja.  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados desta questão apontam que apenas um entrevistado informa coletar 

informação dos clientes quer seja pelo site, através da internet e nas lojas, com os 

vendedores e com os gerentes. Outra não tem essa prática e uma terceira informa 

que não coleta e sim divulga a loja em eventos realizados na comunidade ou na 

porta da escola próximo a loja. DSC: Eu divulgo, nos hotéis, nos prédios 

próximos, divulgo em carro quando tem festa aqui na escola, eu ponho nos 

carros... 

 

4.5 Discussão dos resultados 
 

Em relação ao primeiro objetivo específico – Caracterizar o perfil do consumidor, 

somelliers e empresários, identificou-se na pesquisa que o sexo masculino é 

predominante, exceto para os empresários em que prevaleceu o sexo feminino. A 

faixa etária foi comum entre os três grupos, variando entre 30 e 49 anos. Quanto à 

escolaridade, predominou o nível superior entre os entrevistados. O grupo 

profissional apresentou destaque para estudante e dirigentes e quadros superiores 

de empresa. No caso do Somelliers, o grupo pessoal dos serviços e vendedores foi 

destaque entre os pesquisados. Na questão salarial a faixa de destaque foi para 4 

salários mínimos, tendo os pesquisados informado até 13 salários mínimos por mês. 

No caso dos empresários, eles não se sentiram confortáveis em revelar a renda 

familiar. Portanto, esta questão não foi considerada entre os resultados para este 

grupo. 

 

O segundo objetivo específico foi: Identificar como se dá a busca de informação 

sobre os vinhos. Nesse sentido, identificou-se que a maneira usual de se obter 
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informações sobre os vinhos pode ser pela internet, blogs, aplicativos como App 

Vivino e Smartphone, como também lendo o rótulo.  

 

Batey (2010) relata que a percepção é o processo pelo qual a informação sensorial é 

selecionada, organizada e interpretada. Madureira e Nunes (2013) como citado em  

Matias (2015) recohece que no momento em que o consumidor necessita de tomar 

uma decisão de compra e na ausência de informação sobre o produto, os atributos 

intrínsecos e extrínsecos são os recursos que o auxiliaram em sua escolha.  

 

Quanto a terceiro objetivo específico que foi identificar os fatores influenciadores do 

consumo de vinhos, verficou-se nesta pesquisa que os maiores influenciadores 

foram: harmonização, indicação, ocasião, preço, qualidade, diversidade, boa casta, 

clima, companhia, curiosidade, estilo, marca, personalidade, prazer, premiação e 

procedência. De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 05), o consumidor 

toma suas decisões com base em fatores que norteiam seu comportamento e nos 

atributos que os influenciam. Ainda dentro desse objetivo observou-se outros fatores 

que acabam influenciando o comportamento do consumo de vinho tais como: 

Familia, amigos, festas e eventos, convívio em geral, trabalho, sabor, degustação, 

lazer, conhecimento e respeito cultural; indicação, prazer, preço; relaxamento, saúde 

e socialização. Dentre empresários um dos fatores de influência é o acesso a 

informação e o perfil do cliente. Para Las Casas (2006, p.192) o comportamento do 

consumidor recebe influências externas e as internas. No que se refere às 

influências externas o autor as subdivide em: fatores ambientais, variáveis 

controláveis do marketing, fatores culturais, sociais, família e classes sociais; já as 

influências internas são subdivididas em: personalidade, motivação, percepção, 

atitudes, aprendizagem e condicionamento clássico e instrumental. 

