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Resumo

Ao que tudo indica, o consumo é algo corriqueiro, é uma atividade realizada
diariamente, diversas vezes, ou seja, pode ser reduzida a uma simples condição
necessária à sobrevivência fisiológica – ingestão, digestão e excreção. Porém, sob
outra ótica, pode ser uma forma de recompensa, em que o indivíduo planeja,
comemora e festeja com outros indivíduos o ato de consumir. Assim sendo, a
utilidade dos produtos não é o único fator determinante no processo de decisão de
compra, na medida em que os significados simbólicos carregados pelos produtos
também operam papel fundamental nesse processo. Neste contexto, o tema
comportamento do consumo tem se destacado nos estudos mercadológicos e
acadêmicos. É importante observar que existe um número infindável de bens e
produtos, muitos que atravessaram séculos, como, por exemplo, o pão, o vinho, a
seda e o tijolo. Tendo em vista a completa transformação do mercado de vinhos no
Brasil ocorrida nos últimos 15 anos, e o seu enorme potencial de crescimento, aliada
à ainda incipiência do tema no país, surge a importância de pesquisar sobre o
comportamento de consumo de vinhos no Brasil, especificamente, sobre as
motivações hedônicas e utilitárias do consumo. Para isso, desenvolveu-se um
estudo de caráter exploratório e quantitativo, com uma amostra de 228
consumidores de vinho; a pesquisa foi aplicada na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais. Teve como objetivo validar o modelo analítico elaborado, no qual avaliou
dois construtos: as motivações hedônicas do consumo de vinho e as motivações
utilitárias do consumo de vinhos. Substancialmente, foi possível concluir que as
motivações hedônicas do vinho obtiveram maior número de avaliações em
concordância; logo, o consumidor busca no consumo do vinho sensações
prazerosas, o que vai além da aquisição utilitarista.

Palavras-chave: consumo de vinho, comportamento do consumidor, motivações
hedônicas, motivações utilitárias.

Abstract

It seems that consumption is something common, it is an activity performed daily,
several times, that is, it can be reduced to a simple condition necessary for
physiological survival – ingestion, digestion, and excretion. However, from another
point of view, it can be a form of reward, in which one plans and celebrates the act of
consuming with other individuals. Therefore, the utility of products is not the only
determining factor in the purchasing decision process, since the symbolic meanings
carried by products also play a fundamental role in this process. In this context, the
consumer behavior theme has stood out in the market and academic studies. It is
important to note that there are an endless number of goods and products; many of
them have crossed centuries, such as bread, wine, silk, and brick. The complete
transformation of the wine market in Brazil over the last 15 years, as well as its
enormous potential for growth coupled with the still incipient theme in the country,
makes it important to investigate the behavior of wine consumption in Brazil,
specifically the hedonic and utilitarian motivations of consumption. To this end, an
exploratory and quantitative study was carried out with a sample of 228 wine
consumers, in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais. This study aimed at validating
the analytical model that was elaborated, in which two constructs were validated: the
hedonic motivations for wine consumption, and the utilitarian motivations for wine
consumption. Substantially, it was possible to conclude that the hedonic motivations
for wine consumption obtained a greater number of evaluations in agreement;
therefore, the consumer seeks pleasurable sensations in wine consumption, which
goes beyond the utilitarian acquisition.

Keywords: wine consumption, consumer behavior, hedonic motivations, utilitarian
motivations.
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1 Introdução: contextualizando e objetivando o estudo

O vinho faz parte da história como um produto, ou uma bebida significativamente
icônica. Ao longo de sua existência foi objeto de estudo vinculado à mitologia grega,
à cultura dos povos e a valores religiosos. Tem também papel de destaque na
história da agricultura, da indústria, do comércio e da medicina (Phillips, 2003).

O vinho tem a sua trajetória marcada por paradoxos, seria um produto da natureza
ou um produto da sociedade, adquirido por preços baixos ou valores exorbitantes,
bebido por pobres, ou pela alta sociedade, tendo sido chamado de presente dos
deuses e de obra do diabo, conforme ainda o autor acima.

Depois da água, o vinho é a bebida mais antiga conhecida pela humanidade. Há
dois milhões de anos já coexistiam as uvas e os homens, que certamente as
colhiam. Existem diversos relatos sobre como se iniciou a produção de vinhos no
mundo. Um dos primeiros fatos relatados está no livro mais antigo da humanidade, a
Bíblia, no Velho Testamento, capítulo 9 do Gênesis. Conta que Noé, após
desembarcar os animais da arca, plantou um vinhedo, com ele produziu o vinho,
sorveu e embriagou-se (Johnson, 1989). O Velho Testamento referencia o vinho
cento e cinquenta e cinco vezes (Amarante, 2010).

Johnson (1989) discorre sobre fatos relacionados ao vinho na história da civilização,
como o código de Hamurabi – um dos primeiros códigos de leis escrito, oriundo da
Mesopotâmia, atualmente, região do Oriente Médio, que menciona o vinho em suas
escritas cuneiformes. Nas tumbas dos faraós, reis egípcios, foram encontrados
hieróglifos que retratavam detalhadamente várias etapas da elaboração do vinho,
tais como: a colheita da uva, a prensagem e a fermentação. Havia representações
de como os vinhos eram consumidos: em jarras, em ambientes festivos e elegantes.
O consumo de vinho nesse período predomina entre os ricos, nobres e sacerdotes.
Por isso é considerado “bebida dos privilegiados”.

Arqueólogos presumem que os nômades primitivos conheceram o vinho, por terem
encontrado em escavações o acúmulo de sementes de uvas, datadas do Período
Neolítico – de 8500 a 4000 a.C, final da Idade da Pedra. Sem evidências explícitas,

a prova mais consistente da descoberta da origem do vinho foi obtida por análises
químicas de sedimentos de um produto que evaporou de jarras a milhares de anos,
ricos em ácido e cálcio tartáricos, sendo a uva uma das poucas frutas que acumulam
tais componentes (Phillips, 2003).

Segundo Henderson e Rex (2012), as primeiras videiras vitis viníferas, espécie
comumente cultivada para produção de vinho, foram detectadas na região entre os
mares Cáspio e Negro. As características da forma das sementes encontradas são
do tipo de transição entre a uva selvagem e a cultivada. As sementes mais antigas
de uvas cultivadas foram descobertas na atual Georgia, datadas entre 7000 e 5000
a.C. (Johnson, 1989). Daí o cultivo das videiras expandiu-se pelo Mediterrâneo
atingindo outras regiões. Alastrou-se de maneira mais acentuada nos países
próximos da bacia do Mediterrâneo, sobretudo por Portugal, Espanha, França, Itália
e Alemanha (Aguiar, 2015).

Desde os anos 1970, o mundo dos vinhos passou por diversas modificações. Existe
uma desavença entre o que se denomina Velho Mundo que carrega uma tradicional
história e o fator climático marcante, e Novo Mundo que descomplicou a produção
do vinho em série, geralmente vinhos produzidos fora da Europa, como Estados
Unidos, Austrália, Chile, Argentina, e outros. Isso se intensificou com o fenômeno
globalização do mercado do vinho que permitiu que a produção de uma determinada
localidade fosse transportada para qualquer outra, sendo o contexto favorável aos
vinhos do Novo Mundo.

Phillips (2003) discorre sobre a história do vinho no Brasil, que faz parte do Novo
Mundo. As primeiras videiras foram introduzidas pelos colonizadores portugueses
em 1532, na então Capitania de São Vicente, atualmente Estado de São Paulo. Mas
foi no ano de 1875, com a chegada dos imigrantes italianos, que a produção
nacional de vinhos vislumbrou tornar-se substancial. Eles trouxeram de sua pátria o
conhecimento técnico de preparação dos vinhos e a cultura de consumi-los, assim
conseguiram melhorar a qualidade da bebida.

A partir do início do século XX, graças a estímulos governamentais, foi incentivado o
cultivo de castas vitis vinífera para produção de vinho no Estado do Rio Grande do

Sul. O plantio da uva no Brasil, por longa data, foi restrito à região Sul, que tem as
características de clima temperado, que funciona com as videiras repousando nas
baixas temperaturas de inverno, após o ciclo de colheita (Wendler, 2009). A
viticultura tropical brasileira proliferou a partir da década de 1960, com a semeadura
de vinhedos na região do Vale do Rio São Francisco, localizado no Nordeste
Brasileiro. Na década de 1980 desenvolveu-se o Sudeste Brasileiro – o Noroeste do
Estado de São Paulo, o Norte de Minas Gerais, e Sul de Minas Gerais todas
voltadas à produção de uvas finas (Lucki, 2010).

Segundo Pacheco (1996), até o século XX o vinho brasileiro era concebido pelos
especialistas como um suco de uva azedo e de odor desagradável – “foxado”, termo
derivado da palavra fox (da língua inglesa), em português, raposa, retratando um
aroma associado ao pêlo de raposa. As antigas dúvidas sobre a qualidade do vinho
brasileiro são derivadas do clima tropical.

Atualmente alguns novos vinhos brasileiros, já competem com muitos vinhos
estrangeiros de boa reputação. É uma atividade socioeconômica relevante,
sobretudo, para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais, e Vale do São Francisco (Bahia e Pernambuco). O país se
consolidou como o quinto maior produtor da bebida no Hemisfério Sul. A área de
produção vitivinícola no Brasil soma 89 mil hectares. São mais de 1,1 mil vinícolas
espalhadas pelo país – média de 2 hectares, em pequenas propriedades familiares,
dados

do

panorama

geral

do

Ibravin

–

Instituto

Brasileiro

do

Vinho

(http://www.ibravin.org.br/Panorama-Geral, recuperado em 09, julho, 2017).

No último levantamento do panorama da vitivinicultura brasileira, realizado em 2015
pela Embrapa Uva e Vinho (https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias//noticia/9952204/artigo-desempenho-da-vitivinicultura-brasileira-em-2015 recuperado
em 10, julho, 2017), a produção brasileira apresentou um bom desempenho. Foi
produzido no ano um total de 1.499.353 milhões de toneladas de uvas dentre os
estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, o que reflete um aumento de 4,4% na
produção nacional em relação ao ano anterior. Dentre essa produção 781.412
milhões de quilos de uvas foram destinadas ao processamento de vinho, suco e

derivados, o que representa 52,1% da produção do país. O número de uvas
processadas para o preparo de vinhos e sucos aumentou 16% entre os anos de
2014 e 2015. Na categoria de vinhos, destaque para a crescente elaboração de
espumantes, alta de 9% no estado do Rio Grande do Sul.

Se a produção de vinhos aumenta, a tendência ao consumo também. A abertura aos
mercados externos, advinda do fenômeno globalização e internacionalização dos
mercados, na década de 1990, impulsionou o consumo de vinhos finos entre a
classe média brasileira (Malheiros, 2006).

Embora a vitivinicultura brasileira tenha experimentado nas últimas décadas um
progresso na produção e o consumo de vinho no Brasil cresça acentuadamente –
décimo sexto lugar como consumidor mundial de vinho (Wine Institute, 2013) – a
maior parte do consumo ainda é de vinhos oriundos de outros países, segundo
dados do Instituto Brasileiro do Vinho - Ibravin (http://www.ibravin.org.br, recuperado
em 26, junho, 2017). Esse aumento da produção de vinhos nacionais versus a
predominância no consumo de vinhos fabricados em outros países é paradoxal sob
a ótica do comportamento do consumidor.

Para entender essa contradição é necessário compreender o significado simbólico
dos bens, que em alguns casos o componente cognitivo pode ser predominante, em
outros casos predomina o componente afetivo, ou ainda ambos podem relacionarse, indo além das características funcionais e utilitárias de um produto (Tavares,
2008).

O papel central das organizações e dos profissionais do marketing é identificar,
entender e prever os motivos que influenciam o ato de compra e a experiência do
consumidor (Bueron, Pina, Ávila, Madruga, & Reisdorfer, 2014).

Normalmente o consumidor efetiva a compra de produtos considerando a marca
como fator mais relevante para a tomada de decisão. No caso dos vinhos a
tendência é apresentarem os nomes de marca, especialmente em vinhos produzidos
no Novo Mundo, mas existem outros fatores que contribuem para influenciar a

compra como, por exemplo, o país de origem, ano de colheita, tipo de uva e o valor
(Ehrenberg & Andrew,1988).

Hirschman e Holbrook foram os propulsores de estudos sobre a dimensão hedônica
do consumo, tema desta dissertação. Hirschman e Holbrook (1982) descreveram
que em geral, o consumo hedônico é relevante do ponto de vista afetivo, emocional
e fantasioso nas pessoas, porque é responsável por prazer e excitação, possui
alçadas simbólicas e experimentais do consumo, ao contrário do consumo utilitário,
que primariamente, orienta-se por objetivos.