 

O quarto objetivo buscou identificar os atributos para a tomada de decisão na 

compra de vinho. Diante dos resultados da pesquisa verificou-se que os atributos 

considerados na hora da compra do vinho são: ano; cor; aroma; tipicidade; boa 

casta, teor alcóolico, origem, qualidade, harmonização; marca, safra, uva 

classificação, custo benefício, degustação, indicação, embalagem, local de 

produção, estilo, complexidade e personalidade, leitura do rótulo, produtores, 

reserva, informações de especialistas, notas especiais. Os empresários 
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consideraram os seguintes atributos para a escolha do cliente: Associação a comida; 

Casta; Conhecimento; Custo benefício; Estilo do vinho; Marca; Prazer; Preço e 

qualidade; Produtor e safra; Região e variedade; Sabor e tradição e tipo de Uva. 

Nesse contexto, a escolha de uma garrafa de vinho pode ser influenciada por 

diferentes fatores, que podem ser categorizados da seguinte forma: a) de entrada – 

motivações psicológicas; hedonismo, valor para o dinheiro, sociabilidade, 

sociabilidade e celebração; b) de saída – reputação, do produtor, variedade da uva e 

do vinho, preço, rótulo, método de produção, aspectos de saúde; c) exógenos – 

ambiente de compra e consumo, e e regulamentações legais; d) do custo total – 

custo de compra, custo de uso, custo do produto por si só; e e) do tempo – tempo 

para comprar, tempo para consumir (Orth & Krska, 2002 como citado em Falcão, 

2008 p. 25). 

 

De acordo com Barber, Almanza e Donovan (2006), como citados em Matias (2015), 

a escolha do vinho torna-se mais complicada do que a escolha de qualquer outro 

produto, uma vez que os consumidores precisam provar o vinho para poder avaliar 

suas características e decidir se vão adquirir ou não o produto. 

 

É fundamental considerar neste campo de estudos os atributos, as escolhas, e as 

influências pelo risco percebido associado à compra, seu estilo de vida, os hábitos e 

cultura dos indivíduos. Tais características são fundamentais para se traçar o perfil 

desse consumidor de vinhos (Sanches, 2013). 

 

O preço é um importante componente para a escolha do consumidor, uma vez que 

representa um sacrifício e faz parte da avaliação dos benefícios relacionados à 

compra (Rigoni, 2013). Zeithaml (1988) afirma que o preço é um importante 

indicador da avaliação do produto antes da sua compra, principalmente se existir um 

grau de risco em fazer uma escolha do produto. Estudos de Figueiredo, Afonso, 

Ramos, Santos e Hogg, (2003) sobre os consumidores de vinho em Portugal 

encontraram que lá exite um comportamento específico em relação ao preço: nível 

standard, consumido por pessoas com rendimento mais baixo, cuja escolha é 

determinada pela variável preço e produtos do nível (standard) até aos níveis mais 

altos, em que se observou que pessoas de rendimento mais elevado consomem 

todas as categorias de vinhos.  
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5 Conclusão 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento de consumo de 

vinhos sob a ótica do consumidor, someliers e empresários no município de Belo 

Horizonte. Foi realizada uma pesquisa de campo com sessenta consumidores e 

trinta someliers, totalizando noventa questionários de pesquisa aplicados. Também 

foram entrevistados três empresários de casas especializadas na venda de vinhos. 

 

Esta pesquisa possibilitou identificar que a frequência de consumo de vinho ocorre 

cerca de uma vez por semana, sendo o consumo mensal de duas a quatro garrafas.  

Para aquisição os clientes frequentam mais de um estabelecimento, e não 

costumam comprar de um único fornecedor. O tipo de produto mais procurado pelo 

cliente é o vinho tinto, um dos mais vendidos no comercio de vinhos. 

 

As motivações que levam o consumidor a comprar o vinho são prazer, 

harmonização, saúde, familia, trabalho. Identificou-se que há influência de 

agregados no momento da compra, como pais, esposas, filhos e também 

empregados. A  preferência foi pelo vinho importado, mas o vinho brasileiro tem 

crescido em conceito e aceitação apesar do consumidor ainda pesquisar sobre a sua 

qualidade.  

 

Percebeu-se que o consumo de vinho brasileiro apresenta intensa evolução tanto 

quanto as técnicas de produção quanto aos meios de comercialização. A busca por 

informações sobre o vinho ganha ares cibernéticos, quando o consumidor, o 

somelier ou o empresário utilizam de sites, softwares e aplicativos para obtenção de 

informações e compra de vinhos nacionais e importados.  

 

Observou-se que o mercado de vinhos está em evolução e o consumidor tem 

ampliado seu interesse e pesquisa. O consumo brasileiro ainda é incipiente se 

comparado com outros países. 

 

O estudo possibilitou perceber como está o mercado do vinho em Belo Horizonte. 

Contudo, apresentou limitações como o quantitativo de respondentes obtidos ao 
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longo da pesquisa. Nesse sentido sugere-se uma nova pesquisa ampliando o 

número de respondentes em um novo estudo. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Questionário de Pesquisa consumidor 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  
CONSUMIDOR 

Este questionário faz parte de um estudo realizado no Mestrado Profissional em 
Administração da Faculdade Pedro Leopoldo. O objetivo é analisar o 
COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE VINHOS: UM ESTUDO SOB MÚLTIPLOS 
OLHARES” . 
 

Neste questionário não existem respostas certas ou erradas. Apenas se pretende saber 
a sua opinião acerca dos hábitos sobre o consumo de vinho. O Preenchimento do 
questionário leva cerca de 15 minutos a responder, e é constituído por 4 Grupos. 
 

A sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo. 
 

Desde já agradecemos a sua disponibilidade e participação. 
 

Mestranda: Roberta Lopes/Profa.coorientadora: Ester Eliane Jeunon 

Lembramos que os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente no desenvolvimento da pesquisa.  E 
não será necessário sua identificação. 

Grupo 1: Caracterização Socio Demográfica  

Escolha uma das seguintes respostas 

1. Faixa etária 

Dos 18 aos 29 (    ) 
Dos 30 aos 49 (    ) 
Dos 50 aos 64 (    ) 
Mais de 65 (    ) 

 

2. Sexo 
Feminino (    ) 
Masculino (    ) 

 

3. Escolaridade 

Ensino fundamental (    ) 
Ensino médio (    ) 
Graduação (    ) 
Especialização (    ) 
Mestrado (    ) 
Doutorado (    ) 

 

4. Grupo profissional 

Quadros Superiores da Administração Pública (    ) 
Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa (    ) 
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (    ) 
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (    ) 
Pessoal Administrativo e Similares (    ) 
Pessoal dos Serviços e Vendedores (    ) 
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e 
Pescas 

(    ) 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (    ) 
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da 
Montagem 

(    ) 

Trabalhadores Não Qualificados (    ) 
Membros das Forças Armadas (    ) 
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Estudante (    ) 
 

Grupo 3: Aspectos importantes na escolha do vinho 

Escala 
(1) Nada 
 importante 

(2)  Pouco  
importante 

(3) Indiferente (4) Importante 
(5) Muito 
importante 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

Ano de colheita      

Aroma/sabor/estilo do vinho      

As garrafas/rótulos têm um bom design      

Associação com a comida      

Dão bem com diferentes tipos de pratos      

Design do Rótulo / estética garrafa      

Grupo 3: Aspectos importantes na escolha do vinho 

Escala 
(1) Nada 
 importante 

(2)  Pouco  
importante 

(3) Indiferente (4) Importante 
(5) Muito 
importante 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