Podem-se caracterizar as experiências da sociedade de consumo por diferentes
traços, entre eles: moral hedonista e materialista, elevação do padrão de vida,
abundância das mercadorias, culto dos objetos e dos lazeres (Lipovetsky, 1989). Os
produtos têm o seu valor hedônico e/ou utilitário intrínsecos, assim os consumidores
desenvolvem diferentes níveis de valor de compra hedônico e/ou utilitário.

Com isso, o presente trabalho visa investigar os atributos hedônicos e utilitários do
consumo de vinho no cenário brasileiro.

1.1 A problemática da pesquisa

Nos últimos 15 anos o mercado brasileiro de vinho passou por uma completa
transformação, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista dos
produtores.

Do ponto de vista do consumo, tudo mudou quando o Chile e a Argentina, grandes e
tradicionais produtores sul-americanos de vinho, penetraram no mercado brasileiro
com os vinhos a preços acessíveis e com qualidade, apostando em um mercado
consumidor potencial. O retorno foi positivo, e em alguns anos a população
brasileira, classes média alta e alta, inseriu o vinho nos hábitos e costumes. Esta
mudança pôde ser notada nas ações, por exemplo, de supermercados que
aumentaram consideravelmente suas adegas e investiram na formação de
vendedores especializados (sommelier) para auxiliar o consumidor na compra.

A medida consumida de vinhos no Brasil, anualmente, é de 2,0 litros per capita,
segundo o Anuário Vinhos do Brasil, 2017. Obviamente, o consumo ainda é baixo se
comparado com outros países pioneiros na produção de vinhos, nos países vizinhos
Chile e Argentina, o consumo é de 17,46 litros e 23,46 litros, respectivamente. Além
de outros países do Velho Mundo, considerados os campeões – a França lidera com
42,51 litros, seguido por Portugal com 41,74 litros e a Itália com 33,30 litros per
capita (Wineinstitute.org, 2015).

Embora o consumo de vinho venha crescendo vertiginosamente no Brasil, a
preferência é predominantemente de marcas estrangeiras – chilenos, argentinos,
espanhóis, italiano, franceses, alemães, americanos, sul-africanos, neozelandeses e
australianos.

Apesar da pequena relevância no volume total do comércio mundial, a recente
história dos vinhos nacionais aponta para a conquista de um espaço de destaque no
mercado vinícola global, contando com a presença em diversos países do mundo e
premiações notórias, como por exemplo, o Cave Geisse Espumante Extra Brut, da
Vinícola Geisse, premiado internacionalmente no San Francisco International Wine
Competition, Estados Unidos (2017).

Os números de exportação de vinhos brasileiros, no ano de 2014, apontaram 16,8
milhões de litros de espumantes, e 14,7 milhões de litros de vinhos finos (Vinhos do
Brasil, 2017). O desempenho das safras brasileiras vem surpreendendo os
produtores estrangeiros que visitam o país e deparam com o nível de sofisticação da
produção de vinhos finos.

Mesmo com todas as conquistas apontadas não foi argumento suficiente para
influenciar o consumo de vinhos nacionais, o vinho produzido no Brasil encontra
resistência por parte dos consumidores. Isso pode, por outro lado, ser encarado
como um desafio à indústria nacional. Uma evidência de que a situação pode ser
revertida é o que ocorreu com os vinhos espumantes nacionais, que hoje
representam 80% dos espumantes consumidos no Brasil (Masson, 2009). Entretanto
o potencial dos vinhos brasileiros não é o propósito desse estudo.

Assim, pergunta-se: As motivações hedônicas e as motivações utilitárias exercem
influência no consumo de vinho no Brasil, especificamente na cidade de Belo
Horizonte, Minas Gerais?

Para cumprir os propósitos deste estudo, em consonância com a pergunta
norteadora, foram definidos objetivos e apresentados a seguir.

1.2 Objetivo do estudo
1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a influência dos atributos hedônicos e/ou utilitários que motivam o
consumidor de vinhos, em Belo Horizonte.

1.2.2 Objetivos Específicos

1) Identificar o perfil dos consumidores de vinhos;

2) Estimar as influências exercidas pelas motivações hedônicas e pelas
motivações utilitárias no consumo de vinhos;

3) Correlacionar as motivações hedônicas e utilitárias do consumo de vinhos e
identificar a saliência das motivações ao consumo do vinho.

1.3 Importância do estudo
Para a academia o estudo é importante por proporcionar conteúdos analíticos que
integrem o contexto do vinho nos atributos hedônicos e utilitaristas. Existem estudos
acadêmicos sobre o comportamento do consumidor de vinho em outros locais do
globo terrestre – Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, porém ainda são poucos
os estudos que focalizem o Brasil como objeto de estudo.

Em busca realizada na base de dados da plataforma Scientific Periodicals Eletronic
Library (Spell) foi encontrado um artigo que continha a palavra-chave “consumo de

vinho”, no ano de 2011. Utilizando-se outros termos: “comportamento de consumo
de vinho” e “atributos hedônicos e utilitários do vinho” nenhuma publicação foi
relacionada no resultado de busca. O que confirma haver campo para estudos que
abordem temáticas sobre comportamento do consumidor e sobre os atributos
hedônicos e/ou utilitaristas, o que torna esta pesquisa relevante.

No setor de bebidas, o mercado brasileiro já é considerado robusto. A produção de
cachaça lidera com a produção da maior marca global, denominada 51. Outra
bebida fabricada em grande escala é a cerveja. De acordo com a Associação
Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), dados do Anuário de 2016, o Brasil
ocupou o terceiro lugar no ranking mundial de produção de cerveja. Destaca-se a
produção da Cervejaria Ambev, empresa brasileira que iniciou sua trajetória em
1853, proprietária de grandes marcas, como por exemplo, Skol, Brahma, Antarctica,
Budweiser e Stella Artois. O vinho segue a tendência promissora, com a qualidade
dos vinhos brasileiros crescendo gradativamente e os rótulos pontuados, com
notoriedade para os espumantes, em concursos consagrados, como o San
Francisco International Wine Competition. Logo, para a indústria e comércio de
vinhos, o presente estudo é importante para compreender as preferências dos
consumidores de vinhos no Brasil.

Para a autora o estudo é importante por ser docente na área de comportamento do
consumidor e marketing. O estudo será uma oportunidade de conhecer a história do
vinho e pesquisar sobre o comportamento de consumo de vinho no Brasil,
especificamente sobre a dimensão hedônica e utilitarista.

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

a essa introdução, é

apresentado o

campo de

estudo,

a

problematização, os objetivos geral e específicos, e a importância do estudo. O
segundo capítulo contém o referencial teórico, que apresenta os temas que dão
sustentação teórica: o vinho e sua história, vinho no Brasil, o comportamento do
consumidor de vinho, a dimensão sensorial do vinho, as dimensões de consumo
hedônica e utilitária, e o modelo analítico da pesquisa. O terceiro capítulo traz a
metodologia, descrevendo-se a caracterização da pesquisa, a população e amostra,
procedimentos para a coleta de dados – o

questionário

da

pesquisa

e

o

processamento dos dados da pesquisa. 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.

2 Referencial Teórico: apresentação das contribuições literárias que suportam
o estudo

Este capítulo apresenta contribuições literárias sobre o vinho e sua história, o
consumo, a dimensão sensorial do vinho, e as suas dimensões de consumo
hedônicas e utilitárias. Explora especificamente os seguintes pontos: o vinho, sua
história e seus mercados. Em seguida, abordam-se os temas: o consumo, a
dimensão sensorial do vinho e as dimensões de consumo hedônica e utilitária. Por
fim, apresenta-se o modelo analítico da pesquisa.

2.1 O vinho, sua história e seus mercados

O vinho tem lugar em diversos tipos de histórias, mas sua origem é enigmática, já foi
considerado um milagre da natureza. É uma bebida resultante da fermentação
alcoólica, total ou parcial, por intervenção de processos tecnológicos permitidos por
lei ou, no nível mais elementar, o vinho é resultado de um processo natural de
fermentação, ou seja, cada uva funciona como uma minivinícola. Isso ocorre porque
os elementos químicos do vinho são todos encontrados dentro da própria uva em
sua casca. Na polpa contém água, açúcar e pectina, a casca por sua vez, armazena
o tanino, o fermento e o pigmento que proporcionam a cor aos vinhos, como o tom
tinto e rosé (Phillips, 2003).

Nunca foi desvendado quem primeiro fermentou o sumo da uva até transformar-se
em vinho. Há apenas vestígios passados, há mais de 7.000 anos. Mas, seja como
for que o vinho tenha sido inventado, o homem teve contato com a uva para produzir
a bebida e isto remete às regiões do Hemisfério Norte, especialmente, Eurásia – na
América do Norte e na Ásia, onde havia videira silvestre, ou Vitis Vinifera Sylvestris.
Florescera também na Argélia, África (Phillips, 2003).

Este autor cita que os

primeiros fabricantes de vinho da Idade da Pedra escondiam seus alimentos para
protegê-los de predadores, logo, acadêmicos especulam que teriam colhido uvas
selvagens, armazenado em um tronco oco ou em um pedaço de couro animal. As
uvas ao fundo podem ter se rompido e soltado o sumo e, um ou dois dias após, o
sumo fermentado. Ao comer as uvas, provou o líquido que restou aromático e
embriagador.

Mas o processo de fabricação só evoluiu com a intervenção do homem. As uvas
passaram a ser cultivadas, selecionadas e fermentadas. A fermentação era
controlada para se atingirem sabores específicos. Seu papel na fabricação do vinho
passou de um simples facilitador do processo natural para o adaptador deste
processo, com o objetivo de obter resultados específicos e planejados.

No início dos anos 1990, observou-se a acirrada competição entre o que se
convencionou chamar de vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo (Lucki, 2010).
As características dos vinhos entre velho e novo mundos são totalmente distintas.
Os vinhos do Velho Mundo denotam tradição na produção, carregando um nome
comercialmente forte – como Bourdeaux, Borgonha e Chianti, e um fator climático
peculiar, como se percebe nos vinhos europeus produzidos ao longo de séculos.
Nos vinhos de países que iniciaram a produção posteriormente, como é o caso dos
produtores da Austrália, Estados Unidos, Argentina, Chile, África do Sul, Nova
Zelândia e Brasil, as características principais, basicamente, foram descomplicar o
rótulo destacando a uva em lugar da região, o que não obriga memorizar vários
nomes de onde os vinhos são provenientes, e na produção adotaram novas
técnicas, o que permitiu o consumo imediato do vinho.

Os tradicionais produtores que atravessaram séculos perdem cada vez mais
mercados, para vinhos mais acessíveis e que são produzidos em grande escala por
poucos produtores, como é o caso da Austrália onde quatro grupos respondem por
80% do mercado, e do Chile em que os cinco maiores grupos dominam
aproximadamente 90% da produção (Lucki, 2010).

A qualidade final do vinho é determinada pelo vinhedo e pela vinícola. Dois fatores
são influenciadores nas características das uvas – ambiente e cultura agrícola. O
ambiente são todas as propriedades da natureza local, também denominado terroir –
do francês e engloba o clima, solo e o escoamento hídrico. A cultura são as formas
de cultivo pelo produtor, como poda, seleção da variedade de uva, a condução da
videira, que pode ser pelo método espaldeira, que favorece a exposição ao sol, ou
que pode ser pelo método latada, plantadas em sentido horizontal, os cachos
pendem para baixo e para dentro (Embrapa Uva e Vinho, 2015).

É possível encontrar vinhos compostos por outras frutas, como por exemplo, amora,
porém a principal fruta para a produção de vinho, por condições inatas, é a uva. O
suco da uva tem todos os ingredientes necessários para a fabricação, a sua alta
concentração de açúcar proporciona a fermentação alcoólica, inibindo a ação
microbiana. Existe uma variedade de uvas espalhadas pelo mundo, sendo a espécie
vitis viníferas, comumente denominada V. vinífera, originária da Ásia Menor, a ideal
para produção de vinhos finos. Estima-se que existam entre 10 mil e 14 mil
variedades, também denominadas cepas ou castas. O elevado número justifica-se
pela variabilidade na forma de crescimento, aparência e sabores, além da
possibilidade de cepas clones, por videiras que brotaram a partir do cruzamento de
castas. As vinte castas mais abundantemente cultivadas no mundo são, conforme
Henderson e Rex (2012):

Barbera
As videiras de Barbera são nativas da Itália, da região de Piemonte. Produzem
vinhos ácidos, intensamente coloridos, com tanino moderado. A tendência em
manter a acidez em clima quente a fez popular em assemblage, ou o mesmo que
corte em vinhos de mesa, nas regiões quentes, como por exemplo, na Argentina e
na Califórnia, nos Estados Unidos.

Cabernet Franc
As videiras de Cabernet Franc são nativas da França, da região de Bordeaux e
Loire. As qualidades suaves dessa uva a tornam útil para moderação de tanino. É
combinada frequentemente com Merlot e Cabernet Sauvignon, oferecendo assim
tom frutado.

Cabernet Sauvignon
As videiras de Cabernet Sauvignon representam a variedade clássica de Bordeaux,
na França. E uma das uvas mais cultivadas no mundo. É conhecida pela excelente
cor e tanino favorável, com sabor complexo, as de melhores qualidades exibem
aroma de cassis. Com cachos soltos e bagos de casca grossa, ela amadurece no
fim da estação. Um estudo do dna, no ano de 1997, determinou que a qualidade
Cabernet Sauvignon é resultado do cruzamento das castas Cabernet Franc e
Sauvignon Blanc. Resulta em vinhos equilibrados quando misturada com outras

variedades de Bordeaux – Merlot, Cabernet Franc, Malbec e Petit Verdot. A
Cabernet Sauvignon ganhou grande popularidade no Novo Mundo.

Chardonnay
As videiras de Chardonnay vêm de Borgonha, na França. Essa espécie amadurece
no meio da estação, o que permite o crescimento em regiões frias. A forma de
cultivo leva a um corpo que pode ser fresco e ácido, como produzido na região de
Chablis, até um leve e untuoso, como a produção na Califórnia. Durante os anos
1980 e 1990 foi fortemente cultivada na Califórnia, o que proporcionou a sua
popularidade. A uva Chardonnay pode substituir muitas variedades de uvas neutras,
como por exemplo, Chenin Blanc, cultivada em região quente.

Chenin Blanc
As videiras de Chenin Blanc são naturais do vale de Loire, na França, onde são
denominadas Pineau de La Loire. É uma casta de fácil adaptação em vários solos e
climas, por isso é conhecida no mundo inteiro, principalmente, na África do Sul, onde
é responsável por um quinto da área cultivada. Fora da França é considerado um
tipo de uva simples, típica de vinhos baratos. Até o final dos anos 1980 era a uva
branca mais cultivada na Califórnia, porém desde então perdeu mais da metade da
área para a uva Chardonnay. O vinho produzido com a Chenin Blanc é claro,
refrescante, pode ser doce ou seco.

Gewürztraminer
A espécie Gewürztraminer é comumente cultivada na Alsácia, distrito da França.
Também é cultivada nos Estados Unidos, nas regiões costeiras frias da Califórnia e
na Nova Zelândia. O cultivo em regiões frias propicia o aroma floral e picante,
característico dessa espécie. Essa uva é branca, mas ao contrário de outras
espécies brancas adquire cor marrom-dourado no período de maturação, ao invés
de permanecer verde ou amarelada.

Grenache
A variedade Grenache é comum ao sul do vale do Rhône. Consegue obter sucesso
no cultivo em clima quente. Produz vinhos tintos suaves e de maturação precoce. O
sabor remete ao gosto de ameixa, frutado e com tanino moderado. Essas qualidades

a tornam uma boa opção para combinar com a variedade Syrah, que pode ser mais
tânica.

Malbec
A variedade Malbec é uma das clássicas da região de Bordeaux. É também
cultivada na região oeste da França, denominada de Côt. A Argentina é conhecida
por extensas plantações de Malbec, utilizada para produção de vinho varietal. É
muito utilizada para acrescentar complexidade e cor em vinhos produzidos com a
uva Cabernet Sauvignon.

Merlot
As videiras de Merlot são provenientes de Bordeaux, na França, com destaque para
a produção da vinícola Saint-Émilion. É uma uva muito popular nos Estados Unidos,
sua aceitação entre os consumidores a fez ser amplamente comercializada,
sobretudo na Califórnia e Washington. Porém o amplo cultivo reduziu seu preço no
mercado, diminuindo consequentemente sua produção. O seu sabor é parecido ao
da uva Cabernet. Entretanto mais suave, e amadurece mais rapidamente na
estação, qualidade que a torna mais valiosa em temperaturas frias, em que a uva
Cabernet não atinge o ápice da maturidade.

Muscat Blanc
As videiras de Muscat Blanc, ou também chamada de Muscat Canelli, reproduzem
favoravelmente em uma multiplicidade de condições – em clima frio, produzem bons
vinhos secos e encorpados, e no clima quente proporcionam excelentes vinhos
doces, de sobremesa. É possível também obter espumante, do tipo Asti. Existem
mais de duzentas espécies de Muscat, com variabilidade de cor e sabor. O aroma
Muscat pode ser definido como frutado e floral.

Petite Sirah
A variedade Petite Sirah, ou com o nome de Durif na França, nativa do vale de
Rhône, advém do cruzamento entre duas qualidades de uvas – Syrah e Peloursin.
Tem grande popularidade na Califórnia, Estados Unidos. Produz um excelente vinho
varietal. O vinho produzido com essa uva apresenta cor intensa, é bastante
incorpado e tem aroma frutado. Ainda que produza bons varietais, sempre é

misturado a outras uvas vermelhas, principalmente a Zinfandel, para proporcionar
corpo e cor.

Pinot Blanc
A variedade Pinot Blanc, proveniente da Alemanha, é originária de uma mutação
genética a partir da família Pinot Gris e Pinot Noir. É também nomeada de Pinot
Bianco. Ela reproduz melhor em baixas temperaturas. Caracteriza-se por cachos
pequenos, de tom verde-claro, e de sabor próximo ao da uva Chardonnay, porém
mais leve. Na Europa é responsável pela produção de vinhos refrescantes, de pouco
corpo e mais novos. Na Califórnia o inverso, vinhos encorpados. Pinot Blanc pode
também ser mesclada às uvas Chardonnay e Pinot Noir para a fabricação de vinhos
espumantes.

Pinot Gris/ Pinot Grigio
A uva Pinot Gris, ou também Pinot Grigio, como é chamada na Alsácia e Itália, local
onde é comumente cultivada. É popular em regiões de clima frio. Tem como uvamãe a Pinot Noir, que por sua vez cruzou resultando na origem da uva Pinot Blanc.
Sua cor é marrom-avermelhada. Seu aroma é frutado e produz vinhos encorpados.
Ultimamente o consumo dessa uva cresce nas Américas, devido às importações.

Pinot Noir
A variedade Pinot Noir é a principal da Borgonha. Essa uva carrega a reputação por
produzir os melhores vinhos, principalmente por apresentar dificuldade no
crescimento, perdendo o posto apenas para a Cabernet Sauvigon. A família da uva
Pinot Noir é extensa, foram realizados muitos cruzamentos, sendo essa a uva-mãe.
O clima em que há melhor adaptação é de baixas temperaturas. Proporciona vinhos
delicados, e é necessário muito cuidado na produção para garantir o sabor.

Riesling
A uva Riesling é a mais conhecida produzida na Alemanha, é responsável por
produzir o famoso vinho de sobremesa Trockenbeerenauslese, ou TBA, rico em
açúcar. Também é capaz de produzir vinho seco, ácido, com baixo teor alcoólico.
Nos Estados Unidos é também denominada White Riesling ou Johannisberg
Riesling. Essa uva é parecida com a Gewürztraminer, tem notas florais e frutadas,

porém menos picante. O clima frio é mais favorável para preservar suas
características naturais. Sua produção foi diminuindo à medida que os consumidores
passaram a apreciarem vinhos mais secos.

Sangiovese
As videiras de Sangiovese são provenientes da Itália, especificamente na região da
Toscana. Também são plantadas em outros locais de clima similar, Califórnia e
Austrália. Essa variedade de uva produz vinhos ácidos, com corpo médio e sabor de
cereja. Possui a casca fina e não suporta altas temperaturas em sua maturação. É a
principal uva utilizada na produção do vinho Chianti. Sua performance é satisfatória
sozinha, ou no corte com outras uvas vermelhas, como por exemplo, Merlot e
Cabernet Sauvignon.

Sauvignon Blanc
As videiras de Sauvignon Blanc, também conhecidas pelo nome Fumé Blanc, são
naturais da França, distrito de Graves. Foi bem aceita na Nova Zelândia e na
Califórnia. Essa uva requer cuidadoso cultivo, pois apodrece rapidamente. Possui
casca fina, cor verde clara e sabor de amora e melão.

Syrah/ Shiraz
As videiras de Syrah são nativas do vale de Rhône, na França. É muito famosa na
Austrália, geralmente chamada de Shiraz. O vinho produzido a partir dessa uva é
encorpado, com bastante tanino. O aroma inclui sabores de amora e ameixa, e ao
mesmo tempo notas apimentadas. No Sul do Rhône essa variedade de uva é
comumente mesclada aos cortes de uvas locais, como a Grenache e Mourvèdre, a
fim de nivelar o tanino. Nos países do Novo Mundo é misturada ao corte de
Cabernet Sauvignon, produzindo um vinho mais frutado.

Tempranillo
As videiras de Tempranillo são naturais da Espanha, foram introduzidas em La
Rioja, é também muito cultivada na Argentina. Em Portugal é conhecida por Tinta
Roriz. Apresenta uma casca grossa. O vinho produzido tem cor intensa, tanino
acentuado, e aroma de morango e ameixa, com nuance terrosa.

Zinfandel
Por muitos anos não era sabida a procedência da uva Zinfandel. Após estudos
comprovou-se ser natural da Croácia, embora mais conhecida na Califórnia, onde
são largamente cultivadas. Essa variedade apresenta cachos grandes, casca fina, e
amadurecem rapidamente em clima quente. Com ela se produz um vinho tinto mais
encorpado, com sabor de amora e pimenta, com leve tanino. É possível produzir um
vinho rosé, denominado White Zinfandel, o termo white não refere-se à cor, e sim à
forma de produção que é a mesma utilizada para vinhos brancos – geralmente as
uvas são colhidas quando apresentam menor nível de sacarose, e são fermentadas
em baixas temperaturas, assim que o suco é extraído da casca.

A uva Carmenere não deve passar incólume, embora não abordada por Henderson
e Rex (2012). É considerada por muitos, como um presente de Bordeaux, a
tradicionalmente produtora de vinhos da França, para os países sul americanos e
para o mundo, já que desde meados da década de 1990, esta vinha é muito mais
conhecida por conta dos vinhos produzidos pelo Chile, local ideal para proliferação
da

espécie,

onde

foi

considerada

redescoberta

(https://www.clubedosvinhos.com.br/uva-carmenere-um-presente-de-bordeaux-parao-chile/ recuperado em 06, março, 2018) .

2.2 Vinho no Brasil

O século XVI foi o cenário da expansão do domínio europeu por lugares nunca antes
visitados na Terra. Exploradores já haviam chegado ao Oriente – China, Rússia e
Índia. Agora buscavam direções diferentes, na tentativa de uma rota encurtada para
a Ásia. Assim iniciou uma nova etapa da história das civilizações entrelaçada na
história do vinho. O vinho foi um dos artigos que os europeus levaram nas malas,
mas logo que aportaram cultivaram uvas nos novos territórios (Phillips, 2003).

As primeiras videiras cultivadas no Brasil foram trazidas pela expedição colonizadora
portuguesa, sob o comando de Martim Afonso de Souza, em 1532. Plantadas na
Capitania de São Vicente (atual Sudeste do Brasil), as mudas reconhecidas como de
qualidade vitis vinífera (típicas para a produção de vinho), não brotaram em função
das condições climáticas e do solo inadequados para este tipo de cultura

(https://www.enologia.org.br/curiosidades/1, recuperado em 30, julho, 2017). Só
mais tarde, no ano de 1875, com a chegada dos imigrantes italianos, desponta o
crescimento da vitivinicultura gaúcha, esses imigrantes trouxeram castas europeias
de videiras da região de Vêneto. Obtiveram bons resultados no Vale do Rio dos
Sinos, no Rio Grande do Sul, pois além da bagagem com as cepas de uva,
introduziram o hábito do consumo do vinho como um alimento. Mesmo as cepas
morrendo com o passar do tempo devido às doenças fúngicas, a determinação para
manter a tradição do consumo tornou o cultivo resistente, logo, a adaptação da uva
na região (Ibravin, 2017).
A variedade de uva americana chamada de Isabel (Vitis Labrusca) plantada na
região no Vale do Rio dos Sinos pelos italianos, na encosta Superior do Nordeste, foi
a que melhor se adaptou àquelas condições, e permitiu a continuidade da produção
de uvas e vinho. A uva Isabel, curiosamente, chegou antes ao Brasil, pelas mãos do
inglês Thomas Messiter, no ano de 1840.

A partir de 1970, vinícolas multinacionais renomadas, como por exemplo, Moet &
Chandon, instalaram-se na Serra Gaúcha implantando alta tecnologia e técnicas
viticulturais modernas. Essas empresas fomentaram junto às pequenas empresas
locais um programa de modificações do sistema de plantio. Essas medidas tiveram
como consequência um grande salto qualitativo no vinho brasileiro, que atualmente
ostenta padrão internacional de qualidade, por conseguir driblar as dificuldades de
solo e clima, firmando o principal polo da vitivinicultura nacional no estado do Rio
Grande do Sul (Academia do Vinho, 2017).