São vinhos de confiança      

Marca/produtor de confiança      

Vinhos que frequentemente estão em promoção nos locais de venda      

Ter um preço económico      

Experimentar novos sabores      

Ter marca ou ser de produtor conhecido      

Marca/produtor com prestígio      

Método de produção      

O vinho ter sido premiado      

São vinhos frequentemente premiados      

Os seus vinhos encontram-se à venda em muitos pontos de venda      

Os seus vinhos são muito recomendados por amigos/especialistas/revistas      

Posicionamento do vinho na prateleira da loja/supermercado      

Produz boas reservas      

Qualidade do vinho      

São de elevada qualidade      

São vinhos com tradição      

São vinhos que normalmente têm um bom posicionamento na prateleira      

Selo de garantia      

Ser de região demarcada/ter denominação de origem/selo regional      

Ser Reserva      

Ser um vinho com características inovadoras      

Ser um vinho que já experimentou/consumiu no passado      

Tem castas com grande reputação      

Têm uma boa relação preço-qualidade      

Vinhos com elevada reputação      

Vinhos com elevado teor alcoólico      

Vinhos com uma boa cor      

Vinhos com uma grande variedade de sabores/aromas/estilos      

Usam bons métodos de produção      
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Grupo 4: Questões Abertas 

1. Como conheceu o vinho? 
 

2. Qual seu tipo preferido de vinho? 
 

3. O que busca no consumo do vinho? 
 

4. Quais são os atributos para a escolha do vinho? 
 

5. Quais fatores influenciaram o consumo do vinho? 
 

6. Quais fatores influenciaram na compra do vinho? 
 

7. Quais os motivos que levou a gostar do vinho? 
 

8. Tem algum hábito após o consumo? (Por exemplo guardar a rolha)  
 

9. Como você vê consumo de vinho nacional e internacionalmente? 
 

10. Como anda a produção de vinho no Brasil?  
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Apêndice B – Questionário de Pesquisa Somelliers 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  
EMPRESÁRIO/SOMMELIER/ 

Este questionário faz parte de um estudo realizado no Mestrado Profissional em 
Administração da Faculdade Pedro Leopoldo. O objetivo é analisar o 
COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE VINHOS: UM ESTUDO SOB MÚLTIPLOS 
OLHARES” . 
 

Neste questionário não existem respostas certas ou erradas. Apenas se pretende saber 
a sua opinião acerca dos hábitos sobre o consumo de vinho. O Preenchimento do 
questionário leva cerca de 15 minutos a responder, e é constituído por 4 Grupos. 
 

A sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo. 
 

Desde já agradecemos a sua disponibilidade e participação. 
 

Mestranda: Roberta Lopes/Profa coorientadora: Ester Eliane Jeunon 

Lembramos que os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente no desenvolvimento da pesquisa.  E 
não será necessário sua identificação. 

Grupo 1: Caracterização Socio Demográfica  

Escolha uma das seguintes respostas 

5. Faixa etária 

Dos 18 aos 29 (    ) 
Dos 30 aos 49 (    ) 
Dos 50 aos 64 (    ) 
Mais de 65 (    ) 

 

6. Sexo 
Feminino (    ) 
Masculino (    ) 

 

7. Escolaridade 

Ensino fundamental (    ) 
Ensino médio (    ) 
Graduação (    ) 
Especialização (    ) 
Mestrado (    ) 
Doutorado (    ) 

 

8. Grupo profissional 

Quadros Superiores da Administração Pública (    ) 
Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa (    ) 
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (    ) 
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (    ) 
Pessoal Administrativo e Similares (    ) 
Pessoal dos Serviços e Vendedores (    ) 
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e 
Pescas 

(    ) 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares (    ) 
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da 
Montagem 

(    ) 

Trabalhadores Não Qualificados (    ) 
Membros das Forças Armadas (    ) 
Estudante (    ) 
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9. Renda familiar 

Até 4 salários mínimos (    ) 
De 5 a 7 salários mínimos (    ) 
De 8 a 10 salários mínimos (    ) 
De 11 a 13 salários mínimos (    ) 
Mais de 13 salários mínimos (    ) 

 

Grupo 2: Hábitos de consumo de vinho 

10. Com que frequência o cliente 
consome vinho? 

Todos os dias (    ) 
Mais de 1 vez por semana (    ) 
1 vez a cada 2 semanas (    ) 
1 vez ao mês  (    ) 
Raramente (    ) 

 

11. Motivações do cliente para ao 
consumo de vinho? 

Complemento à refeição  (    ) 
Convívio  (    ) 
Gosto pessoal  (    ) 

Falta de opção de outras bebidas alcoólicas (    ) 

Bem-estar (    ) 
 

12. Locais de Compra do cliente?  

Supermercados (    ) 
Enotecas (    ) 
Casa Especializadas  (    ) 

Feiras de produtores (    ) 

Outros ____________________ 
 

(    ) 

 

13. Com que frequência o cliente 
costuma comprar? 

Primeira compra (    ) 
Semanalmente (    ) 
Quinzenalmente  (    ) 
Mensalmente (    ) 
Semestralmente (    ) 

Anualmente (    ) 

 

14. Qual a quantidade de produto 
que o cliente costuma comprar? 

1 garrafa (    ) 
2-5 garrafas (    ) 
6 garrafas (    ) 
Acima de 6 garrafas (    ) 

 

15. Indique aproximadamente que 
quantidade de vinho o cliente 
consome por mês? 

Menos de 1 Litro (    ) 

1 a 2 litros (    ) 
3 a 4 litros (    ) 
5 a 6 litros (    ) 
7 a 8 litros (    ) 

9 a 10 litros (    ) 
Mais de 10 litros (    ) 

 

16. O cliente possui comprador 
Agregado Familiar 

Pai (    ) 
Mãe (    ) 
Pais (    ) 

Própria pessoa (    ) 

Marido (    ) 
Não se costuma comprar vinho (    ) 

 

17. Em que ocasião o cliente 
consome vinho? 

Associações com comida (    ) 
Em casa (    ) 
Em casa de amigos (    ) 
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Em bares, cafés e boites (    ) 

Em restaurantes (    ) 

Em cocktails (    ) 

Festas (casamentos, batizados, aniversários) (    ) 

Outras ocasiões: Quais ______________________ (    ) 

 

18. Que tipo de 
produto o cliente 
costuma comprar? 

Vinho branco nacional (    ) 
Vinho branco importado (    ) 
Vinho tinto importado (    ) 
Vinho tinto nacional  (    ) 
Espumante nacional (    ) 
Espumante importado (    ) 
Seco (    ) 
Suave (    ) 
Outros produtos (    ) 

 

19. Qual a origem de 
Preferência do 
cliente? 

Vinho Brasileiro (    ) 

Vinho Argentino (    ) 
Vinho Chileno (    ) 
Vinho Americano (Califórnia) (    ) 
Vinho Espanhol (    ) 
Vinho Português (    ) 
Vinho Alemão (    ) 
Vinho Italiano (    ) 
Vinho Australiano (    ) 
Vinho da África do Sul (    ) 
Vinhos da Grécia (    ) 
Vinho da Hungria (    ) 
Vinho da Nova Zelândia (    ) 

 

20. Como o cliente 
busca informações 
sobre vinhos? 

Experiências prévias do produto (    ) 

Grupos de referência (família, amigos, colegas de trabalho) (    ) 

Internet (    ) 
Livros Especializados (    ) 

Mídia impressa (    ) 

Não procura informações antes da compra (    ) 

Opiniões de especialistas (    ) 
Programas de TV (    ) 

Publicidade offline (    ) 

Revistas especializadas (    ) 

Revistas Generalistas (exemplo: Notícias Magazine) (    ) 
Rótulos (    ) 

Outras ocasiões: Quais ______________________ (    ) 

 

21. Atributos mais 
valorizados pelo 
cliente 

Ano (    ) 

Cor (    ) 

Design da Garrafa (    ) 
Embalagem (    ) 

Indicação das castas (    ) 

Marca  (    ) 

Preço  (    ) 
Prêmios  (    ) 

Promoção  (    ) 
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Provas e notas de especialistas (    ) 

Recomendação (    ) 