Nos anos de 1980, outras regiões do país passam a ter importância na produção de
vinhos com um novo terroir – palavra de origem francesa que engloba condições
climáticas e do solo caracterizando uma região, como é o caso do Vale do São
Francisco, onde o clima árido associado a novas tecnologias de irrigação
viabilizaram o plantio, permitindo até mais de uma safra por ano (Academia do
Vinho, 2017).

O cultivo da uva ocorre em nove regiões, mas nem todas conseguem estabelecer as
condições mínimas necessárias para elaboração de vinhos finos. A legislação
brasileira define o vinho fino como a bebida proveniente da fermentação alcoólica de

uvas europeias, ou seja, da espécie vitis vinífera. Já o vinho comum feito com uvas
americanas, como a vitis labrusca, ou com uvas híbridas, geneticamente
modificadas, a partir de cepas de duas espécies (Masson, 2009).

A Figura 1 apresenta como ocorre a inversão do ciclo da produção da uva no Brasil,
com o período de colheita alterado para o inverno. A uva Syrah, curiosamente,
cultivada no estado de Minas Gerais, é a que apresenta melhores resultados em
termos de adaptação e produtividade.

Figura 1 – Ciclo de produção da uva no Brasil.
Fonte: Epamig, 2009.

O Rio Grande do Sul é o estado responsável por 90% da produção de uvas
produzidas no país, quase a totalidade das uvas destinadas à vinificação e
elaboração de suco de uva no país. No ano de 2015, o Brasil colheu 70,4 milhões de
quilos

de

uvas

vitis

viníferas,

segundo

a

Wines

of

Brasil

(http://www.winesofbrasil.com/pt/brasilian-wine/regions, recuperado em 10, agosto,
2017).

O setor vitivinícola Brasileiro, caracteriza-se pela diversidade de uvas combinadas
por: uvas do tipo viti viníferas (uvas finas), uvas labrusca (uvas americanas) e
híbridas (cruzamento de castas). A Figura 2 apresenta as regiões que produzem
uvas de mesa (para consumo in natura) e uvas para produção predominante de
vinho.

Figura 2 – As principais regiões produtoras de uvas viníferas e as novas fronteiras.
Fonte: Masson, 2009.

A Serra Gaúcha apresenta área cultivada de 29.730 hectares. Destacam-se os
seguintes municípios: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Flores
da Cunha, São Marcos, Monte Belo, Nova Pádua. Sistema de condução da videira é
denominado latada. O cultivo é de variedades vitis vinífera e americana. Os vinhos
espumantes são destaques premiados desta região. A Campanha apresenta área
cultivada de 1.003 hectares, e Serra do Sudeste apresenta área cultivada de 270
hectares. Há predomínio de variedades vitis vinífera conduzida em sistema
denominado espaldeira ou lira. Destacam-se os vinhos tintos da região.

O Planalto Catarinense apresenta uma área cultivada de 200 hectares. Ele abrange
os municípios de São Joaquim, Água Doce, Bom Retiro, Campos Novos. Há
predominantemente os tipos de uvas Concord, Chardonnay, Sauvignon Blanc,

Cabernet Sauvignon, Merlot. O sistema de condução da videira é espaldeira ou lira.
As uvas são predominantemente destinadas a elaboração de suco de uva e
vinificação, a região tem grande propensão para a elaboração de vinhos tintos.

O Vale do São Francisco soma a área cultivada de 10.000 hectares. Destacam-se
os municípios de Petrolina (estado de Pernambuco) e Juazeiro (estado da Bahia).
São cultivadas as uvas de variedade: Thompson, Crimson, Itália, Red Globe,
Festival, Benitaka, Cabernet Sauvignon, Moscato Canelli, Chenin Blanc. A condição
semiárida do clima da região leva à necessidade de irrigação nos vinhedos. O
sistema de condução da videira é latada. As uvas são destinadas principalmente
para o consumo in natura. Outra parte destina-se a elaboração de suco e a
vinificação de vinhos tintos e espumantes moscatéis.

No Sul de Minas Gerais a área cultivada é em torno de 350 hectares. As principais
regiões produtoras de vinho no mundo harmonizam as mesmas condições climáticas
encontradas no inverno da região: dias de sol, baixas temperaturas à noite e pouca
chuva. Destaca-se a cidade de Andradas. As uvas cultivadas são caracterizadas por
uvas de mesa, as principais variedades são: Seyve Villard, Seibel, Couderc. Para o
vinho, destaca-se a produção de tinto Syrah.

O Leste de São Paulo apresenta área cultivada de 8.900 hectares. Nele destacamse as cidades de Jundiaí, Vinhedos, Campinas, Valinhos, São Miguel Arcanjo,
Sorocaba. São cultivadas as uvas de variedades: Niágara Branca e Niágara Rosada,
Itália, Rubi, Benitaka, Clara, Linda, Morena. O sistema de condução da videira é
latada e lira, empregando tecnologias, como: cobertura plástica e irrigação
possibilitam realizar duas safras por ano. Parte das uvas é destinada para o
consumo in natura. A outra parte destinada a produção de um grande volume de
vinhos de mesa engarrafado, vendido a granel.

A área total de produção vitivinícola é de aproximadamente 89.000 hectares, a
produção de vinhos finos no Brasil chega a 10.000 hectares. O país se consolidou
como o quinto maior produtor da bebida no Hemisfério Sul. São aproximadamente
150 vinícolas distribuídas no território nacional. A indústria é composta por cerca de

outras 1.000 vinícolas menores, instaladas nas pequenas propriedades familiares,
em média de 2 hectares, dedicando-se à produção de vinhos de mesa ou artesanais
(Wines of Brasil, 2017). Segundo o Wines of Brasil, as melhores vinícolas brasileiras
e sua breve história, estão listadas a seguir:

Vinícola Almadén
A Vinícola Almadén hospeda algumas das videiras mais antigas do país. Os
parreirais foram modernizados para a produção de uvas de alta qualidade. Foi
estabelecida na região de Campanha a partir de estudo de especialistas da
Universidade da Califórnia, em 1973, que indicou a área como favorável para o
cultivo da uva. Desde 2009, a marca pertence a Miolo Wine Group.

Vinícola Aurora
A Vinícola Aurora iniciou o cultivo de em 1930, tornando-se referência na
vitivinicultura brasileira. Surgiu da modalidade associativista – com mais de 10
diferentes marcas, comprova sua versatilidade. A cooperativa reúne hoje mais de
1,1 mil famílias. Além dos vinhos e espumantes, a empresa é reconhecida no país
pelo suco de uva. Com sede no coração de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul.

Vinícola Basso
A Vinícola Basso originou-se do cultivo dos primórdios italianos, no final do Século
XIX. Cultivou videiras em pelo menos 10 cidades da região sul do país e marcou
presença em três regiões produtoras. Processa anualmente 10 milhões de litros, que
são plantados em 10 hectares próprios e 550 hectares de viticultores parceiros.

Vinícola Campestre
Fundada há 50 anos, elabora 13 milhões de litros de vinhos, sucos, coolers e
espumantes. A empresa vem aumentando sua presença no mercado de vinhos
feitos com variedades vitis vinífera (vinhos finos), hoje são 100 mil litros produzidos a
partir dessas uvas. Com altitude média em torno de 1000 metros acima do nível do
mar, grande amplitude térmica e ótima exposição solar, a localidade de Campos de
Cima da Serra está o virando ponto de convergência entre vinícolas interessadas em

ampliar a produção de vinhos finos, exatamente onde está localizada a Vinícola
Campestre.

Vinícola Campos de Cima
Campos de Cima é o nome de uma propriedade familiar com tradição em pecuária,
com mais de 150 anos. Em 2002, seus proprietários perceberam o potencial para a
vitivinicultura, mas não apostaram na produção em larga escala, a empresa prefere
extrair poucos vinhos, porém todos de alta qualidade. Essa política permite que a
vinícola se auto defina como uma “vinícola boutique”. Para isso, o cultivo da fruta no
campo e o processo de vinificação sofrem a menor interferência possível.

Vinícola Casa Perini
A história da Casa Perini inicia-se em 1929, com produção artesanal de vinhos no
porão da casa de João Perini, imigrante italiano, em 1970 o filho promove mudanças
batizando a empresa como Casa Perini, mas foi a partir de um projeto de
reposicionamento estratégico, na década de 1990, que a vinícola destacou-se no
cenário nacional. A trajetória da Casa Perini pode ser tomada como exemplo do
processo de modernização pelo qual passam muitas vinícolas brasileiras.
Atualmente totaliza 11 milhões de litros anuais. A Vinícola possui premiações
nacionais e internacionais em várias categorias – espumantes, tintos, brancos.

Vinícola Casa Valduga
A Vinícola Casa Valduga é uma vinícola familiar tradição na elaboração de vinhos
finos e espumantes, iniciou os negócios desde 1875 com a chegada da família
Valduga no Brasil. Reconhecida pelo portfólio de alta qualidade, hoje está
posicionada entre as 10 maiores vinícolas brasileiras, presente em mais de 20
países, nos 5 continentes. Depois de mais de um século cultivando os terroirs do
Vale dos Vinhedos, a vinícola expandiu seu alcance para extrair da Campanha
Gaúcha e de Encruzilhada do Sul. O reconhecimento de mais de 300 prêmios
internacionais, incluindo o quarto lugar no concurso Chardonnay du Monde 2015. A
empresa é percursora do Grupo Famiglia Valduga, um dos responsáveis pela
introdução do enoturismo no Vale dos Vinhedos, tendo construído um dos primeiros
complexos enológicos para visitantes no Brasil.

Vinícola Geisse
A Vinícola Geisse foi fundada em 1979, pelo engenheiro agrônomo e enólogo Mário
Geisse, chileno que veio para o Brasil em 1976, contratado para dirigir a Moët &
Chandon do Brasil. Logo nos primeiros anos percebeu que aqui existia um potencial
incrível para a produção de espumantes, renunciou ao sistema de produção latada e
foi vanguardista ao optar pelas espaldeiras altas. A qualidade dos rótulos Geisse é
construída a partir do cuidado com os detalhes, desde o sistema de controle de
pragas nos vinhedos até a definição dos cortes para cada safra. O perfil clássico de
seus produtos acarretou premiações mundo afora, e em 2011 o Cave Geisse Brut
1998 foi escolhido pela crítica Jancis Robinson para abrir um painel sobre grandes
vinhos fora de Bordeaux durante o Wine Future Hong Kong. O Cave Geisse
Espumante Extra Brut, conquistou Medalha de Ouro, no II Concurso Iberoamericano de Vinos Espumosos y Efervescents, em Mérida, na Espanha.

Vinícola Domno
Em agosto de 2008 a Casa Valduga investiu na bebida que considera uma das
principais vocações da Serra Gaúcha os espumantes, assim surgiu a Domno do
Brasil. Uma divisão especializada em rótulos feitos pelo método Charmat, um
método que acelera a produção e permite produzir vinhos doces e secos, a empresa
trabalha apenas com vinhedos próprios, uma maneira de garantir a qualidade de
seus produtos. Sempre em lotes limitados e com alto uso de tecnologia, vêm
colecionando

uma

série

de

prêmios

importantes,

tanto

nacionais

quanto

internacionais.

Vinícola Don Guerino
A tradição foi trazida da Itália para o Brasil, pelos primeiros imigrantes da família
Motter, em 1880. A história da vinícola não inicia com a construção da Sede ao invés
disso ela começa com a plantação de videiras na cidade de Alto Feliz, na Serra
Gaúcha, implantada nos anos 2000. São 55 hectares de vinhedos, reconhecidos por
variedades francesas compõem a base do catálogo da empresa, complementado
por uvas italianas.

Vinícola Garibaldi
A Vinícola Garibaldi é uma cooperativa com um quadro de 370 famílias associadas,
área de 32 mil metros quadrados construídos, e capacidade de estocagem de 20
milhões de litros de vinhos. Apresenta índices de crescimento superiores aos das
vinícolas nacionais, resultado proveniente de uma história de investimentos e
profissionalização. A profissionalização da gestão e a atualização tecnológica da
vinícola foram essenciais para que a Cooperativa Vinícola Garibaldi completasse
oito décadas de atividades. Em seu catálogo há vários vinhos premiados, destaque
para medalha de Ouro no 2º ECIBE - Encuentro Concurso Iberoamericano de
Espumosos, edição 2017.

Vinícola Hermman
A família Hermann já era proprietária de uma das maiores importadoras de vinhos
de alta qualidade do país, a Decanter, e trouxe toda a sua expertise de
conhecedores de diversas regiões vinícolas de todo o mundo para a produção de
vinhos, apostando no potencial das melhores terras para o cultivo da região sul do
Brasil. Comprou em 2009 um vinhedo de grande vocação na Serra do Sudeste, no
Rio Grande do Sul, numa área com pouco mais de 21 hectares. A vinícola conta
com a consultoria de enólogos estrangeiros, acarretando prêmios em concursos no
Brasil e no exterior.