Região de Origem (    ) 
Rótulo (    ) 

Ter consumido o vinho antes  (    ) 

Teor de álcool (    ) 

 

22. Atributos menos 
valorizados pelo 
cliente 

Ano (    ) 
Cor (    ) 
Design da Garrafa (    ) 
Embalagem (    ) 
Indicação das castas (    ) 
Marca  (    ) 
Preço  (    ) 
Prêmios  (    ) 
Promoção  (    ) 
Provas e notas de especialistas (    ) 
Recomendação (    ) 
Região de Origem (    ) 
Rótulo (    ) 
Ter consumido o vinho antes  (    ) 
Teor de álcool (    ) 

 

23. Estratégias de 
Redução do Risco 
Associado à 
Compra para o 
cliente 

Design da Garrafa (    ) 
Embalagem de madeira (    ) 
Marca conhecida (    ) 
Preço elevado (    ) 
Prêmios/Medalhas (    ) 
Próprio conhecimento (    ) 
Provas e Notas de especialistas (    ) 
Recomendação de amigos/familiares (    ) 
Rótulo (    ) 
Rolha de cortiça (    ) 

 

Grupo 3: Aspectos importantes na escolha do vinho 

Escala 
(1) Nada 
 importante 

(2)  Pouco  
importante 

(3) Indiferente (4) Importante 
(5) Muito 
importante 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

Ano de colheita      

Aroma/sabor/estilo do vinho      

As garrafas/rótulos têm um bom design      

Associação com a comida      

Dão bem com diferentes tipos de pratos      

São vinhos de confiança      

Marca/produtor de confiança      

Vinhos que frequentemente estão em promoção nos locais de venda      

Ter um preço económico      

Experimentar novos sabores      

Ter marca ou ser de produtor conhecido      

Marca/produtor com prestígio      

Método de produção      

O vinho ter sido premiado      

São vinhos frequentemente premiados      

Os seus vinhos encontram-se à venda em muitos pontos de venda      

Os seus vinhos são muito recomendados por amigos/especialistas/revistas      

Posicionamento do vinho na prateleira da loja/supermercado      
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Produz boas reservas      

Qualidade do vinho      

São de elevada qualidade      

São vinhos com tradição      

São vinhos que normalmente têm um bom posicionamento na prateleira      

Selo de garantia      

Ser de região demarcada/ter denominação de origem/selo regional      

Ser Reserva      

Ser um vinho com características inovadoras      

Ser um vinho que já experimentou/consumiu no passado      

Tem castas com grande reputação      

Têm uma boa relação preço-qualidade      

Vinhos com elevada reputação      

Vinhos com elevado teor alcoólico      

Vinhos com uma boa cor      

Vinhos com uma grande variedade de sabores/aromas/estilos      

Usam bons métodos de produção      

Grupo 4: Questões Abertas 

11. Como o cliente conheceu o vinho? 
 

12. Qual o tipo preferido de vinho pelo cliente? 
 

13. O que o cliente busca no consumo do vinho? 
 

14. Quais são os atributos para a escolha do vinho pelo cliente? 
 

15. Quais fatores influenciaram o consumo do vinho pelo cliente? 
 

16. Quais fatores influenciaram na compra do vinho pelo cliente? 
 

17. Quais os motivos que levou o cliente a gostar do vinho? 
 

18. O cliente tem algum hábito após o consumo? (Por exemplo guardar a rolha)  
 

19. Como o cliente ve consumo de vinho nacional e internacionalmente? 
 

20. Como o cliente vê produção de vinho no Brasil?  
 

21. Na sua percepção o que atrai o cliente no ambiente da loja?  
 

22. Como você percebe o consumo de vinho na loja?  
 

23. Qual o perfil do consumidor que frequenta a loja em que trabalha?  
 

24. Como entrou nessa profissão?  
 

25. Quais as facilidades e dificuldades para entrar nesse ramo?  
 

26. Quais as facilidades e dificuldades de trabalhar nesse mercado?  
 

27. Em seu ramo de trabalho existe relacionamento pós venda com o consumidor?  
 

28. Como é feito o marketing de relacionamento?  
 

29. Como você busca a informação sobre o cliente? 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista Empresários 

 