Vinícola Laurentia
A Vinícola Laurentia é intitulada vinícola boutique. Surgiu em 1996, pelo sonho do
casal Gilberto e Leonor Schwartsmann, que dedicaram boa parte do tempo de lazer
visitando vinícolas de renome em diferentes regiões do mundo, posteriormente,
morando no Brasil, decidiram concretizar o sonho de produzir vinhos de qualidade, e
o fizeram em sua propriedade rural. Porém, a localização no município de Barra do
Ribeiro, no Rio Grande do Sul, não pertence ao terroir característico. Após muito
estudo das condições climáticas da região, pesquisa das características do solo da
propriedade, planejamento para implantação de vinhedos, e várias etapas de
experimentação, nas quais foram priorizados os cuidados com os vinhedos, a
Laurentia consegue produzir vinhos de qualidade, com o uso de alta tecnologia, mas
com uma abordagem ao mesmo tempo artesanal. A partir de 2005, iniciou-se a
comercialização dos primeiros produtos, como os tintos Montepulciano e

Tempranillo, o branco Chardonnay e os espumantes Brut e Rosé. Mais
recentemente, vários outros tipos de vinhos tintos e brancos passaram a serem
produzidos – como Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot e Nebiollo. No ano de
2011, foi premiada com a Medalha de Ouro no Concurso Brasileiro de Espumantes.
Em 2012, foi distinguida com a honra ao mérito no International Wine Challenge em
Londres, Inglaterra e com Medalha de Prata no Concurso Internacional do Vinho
Brasileiro.

Vinícola Lidio Carraro
É uma das marcas de vinho brasileiro com maior presença no mercado
internacional, a Vinícola Lidio Carraro é comprometida a elaborar somente vinhos
premium, conduzindo todo o processo de produção com a mínima interferência e o
máximo respeito à expressão natural da uva e do Terroir de origem. É a vinícola
pioneira no país a implantar uma gestão vitícola e enológica sustentáveis – começa
com o mapeamento de solos, rigoroso controle de produção, até o recebimento da
uva por gravidade e vinificação de grandes vinhos sem o uso tradicional da madeira.
Essa é uma tarefa que eles desempenham com prazer em duas das mais
promissoras regiões vinícolas brasileiras: a Serra Gaúcha, mais precisamente no
Vale dos Vinhedos, e a Serra do Sudeste, no município de Encruzilhada do Sul.
Mesmo sem empregar barricas de carvalho, a vinícola atinge grande complexidade e
estrutura em seus vinhos de primeira linhagem. Além de surpreender, os resultados
arrancam elogios em diferentes partes do mundo.

Vinícola Miolo
As raízes da Vinícola Miolo remontam ao século XIX, com a chegada dos imigrantes
italianos no país, precisamente no ano de 1897 – Giuseppe Miolo ao desembarcar
no Brasil trocou suas economias por um pedaço de terra no Vale dos Vinhedos,
denominada Lote 43. Está Presente em quase todas as regiões produtoras do país,
a Miolo Wine Group é resultado da união de diferentes empresas e investidores do
setor do vinho no Brasil. Foi uma das primeiras vinícolas brasileiras a despertar para
o mercado internacional. A formalização do grupo ocorreu em 2008. Conta com
tratados de joint ventures internacionais: Costa Pacífico (Chile), Los Nevados
(Argentina), vinícolas Podere San Cristoforo e Giovanni Rosso (Itália). Hoje, a Miolo

Wine Group reúne uma linha de mais de 100 produtos elaborados a partir de
parcerias nacionais e internacionais.

Vinícola Mioranza
A fundação da Vinícola Mioranza foi no ano de 1964, quando a Família Mioranza, de
origem italiana, começa com o cultivo das vinhas na Serra Gaúcha, na cidade de
Flores da Cunha, reconhecida nacionalmente pelos excelentes vinhos. Produz
anualmente 4 milhões de litros entre vinhos e sucos. A produção da uva é quase
toda em vinhedos próprios, recebendo cuidado para garantir o cultivo de uvas
nobres, com investimento em avançada tecnologia, que inclui os equipamentos
utilizados no cultivo, nas modernas técnicas de análise e no armazenamento do
produto a capacidade de produção faz com que a Mioranza naturalmente se
destaque entre as empresas do setor na região dos Altos Montes.

Vinícola Fazenda Ouro Verde
A Vinícola Ouro Verde faz parte do time de empresas da Miolo Wine Group,
localizada no Nordeste brasileiro, Vale do São Francisco, município de Casa Nova
na Bahia, que desafia os parâmetros da enologia mundial em virtude da elaboração
de vinhos de alta qualidade em viticultura tropical. Foi adquirida no ano 2000,
quando no local já havia uma vinícola antiga que foi inteiramente restaurada,
modernizada e ampliada garantindo o sucesso dos vinhedos do clima tropical
semiárido. Atualmente a vinícola produz 2 milhões de litros entre vinhos finos e
espumantes, em 200 hectares de vinhedos próprios. Duas safras de uva são
colhidas por ano, com grande incidência de insolação e baixa precipitação de
chuvas, os vinhedos são irrigados por sistema de gotejamento. Os produtos da
marca são denominados Terranova. Destaca-se os espumantes são jovens, frescos
e frutados, elaborados pelo método charmat em autoclaves com temperatura
controlada. Já o espumante Terranova Moscatel é elaborado em autoclaves, porém
pelo processo Asti.

Vinícola Peterlongo
Uma vinícola centenária, a Peterlongo sempre teve como meta principal a conquista
da excelência na elaboração de espumantes. Dessa forma, é uma das fabricantes
de bebidas responsáveis pelo renome que o Brasil alcançou mundialmente na

produção de vinhos e espumantes. Através do forte vínculo do Brasil e Estados
Unidos durante a Era Vargas, além da escassez de champanhe Francês em função
da segunda guerra mundial, surge a oportunidade de exportar o espumante, em
1942. Assim, o Brasil ganhava espaço nas gôndolas com um dos produtos mais
sofisticados da casa, cujo preço de uma garrada de champanhe Peterlongo chegava
a três vezes do valor dos clássicos vinhos chilenos, como Choncha y Toro, por
exemplo. Foi uma das pioneiras na iniciação do enoturismo como forma de
publicidade de seus rótulos. A tradição não a fez obsoleta, a tecnologia da vinícola
garante que sua história de qualidade perdure ao longo dos anos, em 2015, ano que
completou os cem anos de sua fundação, para celebrar, a empresa investiu em
obras para reestruturação de seu atendimento turístico, o lançamento de uma edição
de garrafas de champanhes colecionáveis, relembrando os rótulos que marcaram
época.

Vinícola Pizzato
A família Pizzato, de origem italiana, chegou ao Brasil na década de 1880, e iniciou
o cultivo de parreirais para subsistência, localizada em Monte Belo do Sul, no estado
do Rio Grande do Sul. O prazer em lidar com as uvas e os vinhos sobressaiu e o
cultivo de parreirais foi ampliado. A partir do final da década de 1960, passou a
serem produzidos na atual propriedade, com 42 hectares de vinhedos, localizada no
Vale dos Vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves. A vinícola elabora espumantes e
vinhos brancos de alta qualidade. O catálogo apresenta desde vigorosos rótulos de
guarda até tintos leves e frutados, identificados com o Novo Mundo. O produto é
envelhecido em barricas de carvalho americano por aproximadamente quatro
meses, resultando em um produto de maior complexidade de aromas (efeitos da
micro-oxigenação permitida pelas barricas, além dos aromas oriundos da própria
madeira), sendo, então, engarrafado e mantido em repouso até a sua
comercialização.

Vinícola Quinta da Neve
A Quinta da Neve, localizada na cidade de São Joaquim, está entre as primeiras
vinícolas a explorar o Planalto Catarinense para a elaboração de vinhos finos de
qualidade. As uvas de diferentes variedades, sendo destaque a Pinot Noir, são
cultivadas em 25 hectares, com uma produção de 804 mil garrafas ao ano. A

colheita é feita manualmente. Coleciona prêmios de melhores vinhos nacionais,
como por exemplo o Pinot Noir 2006 e o Cabernet Sauvignon 2006, premiados no
Expovinis 2009.

Vinícola Salton
A história da Vinícola Salton inicia-se na colônia italiana de Vila Isabel, na cidade de
Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A vinícola recebe um caráter empresarial
em 1910, quando os filhos do imigrante italiano, Antônio Domenico Salton,
direcionam os negócios. Atualmente é conhecida principalmente por seus
espumantes, segmento no qual é líder no mercado brasileiro. No entanto, os
múltiplos prêmios conquistados a seus demais vinhos tintos e brancos e as
exportações para diferentes países demonstram que domina múltiplos segmentos.
Com um século de existência, a administração está na terceira geração da mesma
família, 100% brasileira, a Salton conseguiu modernizar sua gestão ao longo do
tempo. O mesmo aconteceu com sua tecnologia e equipamentos, a empresa faz
amplo uso da tecnologia para gerar rótulos de alta qualidade.

Vinícola Sanjo
A Sanjo foi fundada em 1993 por um grupo de 34 fruticultores, imigrantes e
descendentes de japoneses, com foco na produção de maças. A cooperativa
cresceu e se profissionalizou ao ponto de se tornar referência na América Latina na
produção de maças e seus derivados, assim como uma referência na gestão de
cooperativas. Atualmente, conta com 80 cooperados e 330 funcionários, produzindo
40 mil toneladas de maçã das variedades Fuji e Gala. Com a popularização de São
Joaquim, tendo terras apropriadas para o cultivo de uvas do Planalto Catarinense e
o domínio das técnicas agrícolas adequadas para a zona de altitude como região
própria para a vitivinicultura, a Sanjo foi pioneira em expandir sua carteira de
produtos e incorporar os vinhos finos ao mix, no ano de 2005. O mercado externo
aprovou o produto, sendo o Japão o primeiro país importador dos vinhos da marca.
São 27 hectares de vinhedos próprios, a safra eleita com melhor qualidade foi a de
2012.

Vinícola Santa Augusta
A Vinícola Santa Augusta está localizada no Planalto Catarinense, no município de
Videira. No ano de 2004 foram plantados os primeiros vinhedos e em 2008 lançados
ao mercado os primeiros vinhos. O catálogo de vinhos é bastante completo, com
tintos, brancos, rosés, espumantes e um intrigante passito, inspirado nos grandes
vinhos de sobremesa italianos. A vinícola é responsável pela produção do primeiro
vinho biodinâmico brasileiro, apontando como mais saudável, seguindo as
tendências mundiais do setor.

Vinícola Rio Sol
A Vinícola Rio Sol está localizada no Vale do São Francisco, em Pernambuco,
especificamente, na cidade de Lagoa Grande. Faz parte do grupo Global Wines,
com sede na região do Dão, em Portugal, produtora de vinhos reconhecida no
mercado mundial. O sucesso da vinícola pode ser medido pelos prêmios nacionais e
internacionais que os rótulos dos vinhos e espumantes da marca vêm conquistando.
Com 200 hectares de vinhedos plantados no semi-árido brasileiro, a empresa
elabora 1,1 milhão de litros anuais.

A evolução qualitativa dos vinhos nacionais foi consequência das técnicas
implantadas pelas vinícolas, como relatado acima, na maioria dos casos evoluindo
as antiquadas culturas herdadas desde o tempo da imigração italiana, em 1875,
para o Rio Grande do Sul, enfrentando o desafio do clima. Foi dada ênfase às
castas que melhor adaptaram-se ao solo brasileiro (Lucki, 2010).

2.3 O consumo

O estudo sobre o consumo teve origem nas ciências econômicas, em teorias de
economistas clássicos como Adam Smith, na segunda metade do século XVIII. O
princípio do estudo era o da racionalidade, utilizado até hoje, que explica que as
decisões dos consumidores são racionais a partir da avaliação da utilidade dos
produtos, porém o comportamento humano não é tão previsível (Schiffman, 2009).

Os estudiosos sobre consumo procuraram explicar não só os estímulos racionais,
mas também estímulos simbólicos. Surgem na década de 1950 estudos na área da

Psicologia. Nos anos 1980, abordagens multidisciplinares, na área da Sociologia,
Antropologia e Marketing, sob o paradigma do interpretativismo, que prega a
realidade como subjetiva, com a perspectiva comportamental do indivíduo
(Schiffman, 2009).

A subjetividade dos consumidores é justificada pelas opções de compra, ou seja, as
opções de escolhas disponíveis para o consumidor. Há uma preocupação em
permanecer à frente da tendência de estilo, no grupo de referência, cuja aprovação
ou rejeição traça a linha entre o sucesso ou fracasso. De outra forma, ser o que é,
por que outros o reconhecem como tal (Bauman, 2008).

Os consumidores são influenciados por fatores internos (psique) e externos
(estímulos do ambiente), sendo que a força impulsionadora que existe dentro de
cada indivíduo e promove a ação é a motivação, seja qual for a teoria motivacional
apontada, sempre estará presente a necessidade humana por trás do processo
comportamental de compra. As necessidades são inatas (fisiológicas), ou são
necessidades adquiridas (psicogênicas), consideradas secundárias, que surgem em
resposta à cultura ou ao ambiente (Schiffman, 2009).

O comportamento do consumidor consiste no processo dos indivíduos ou grupos
selecionarem, comprarem, usarem e disporem dos produtos e serviços, ou
experiências para satisfazer as necessidades e desejos (Solomon, 2011). O
processo de decisão de compra pode ser uma decisão rotineira, limitada ou
extensiva. A chance de os consumidores tomarem decisões extensivas é maior
quando o produto apresenta preço alto, quando é um produto complexo ou quando é
pouco conhecido pelo consumidor (Churchill & Peter, 2003).

Esse processo de decisão de compra do consumidor é dividido em cinco etapas:
inicia-se com a identificação de uma necessidade ou desejo detectado pelo
consumidor. Em seguida, o consumidor busca informações sobre os produtos e
marcas existentes, essas informações são vasculhadas pelo consumidor no seu
interior, como por exemplo, em lembranças de experiências de compras, ou,
externamente, por exemplo, consultando um site de busca na internet. Depois de
levantar as opções existentes, o consumidor irá avaliar as opções listadas para,

finalmente, decidir qual a opção escolher. A última etapa é a avaliação pós-compra,
é a etapa em que o consumidor avalia se a compra foi satisfatória, em caso positivo
pode tornar-se um cliente leal (Churchill & Peter, 2003).

O objetivo do estudo do comportamento do consumidor é identificar porque os
consumidores compram determinados bens e marcas no lugar de outros. Entender
sobre as necessidades e os desejos das pessoas, que ajudam a determinar como
devem ser os produtos. Por último, entender as forças influenciadoras presentes no
ambiente – influência situacional, influência social e influência de marketing (Lamb,
Hair, McDaniel, 2012).

Quando o consumidor adquire bens, ele avalia uma multiplicidade de características
e significados que podem envolver a marca, preço, embalagem, entre outros fatores,
para tomar a decisão final. Os produtos são consumidos para coadjuvar o
desempenho de papéis pessoais ligados a contextos ímpares (Tavares, 2008). No
caso do vinho, a região de origem, a variedade da uva, o preço, o teor alcoólico, são
algumas das características, ou também denominados, atributos do produto que
podem ser levados em consideração no momento do consumidor julgar o seu
próprio desfrute ou para impressionar alguém. Essa última situação que pode ser: o
status da bebida, apreciar o momento entre amigos, ou presentear um ente querido.

Os atributos do produto podem ser divididos em atributos intrínsecos e atributos
extrínsecos. Os atributos extrínsecos são aqueles que podem ser modificados sem
interferir na qualidade do produto, como por exemplo, o preço, a embalagem; e os
atributos intrínsecos são aqueles que estão diretamente relacionados com o produto,
como é o caso da variedade da uva, o teor alcóolico do vinho, região de procedência
e a safra (Lockshin & Hall, 2003).

Os consumidores utilizam, quando há pouco conhecimento sobre o produto, o preço
como o atributo principal no processo de decisão de compra. Já os consumidores
com alto envolvimento são capazes de diferenciar a qualidade do vinho através de
uma avaliação de atributos intrínsecos e, por consequência, tornar-se menos
dependentes do preço (Quester & Smart, 1996). De acordo com Barber, Almanza e
Donovan (2006), escolher o vinho é um fator complicado, mais do que em qualquer

outro produto, uma vez que os consumidores precisam testar uma pequena porção
para poder avaliar suas características e então decidir se vão adquirir ou não a
garrafa.

Spawton (1991) indica seis maneiras, utilizadas pelos consumidores de vinho, para
reduzir a dificuldade no processo de compra:

I.

Selecionar as marcas de vinho que representam uma qualidade consistente e
consumidor;

II.

Selecionar vinhos com base nas recomendações de amigos e colegas;

III.

Seguir o conselho do profissional especialista em vinhos;

IV.

Usar o próprio conhecimento adquirido ao longo da experiência consumindo
vinhos;

V.

Preço, como apontador de qualidade; e,

VI.

Avaliação da embalagem e rótulo.

2.4 A dimensão sensorial do vinho

A análise sensorial acontece em respostas transmitidas pelos indivíduos às várias
sensações que se originam de reações do corpo e mente, e que são interpretadas a
partir das propriedades intrínsecas aos produtos. Para isto é preciso que haja
contato e interação entre as partes, indivíduos e produtos (Palermo, 2015).

As características da composição de um alimento, como é o caso do vinho, ajudam
o indivíduo a decidir sobre consumi-lo, mas conforme mencionado acima, o principal
fator é o resultado da interação, entre o indivíduo e o alimento. A interação acontece
entre os estímulos produzidos no consumo dos alimentos e as condições fisiológicas
e sociológicas de quem os consomem, dependendo do contexto ambiental em que
está inserido o indivíduo e o próprio alimento. Na dimensão sensorial relacionam-se
as características do alimento como a textura, a cor, o sabor, nutrientes, o modo de
preparação, o preço, a sazonalidade, e as características do indivíduo como o ciclo
de vida, o sexo, a cultura, as condições econômicas e a personalidade (Oliveira,
2009).

A avaliação de alimentos é baseada em estímulos sensoriais recebidos pelos
sentidos humanos em contato com o ambiente. São os cinco sentidos: a visão, o
olfato, o paladar, a audição e o tato, responsáveis por conectar os indivíduos ao
mundo. A combinação de informações que são capturadas através dos sentidos é
retransmitida ao cérebro, codificada a partir de crenças e valores, e armazenada na
memória (Cayuela, Requena, Romano & Scinica, 2011).

As pessoas estruturam a forma de pensar distintivamente umas das outras. Algumas
pessoas são estimuladas pela memória visual, pois absorvem melhor as
informações através do olhar. Outras pessoas são auditivas, percebem melhor os
sons ou compreendem melhor quando explicado em palavras. E por fim, há grupos
de pessoas que captam as sensações, sentimentos e emoções, isso através do tato,
gosto e/ou olfato, esse sistema é denominado sinestésico. Nesse sistema as
pessoas ao acessarem a memória associam às suas experiências (Cayuela, et al.,
2011).

Para definir as preferências alimentares o ser humano faz uma avaliação sensorial
de forma automática em concordância com as sensações que experimenta ao
degustar os alimentos. Estas avaliações feitas por meio dos sentidos gera uma
reação de aceitação ou negação, tornam-se metodologias para determinar a
qualidade sensorial (Oliveira, 2009).

Uma vez que nenhum instrumento pode substituir os sentidos humanos, a análise
sensorial através desses parâmetros de medição únicos é amplamente utilizada na
indústria alimentícia para entender o comportamento do consumidor (Oliveira, 2009).

No caso de consumo de bebidas alcoólicas o aspecto social é evidente. O ato de
beber, além do prazer ao paladar, adota a simbologia de confraternizar. O cantor e
compositor brasileiro, Vinícius de Moraes, costumava dizer que “quem não bebe ou
é chato ou é mau-caráter”. Assim, virou a chave social do preconceito tradicional que
marginalizava os bebedores como bêbados (Nascimento, 2007).

Nos últimos anos, até na saúde e em tratamentos estéticos a bebida é utilizada, por
exemplo, a vinoterapia, que consiste em banhos e massagens utilizando os vinhos.

Desde que foi descoberto polifenóis (substâncias que atuam contra os radicais
livres, responsáveis pelo envelhecimento das células) nas uvas que produzem os
vinhos, estes passaram a fazer parte da composição de cremes rejuvenescedores,
hidratantes, óleos, esfoliantes e sabonetes. Há médicos que recomendam uma taça
diária para auxiliar na prevenção de doenças no sistema cardiovascular
(Nascimento, 2007).

Apreciadores dizem que o bom gosto do vinho depende do paladar de cada
indivíduo (Nascimento, 2007). Mas é em conjunto que os sentidos colaboram para
enfatizar a dimensão experiencial do gosto, desde os primeiros aromas que surgem
no ritual de servir a bebida (Smith, 2006). O sabor e o gosto são considerados como
uma experiência mista, mas ao mesmo tempo unitária de sensações olfativas,
gustativas, táteis, térmicas, cinestésica percebidas durante o ato de degustar. O
aroma é percebido via retronasal (nariz e boca, simultaneamente) (Palermo, 2015).

Um exame apurado mostra que a degustação do vinho é importante, porém a crença
individual pode impactar até mais do que propriamente o gosto (Smith, 2006). Duas
pessoas não tem um mesmo sistema de percepção, logo, apreendem experiências
de um mesmo fato acontecido de formas distintas (Cayuela, et al., 2011).

Diante da complexidade e da importância dos temas consumo e análise sensorial
para as organizações, estudiosos, executivos e consultores, aprofunda-se na
próxima seção nos conceitos das dimensões do consumo: hedônica e utilitária, com
o intuito de compreender melhor o comportamento do consumidor.

2.5 As dimensões do consumo: hedônica e utilitária
O termo hedonismo origina do idioma grego – hedonê, ou a propensão à busca de
prazer e da livre vontade de se sentir bem. Assim, o termo remete ao prazer como
uma sensação suprema da vida humana. Contrariamente à sensação do prazer,
situa-se a sensação da dor. Dessa forma, o prazer objetiva suprimir a dor. O prazer
determina a felicidade, ou o sentido da vida, conforme Araújo (2018). Para este
autor, o hedonismo busca ainda outras sensações, tais como o equilíbrio e a
serenidade para alcançar a felicidade.

Diversos filósofos, ao longo da história da filosofia, vêm apresentando suas
contribuições no sentido de descrever e explicar o hedonismo. Entre eles, Sidgwick
(2001), que enfatiza que o hedonismo não é necessariamente autodestrutivo e fútil;
Mill (1909), destacando que o prazer é encontrado quando não é buscado
objetivamente, Kierkegaard (2013), que alerta para o risco de não encontrar o prazer
quando este é buscado avidamente. Para Lipovetsky (2007) o contexto do consumo
na sociedade ocidental pode ser caracterizado em três etapas: a primeira coincide
com a democratização e a facilidade de aquisição de produtos e serviços, em razão
da evolução da produção e distribuição de bens a partir do Século XVIII, a segunda
ocorre na medida em que o consumo vai produzindo bem-estar e proporcionando
status quo aos consumidores, e a terceira, no contexto em que o consumo orienta
para a satisfação pessoal e ao hedonismo. A partir deste contexto, caracteriza-se a
era do marketing sensorial ou experimental, colocando em relevo os sentimentos de
prazer e de felicidade proporcionados pelo consumo. Assim, a sociedade do
consumo se caracteriza pela constante reconfiguração das necessidades do
consumidor, com propostas cada vez mais sedutoras e quase irresistíveis.

Sobre a relação entre o vinho e o hedonismo, cada vez mais intensamente vem
surgindo contribuições literárias que, efetivamente, enriquecem o conhecimento
neste campo. Elementos como a história do vinho, e de cada casta, a história das
regiões produtoras, relações entre vinho e rituais, relações entre vinho e poder,
características idiossincráticas dos vinhos e terroirs, manifestações folclóricas do
vinho, propriedades estéticas, modalidades de comunicação e estratégias de
marketing, fundamentos de produção e de distribuição e as potencialidades que o
vinho apresenta de contribuir à integração de pessoas, desenvolvimento cultural e
geográfico e contribuição ao desenvolvimento econômico e social estão presentes
na literatura sobre o tema. Demonstram a riqueza do tema com múltiplas fronteiras
para estudos.

Em suma Campbell (2001) cita o prazer como o alicerce da motivação hedônica de
consumo, não o prazer temporário do gozo com fim em si, mas uma sensação
aprazível proveniente do uso imaginativo de produtos e serviços vistos e desejados
nas lojas, vitrines e anúncios publicitários. No uso fantasioso os consumidores

buscam diversão e lazer (Tauber, 1972), e escapar dos problemas cotidianos além
de estabelecer laços e vínculos sociais (Kim, 2006; Raghunathan & Corfman, 2006).

Conforme Bentham (1979), um dos pioneiros nos estudos sobre o utilitarismo, o
tema indica o comportamento direcionado à objetividade normativa da busca pela
felicidade. Concretamente, se fundamenta na maximização da promoção da
felicidade. Isto pressupõe a capacidade de sentir dor e prazer. Para Mill (2000) o
utilitarismo enfatiza as regras da consecução do bem estar, destacando a
objetividade da quantidade e da qualidade do prazer. Em contradição ao conceito
mais restrito do tema, Kant (1997) postula que a maximização do bem – produtos e
serviços – é irrelevante se for destinada a um único agente, sem se importar com as
demais partes interessadas. Diversos outros autores destacaram que o utilitarismo
consiste em uma disciplina pouco prática, embora seja mais objetiva e determinística
do que o hedonismo puro.