 

O COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE VINHOS: 

um estudo sob múltiplos olhares 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

O roteiro de entrevista semi-estruturada aqui apresentado faz parte de um estudo da 

Faculdade Integrada Pedro Leopoldo do Mestrado Profissional em Administração e visa a 

obtenção de informações sobre “O comportamento de consumo de vinhos: um estudo 

sob múltiplos olhares” para a Mestranda Roberta Lopes sob a coorientação da Profa. Dra. 

Ester Eliane Jeunon. Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e 

suas respostas serão significativas para a pesquisa. As mesmas serão mantidas em sigilo. 

Você não precisa se identificar. Por sua especial colaboração, nosso mais sinceros 

agradecimentos! 
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Seção 1 – Dados Sócios Demográficos 

 

1) Sexo  

 

(   ) Masculino  

(   ) Feminino 

 

2) Qual é sua faixa etária?  

 

(   ) 18 aos 29  

(   ) 30 aos 49  

(   ) 50 aos 64  

(   ) Mais de 65 

4) Escolaridade 

 

(   ) Ensino fundamental 

(   ) Ensino médio 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

 

Seção 2 – Hábitos, atributos e consumo de vinho 

 

5) A Qual grupo profissional pertence? 
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6) Qual sua renda familiar? 

 

7) Com que frequência o cliente consome vinho? 

 

8) Motivações do cliente para o consumo de vinho? 

 

9) Locais de Compra do cliente? 

 

10) Com que frequência o cliente costuma comprar? 

 

11) Qual a quantidade de produto que o cliente costuma comprar? 

 

12) Indique aproximadamente que quantidade de vinho o cliente consome por mês 

 

13) O cliente possui comprador Agregado Familiar? 

 

14) Em que ocasião o cliente consome vinho? 

 

15) Que tipo de produto o cliente costuma comprar? 

 

16) Qual a origem de Preferência do cliente? 

 

17) Como o cliente busca informações sobre vinhos? 

 

18) Atributos mais valorizados pelo cliente 
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19) Atributos menos valorizados pelo cliente 

 

20) Estratégias de Redução do Risco Associado à Compra para o cliente 

 

21) Como o cliente conheceu o vinho? 

 

22) Qual o tipo preferido de vinho pelo cliente? 

 

23) O que o cliente busca no consumo do vinho? 

 

24) Quais são os atributos para a escolha do vinho pelo cliente? 

 

Quais fatores influenciaram o consumo do vinho pelo cliente? 

 

25) Quais fatores influenciaram na compra do vinho pelo cliente? 

 

26) Quais os motivos que levou o cliente a gostar do vinho? 

 

27) O cliente tem algum hábito após o consumo? (Por exemplo guardar a rolha)  

 

28) Como o cliente vê o consumo de vinho nacional e internacionalmente? 

 

29) Como o cliente vê produção de vinho no Brasil?  

 

30) Na sua percepção o que atrai o cliente no ambiente da loja?  

 

31) Como você percebe o consumo de vinho na loja?  
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32) Qual o perfil do consumidor que frequenta a loja em que trabalha?  

 

33) Como entrou nessa profissão?  

 

34) Quais as facilidades e dificuldades para entrar nesse ramo?  

 

35) Quais as facilidades e dificuldades de trabalhar nesse mercado?  

 

36) Em seu ramo de trabalho existe relacionamento pós venda com o consumidor?  

 

37) Como é feito o marketing de relacionamento?  

 

38) Como você busca a informação sobre o cliente? 

 

Comente sobre as estratégias de redução do risco associado à Compra: 

 

 

Sugestões e observações: 

 

 

 