Fundamentalmente o utilitarismo consiste em uma doutrina filosófica que, a partir
das consequências das ações, estabelece elementos da ética e da moral objetivas.
Neste contexto o utilitarismo se opõe ao desígnio do egoísmo, quando busca a
maximização de interesses de um conjunto de interessados, e não de objetivos
individuais, à custa dos esforços de outros.

O utilitarismo está focado nas consequências das ações e esforços, e seus
princípios básicos são o bem-estar, a consequência dos atos, a agregação de
interesses, a otimização dos esforços e o universalismo de benefícios. Kant (1997)
questiona ditames da orientação egoísta do utilitarismo. Entretanto, para Bentham
(1979) o utilitarismo indica que a utilidade é um princípio da moral, de ética
teleológica. Neste sentido o utilitarismo se orienta para resultados objetivos. A
felicidade e o prazer, nesta lógica, são condicionados por esforços e consecuções
objetivas. Nesta perspectiva, a visão utilitária é mais simples do que a do
hedonismo. A visão utilitarista se apresenta mais consistente e definida na
consciência do observador, ao passo que a lógica hedonista implica na exploração
de ditames que, além do consciente, remete a percepções mais presentes no
contexto sinestésico sobre os valores do indivíduo.

A alimentação humana, e seus rituais, processos e componentes constituem ricas
experiências no que tange aos preceitos do hedonismo e do utilitarismo. Permitem
observar os matizes desde os mais evidentes, até os mais obscuros dos contextos
hedônicos e utilitários. Afinal, “a cultura realiza-se no culto”, ou “o saber apura-se no
sabor”, ou ainda “o sentido necessita do senso, mas transcende-o sem que por isso
deixe de ser o que é”, conforme destaca Reis (2008). Ainda conforme esse autor, a
utilização alimentar do vinho apresenta um forte sentido de comunhão, com origens
que remontam aos escritos bíblicos, e a expressões de prazer manifestadas em
personagens míticos como Dionísio ou Baco.

Desde as propriedades organolépticas até a motivação do consumo, elementos
objetivos e subjetivos interagem nas lógicas hedônica e utilitária. Neste último
contexto, as razões utilitárias do consumo consistem, mais propriamente, nos
elementos objetivos do consumo, conforme se propôs no modelo analítico
desenvolvido especificamente para esta pesquisa.

Escolher um produto, como por exemplo, um alimento, como é o caso do vinho, não
se baseia apenas em ter conhecimento sobre a informação nutricional balanceada,
uma vez que as escolhas dos alimentos estão relacionadas com as preferências
desenvolvidas desde a infância, assim como as influências ambientais, pessoais,
psicológicas e socioeconômicas (Schiffman, 2009). Nesta perspectiva, a percepção
do consumidor é essencialmente bidimensional, sendo duas as principais dimensões
que ditam o comportamento de um indivíduo: dimensão utilitária, com base na
racionalidade da escolha, e dimensão hedônica, baseadas no prazer, em
recompensas emocionais proporcionadas pelos produtos (Batra e Ahtola, 1990).

As necessidades humanas são classificadas como utilitárias ou hedônicas. A
primeira refere-se à escolha de um produto por suas funções, o consumidor toma
uma decisão baseada nos atributos de utilidade do produto. Por outro lado, na
segunda, o consumidor escolhe determinado produto pela beleza, forma,
singularidade, marca e outros quesitos. Por isso, as pessoas, geralmente, tem maior
conscientização de suas necessidades fisiológicas (utilitárias), do que de suas
necessidades psicológicas (hedônicas) (Schiffman, 2009).

Como mencionado, as motivações utilitárias são mais fáceis de identificar, pois
tratam da utilidade oferecida pelo produto. Reforçando o conceito da dimensão de
consumo hedônico, que relaciona aos aspectos multissensoriais e emocionais da
experiência de um indivíduo com produtos (Hirschman e Holbroock, 1982, p.92).
Arnold e Reynolds (2003) definiram seis tipos de motivações hedônicas para ajudar
a entender o consumo:
•

Aventura na compra – a experiência propriamente dita de comprar;

•

Gratificação na compra – ir às compras é uma forma de relaxar, de esquecer
os problemas;

•

Viagem – devaneios através de um mundo repleto de sinais, cheiros e sons;

•

Procurar ideias – ir às compras é uma forma de conhecer e as novas
tendências.

•

Compra pelo valor ideal – ir às compras é uma busca por descontos,
promoções e saldos;

•

Compra social – ir às compras implica em um ato social, para ver pessoas,
encontrar-se com amigos ou familiares para um convívio;

•

Compra para os outros – escolher e comprar produtos que deixarão os
demais (familiares e amigos) contentes;

As empresas destacam em seus produtos os atributos que sejam mais adequados
ao tipo de necessidade de seu público-alvo. No entanto, as escolhas do consumidor
podem ser pautadas por ambos os componentes (Solomon, 2011). Existem
incontáveis referências sobre bebidas alcoólicas que mostram o estímulo ao “prazer
de degustar”, em especial os vinhos. O que têm alavancado nas últimas décadas no
Brasil, associando a bebida ao refinamento e prestígio social (Nascimento, 2007).

Em um estudo realizado por Thach & Olsen (2006) sobre vinhos revelou-se que os
consumidores bebem pelo prazer sensorial. Segundo Nascimento (2007), o prazer
etílico contribui para a sociabilidade por estimular conversas, estreitar laços, além de
alegrar uma mesa de convidado. Os consumidores mais velhos bebem,
principalmente, pelo fomento social. Já os consumidores jovens bebem em função
de identidade cultural e status social.

O vinho é considerado responsável pelo bem-estar e pela longevidade do ser
humano. No entanto é necessário cautela para compreender o universo dos vinhos,
tendo-se em vista que a decisão por motivações hedônicas são mais difíceis de
explicar do que motivações utilitárias (O’Curry e Strahilevitz, 2001), e apresentam
benefícios mais difíceis de quantificar (Kivetz e Keinan, 2006). Estes últimos autores
demonstraram que opções escolhidas, a partir de motivações hedônicas, despertam
benefícios imediatos, pelo maior grau de envolvimento emocional, mas podem levar
ao arrependimento em longo prazo.

A seguir será apresentado o modelo analítico traçado para a pesquisa em relação às
motivações hedônicas e utilitárias.

2.6 O modelo analítico da pesquisa
Em consonância com os propósitos e processos desta pesquisa, e, mais
concretamente em função da linha de abordagem do Mestrado Profissional em
Administração: Estratégias Corporativas – Ênfase em Marketing e Estratégias
adotou-se um modelo cujos elementos analíticos configuram na lógica dos
construtos motivações hedonistas e motivações utilitárias do consumo de vinho. As
variáveis consistem nos elementos, ou fatores, que explicam os construtos,
conforme apresentado na Figura 3.

Motivações hedônicas do consumo de vinho
•

Com o vinho, sinto mais prazer em viver.

•

Apreciar o vinho me aproxima da plenitude do meu

Motivações utilitárias do consumo de vinho
•

Mais frequentemente eu compro vinho, quando estão
em promoções.

paladar.

•

Eu compro vinho pela internet, pois são mais baratos.

•

Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial.

•

•

Pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto

Sempre tomo um vinho, como autogratificação pelos
meus esforços na vida.

muito bem.
•

Comprando vinho pela internet eu valorizo até a

•

Quando estou triste, se tomo vinho, eu me sinto melhor.

•

Para mim, apreciar o vinho alivia o stress.

•

Sou bom especialista em apreciar vinhos.

processo de compra de vinho, em lojas físicas e na

•

Eu sempre mereço degustar um bom vinho.

internet.

•

Pedir um vinho é sempre uma aventura: desconheço a

expectativa da chegada.
•

•

quase totalidade das marcas.
•

Buscar um vinho, para mim, é sempre estimulante.

•

Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me entrando em um

•

Comprar e degustar o vinho, para mim, é um
acontecimento social relevante.

•

Gosto de viver intensamente a experiência de comprar
e de saborear o vinho.

universo conhecido.

•

Gosto de estudar a produção e a distribuição do vinho.

Gosto de confiar nas indicações de amigos e

•

Gosto

sommeliers.
•

Gosto de compartilhar com a família e amigos o

Eu gosto de presentear pessoas com vinho, pois se

•

elas se sentem bem, eu me sinto bem.
•

Eu gosto de presentear familiares e amigos com vinho.

•

Eu dedico grande tempo para escolher vinho para

de

experimentar

os

lançamentos

e

oportunidades.
Prefiro experimentar o vinho por país de origem, prezo
pelas regiões tradicionais em produção de vinhos.
•

Gosto de estudar a história e a geografia dos vinhos,
aprimorando minha cultura neste tema.

presente.

Figura 3 – Modelo analítico da pesquisa.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Em síntese, a avaliação dos dois construtos: “motivações hedônicas” e “motivações
utilitárias” do consumo de vinho constituem a essência e os propósitos investigativos
conforme expostos no modelo avaliativo. O capítulo seguinte compreende a
metodologia da pesquisa.

3 Metodologia: apresentação da trajetória do estudo

Este capítulo apresenta a metodologia empregada na elaboração da pesquisa para
atingir os objetivos propostos e obter a resposta à pergunta norteadora. Possui os
seguintes subitens: caracterização da pesquisa: exploratória e descritiva, população
e amostra do estudo, instrumento de coleta de dados: questionário da pesquisa e o
processamento dos dados da pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa: exploratória e descritiva

Pesquisa é um conceito abrangente que consiste em método de investigação formal
e sistemático por meio de um conjunto de atividades metodológicas que têm por
finalidade

desvendar

novos

saberes

no

âmbito

acadêmico,

científico

ou

organizacional (Cervo et al., 2007, Marconi et al., 2006 & Severino, 2010). A
concepção de uma pesquisa detalha os procedimentos substanciais para obter
informações imprescindíveis para solucionar os problemas propostos (Malhotra,
2012).

A metodologia empregada nesta pesquisa se caracteriza como exploratória e
descritiva. É relevante considerar que a pesquisa bibliográfica está aglutinada, o
levantamento bibliográfico é uma das fontes célebres para pesquisas. As pesquisas
de campo ou de laboratório desfrutam na busca por artigos que atestem a hipótese
levantada, textos teóricos ou outros documentos que colaborem com a pesquisa
(Mattar, 2005).

A pesquisa exploratória ajuda o pesquisador a familiarizar-se com o tema, auxiliando
na melhor compreensão da situação-problema, reunindo informações preliminares.
Geralmente é necessário realizar pesquisas posteriores, a partir do momento em
que o pesquisador já se municiou de conhecimentos sobre o problema a ser
solucionado (Malhotra, 2012). A pesquisa posteriormente realizada neste caso é a
descritiva, que tem o intuito de descrever as características de uma dada população,
fenômeno, ou ainda para checar relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas
padronizadas de coleta de dados (Kotler & Armstrong, 1998).

Quanto aos meios, esta pesquisa trabalhará o método quantitativo. Segundo
Virgillito et al. (2010) o método quantitativo adota abordagens e técnicas de pesquisa
para expressar em números, as opiniões, as informações e os sentimentos dos
indivíduos, exigindo o tratamento estatístico dos dados. Dessa forma os números
podem graduar as necessidades subjetivas dos seres humanos. Alguns fenômenos
naturais podem ser clarificados por apenas uma característica, cujas medidas
configuram uma variável aleatória (conjunto de dados). Todavia, quase a totalidade
dos fenômenos é mais bem entendida por múltiplas variáveis, necessitando do
suporte de estudo da estatística multivariada, que é composta por técnicas de
classificação, de associação e de discriminação. Para isso, aplica-se um
questionário estruturado através da internet. Na sequência é realizada a análise
estatística descritiva e de dispersão, análise fatorial, análise de correlação, análise
de confiabilidade e, por fim, a análise de regressão.

3.2 População e amostra do estudo

População é o somatório de todos os elementos que possuem um conjunto de
características similares procuradas pelo pesquisador. Um subgrupo desses
elementos é selecionado para participar do estudo, estabelecendo a amostra da
população-alvo (Malhotra, 2012). No cálculo da média de uma amostra, não é
questionado se ela é realmente incontestável para o estudo. A estatística descritiva
se responsabiliza por classificar e tabular os dados coletados de maneira conexa,
deixando-os preparados para novos cálculos. Dessa forma, a inferência estatística
insere-se no processo pelos cálculos amostrais, assegurando ao pesquisador o
direito de concluir os resultados alcançados para os demais indivíduos da população
(Virgillito et al., 2010).

A população da pesquisa é constituída por consumidores de vinhos do município de
Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo a totalidade da população desconhecida, assim
considerada como infinita. Por esse motivo não foi realizado um cálculo amostral
exato, mas que contém um número considerável de respondentes.

O próximo subitem detalha o formulário utilizado na pesquisa.

3.3 Instrumento de coleta de dados: questionário da pesquisa

Os formulários são elementos cruciais da pesquisa, pois disponibilizam as escalas
de medidas para viabilizarem o levantamento científico de opiniões, tendências,
interesses, satisfação, entre outros. É necessário aplicar formulários com escalas
apropriadas para obter a consistência das respostas dos entrevistados (Virgillito et
al., 2010).

Para esta pesquisa foi elaborado um questionário estruturado, que está apresentado
no Apêndice. A finalidade foi coletar dados para analisar a influência das motivações
hedônicas e/ou utilitárias que motivam o consumidor de vinhos, no Brasil. As
questões foram formuladas para responder aos objetivos específicos propostos. As
quinze primeiras questões referem-se ao construto “motivações hedônicas do
consumo de vinho”. As onze questões seguintes relacionam-se ao outro construto
“motivações utilitárias do consumo de vinho”, seguida de uma pergunta-síntese. As
respostas variaram numa escala contínua de classificação de um a sete (Escala
Likert), sendo que o item um se refere a “discordo totalmente” e o item sete a
“concordo totalmente”.

Os formulários foram enviados por meio digital, utilizando a ferramenta Google
Formulários. Totalizou-se 228 respondentes e a aplicação ocorreu no período
estabelecido entre 14 de agosto à 19 de setembro de 2017.

3.4 Processamento dos dados da pesquisa

Para o processamento dos dados os procedimentos adotados implicaram na análise
descritiva e dispersão, com auxílio dos softwares SPSS e Excel, para calcular os
valores para as frequências relativas e absolutas, média, desvio padrão e coeficiente
de variação.

A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um
determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias,
chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X

através de um modelo linear. Neste modelo, parte da variabilidade de X é atribuída
aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis
que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.

O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, ... p estejam agrupadas em
subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a
análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste
modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e
correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um
número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum
modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas
variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti, 2007).

Neste trabalho foi realizada a análise fatorial via matriz de covariância. Utilizou-se
também o coeficiente de correlação de Pearson, que é uma medida do grau de
relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os
valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear; O valor 1 indica
uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita,
mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto
mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas
variáveis.

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a
sua fórmula de cálculo é:

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de
significância α(0.05), realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja,
p-valor acima de 0.05, significa que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios
que a correlação entre as variáveis é próxima de zero, p-valor abaixo de 0.05,
rejeita-se a hipótese nula e tem-se indícios de que existe correlação.

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y)
H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y).
O Alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, ou α de
Cronbach (assim como é cientificamente conhecido), é uma das estimativas da
confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado
que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o
coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das variâncias dos itens e
da variância total dos mesmos através da seguinte equação:

onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância
total do questionário.

A Regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e
predizer o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado
em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis
independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional
com as outras variáveis.
Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode
assumir sete valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar
estes dados é a partir da regressão logística ordinal.

A explicação da propensão ao consumo do vinho será obtida pela função abaixo:
Yc = α + B1MH + B2MU + ui, onde:

Yc = motivação geral ao consumo do vinho.
α = constante.
B1 = estimador da motivação hedônica.

MH = índice da motivação hedônica.
B2 = estimador da motivação utilitária.
MU = índice da motivação utilitária.
ui = fator de ajuste.

A partir da caracterização da metodologia do estudo, o próximo capítulo dedica-se a
apresentar e a analisar os dados desta pesquisa.

4 Apresentando e analisando os conteúdos da pesquisa

Este capítulo assume o propósito de apresentar e analisar os dados do estudo.
Conforme informado na metodologia foram investigados 228 consumidores de vinho.
Concretamente, apresentam-se os dados que caracterizam os respondentes, a
seguir os elementos que caracterizam as motivações hedônicas e utilitárias do
consumo de vinho. Serão estudados ainda os dados referentes à pertinência do
modelo de escalas, assim como as relações entre seus construtos. Por fim, através
da função de regressão dos construtos indica-se o grau de contribuição de cada um
para caracterizar as motivações de consumo do vinho.

4.1 Dados gerais dos respondentes

Para conhecer o perfil dos respondentes, bem como suas opiniões, foi utilizada a
técnica de frequência, este tipo de tratamento estatístico é comumente utilizado em
pesquisas para o conhecimento, preliminarmente, dos dados. Trata-se de arranjo de
valores que as variáveis tomam em uma amostra. Cada entrada na tabela contém a
frequência ou a contagem de ocorrências de valores dentro de um grupo ou intervalo
específico e, deste modo, a tabela resume a distribuição dos valores da amostra, ou
seja, quantas vezes ela se repete na mesma, mostrando sua força estatística.

4.1.1 Gênero dos respondentes

O gênero dos respondentes está distribuído conforme a Tabela 1.
Tabela 1
Distribuição de frequências do gênero dos respondentes
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Feminino

107

46,93

Masculino

121

53,07

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria é do gênero masculino com 53,07%, enquanto o
gênero feminino é representado por 46,93% dos respondentes. A amostra não
privilegiou significativamente um dos gêneros. Assim, as motivações hedônicas e
utilitárias em relação ao consumo do vinho não ficam significativamente
tendenciosas, embora vão se dedicar, neste estudo, a definir as correlações e
regressões por gênero, assim como por faixa etária, renda e frequência de consumo.

4.1.2 Faixa etária dos respondentes

A faixa etária dos respondentes está caracterizada conforme se apresenta na Tabela
2.
Tabela 2
Distribuição de frequências das faixas etárias dos respondentes
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Acima de 20 a 40 anos

119

52,19

Acima de 40 a 60 anos

101

44,30

8

3,51

228

100,00

Acima de 60 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maioria dos respondentes está na faixa etária de 20 a 40 anos (52,19%) e a faixa
acima de 60 anos possui a menor representatividade com 3,51%. É possível que os
respondentes acima de 60 anos tenham tido menor acesso ao questionário, pois foi
disponibilizado pela internet ou a menor disposição a respondê-lo.

4.1.3 Faixa de Renda dos respondentes
As faixas de renda dos respondentes estão apresentadas, em termos de sua
distribuição, conforme indicado na Tabela 3.

Tabela 3
Distribuição de frequências das faixas de renda dos respondentes
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Até 5 salários

50

21,93

Acima de 5 a 10 salários

82

35,96

Acima de 10 a 20 salários

73

32,02

Acima de 20 salários

23

10,09

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maioria dos respondentes possui uma renda acima de 5 a 10 salários (35,96%) e
10,09% possuem renda acima de 20 salários mínimos. Estes dados parecem
contrariar a orientação mais provável, pois é esperado que o maior nível de
consumo correspondesse às faixas de renda mais elevadas. O produto,
normalmente, apresenta alto grau de elasticidade em relação à renda. Estes dados
demonstram mais concretamente que os mais jovens e com menor renda estão mais
dispostos a responderem questionários.

4.1.4 Frequência do consumo de vinho
A frequência do consumo de vinho pelos respondentes está demonstrada na Tabela
4.
Tabela 4
Distribuição de frequências do consumo de vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Esporadicamente

101

44,30

Diariamente

11

4,82

Mensalmente

44

19,30

Semanalmente

72

31,58

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maioria dos respondentes possui um consumo de vinho esporadicamente
(44,30%), enquanto que quem consome diariamente tem a menor representatividade
(4,82%). Embora o consumo diário tenha a menor representatividade, é interessante
observar que a classificação “Semanalmente” é a segunda maior frequência
(31,58%), considerando que a maioria dos indivíduos, culturalmente, não tenha o
hábito de consumir bebidas alcoólicas diariamente, destaca-se o consumo
esporádico e semanal, somando 75,88% dos respondentes.

4.2 As motivações hedônicas do consumo
Nesta fase do estudo serão apresentados os resultados referentes às indagações
sob a ótica do construto “motivação hedônica do consumo de vinho”, totalizando
quinze itens do questionário. Os resultados foram dispostos em tabelas a partir dos
dados coletados em formulário mencionado na metodologia e apresentado no
Apêndice, utilizando a Escala Likert, de 1 (um) a 7 (sete) pontos (sendo 1 – Discordo
Totalmente; 2 – Discordo Muito; 3 – Discordo; 4 – Não Concordo, nem Discordo; 5 –
Concordo; 6 – Concordo Muito; 7 – Concordo Totalmente).
A primeira indagação avaliada foi: “Com o vinho sinto mais prazer em viver”.
Normalmente é assumido que o vinho proporciona prazer ao seu consumidor.
Verificando

a

intensidade,

apresentadas na Tabela 5.

os

respondentes

proporcionaram

as

respostas

Tabela 5
Distribuição de frequências do sentimento de prazer em viver, consumindo
vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

27

11,84

Discordo Muito

11

4,82

Discordo

22

9,65

Não concordo, nem discordo

66

28,95

Concordo

61

26,75

Concordo Muito

18

7,89

Concordo Totalmente

23

10,09

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

As respostas em concordância totalizam 44,73% (somando as opções “concordo”,
“concordo muito” e “concordo totalmente”). Seguido de 28,95% - “não concordo, nem
discordo”, ou seja, entende-se que essa parcela do público é neutra, o vinho não
proporciona mais prazer em viver, mas também não impele o sentimento de
desprazer. Por fim, as respostas em discordância possuem as menores frequências
(somando as opções “discordo”, “discordo muito” e “discordo totalmente” encontrouse 26,31%). Com isso, pode-se concluir que o vinho contribui para a grande maioria
dos respondentes sentirem mais prazer em viver, afinal a bebida proporciona essa
sensação.
A segunda indagação cita: “Apreciar o vinho me aproxima da plenitude do meu
paladar”. A apreciação do vinho constitui-se em importante fator de exploração
sensorial, proporcionando prazer ao indivíduo. Neste sentido, buscou-se a
verificação da intensidade palatal proporcionada pelo vinho. Os dados dos
respondentes estão na Tabela 6.

Tabela 6
Distribuição de frequências da relação entre vinho e paladar
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

18

7,89

Discordo Muito

12

5,26

Discordo

20

8,77

Não concordo, nem discordo

67

29,39

Concordo

64

28,07

Concordo Muito

32

14,04

Concordo Totalmente

15

6,58

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Para a maioria apreciar o vinho ajuda a aproximar da plenitude do paladar (48,69%),
somando as opções “concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”. Já
29,39% dos respondentes não concordam e nem discordam da relação vinho e o
sentido humano relacionado gosto. E a menor frequência de respondentes que
discordam, discordam muito e discordam totalmente (totalizando, 21,92%) que a
plenitude palatal é alcançada consumindo o vinho. Pode-se concluir que a grande
maioria dos respondentes bebe pelo prazer de degustar o vinho, constatando-se,
então, que a apreciação do gosto é um fator determinante de exploração sensorial
do vinho.
A terceira indagação menciona: “Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial”. A
escolha de um vinho geralmente não é baseada, simplesmente, nas informações
nutricionais da bebida. O resultado da frequência de respondentes está disposto na
Tabela 7.

Tabela 7
Distribuição de frequências do sentimento especial, ao consumir um
vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

23

10,09

Discordo Muito

12

5,26

Discordo

30

13,16

Não concordo, nem discordo

58

25,44

Concordo

57

25,00

Concordo Muito

27

11,84

Concordo Totalmente

21

9,21

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria (46,05%) foi em concordância com a sensação de
sentir especial ao consumir um vinho. Enquanto a resposta com menor frequência
foi “discordo muito”, apresentando 5,26%, seguida pela opção “discordo totalmente”
e “discordo” (totalizando, 23,25%) Conclui-se, que o prazer em consumir o vinho
acarreta ao indivíduo a sensação de sentir-se especial, o aspecto social torna-se
evidente. O ato de beber, além do prazer ao paladar, confere a simbologia de
confraternizar, divertir e adquirir status quo.
A quarta indagação diz: “Sempre tomo um vinho, como autogratificação pelos meus
esforços na vida”. Os produtos são consumidos para auxiliar papéis pessoais, ligado
a um contexto singular. Em relação à autogratificação através do vinho, os
respondentes apresentaram as frequências descritas na Tabela 8.

Tabela 8
Distribuição de frequências do consumo do vinho como autogratificação
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

39

17,11

Discordo Muito

14

6,14

Discordo

31

13,60

Não concordo, nem discordo

55

24,12

Concordo

51

22,37

Concordo Muito

24

10,53

Concordo Totalmente

14

6,14

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Neste item do questionário, a maioria das respostas, 40,04%, foi concordando. A
menor frequência 36,85%, em discordância. Este item traz interessante análise,
sobre uma percepção mais apurada que a degustação do vinho é importante, porém
cada indivíduo possui sua crença que pode impactar até mais do que o gosto
propriamente, ou seja, os indivíduos tem sistema de percepção distinto.
O quinto questionamento sobre o vinho, expõe: “Quando estou triste, se tomo vinho,
me sinto melhor”. É sabido que o prazer etílico contribui para o fomento social. As
frequências de respondentes estão relacionadas na Tabela 9.
Tabela 9
Distribuição de frequências da sensação de melhora tomando vinho,
quando se sente triste
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

39

17,11

Discordo Muito

15

6,58

Discordo

44

19,30

Não concordo, nem discordo

52

22,81

Concordo

38

16,67

Concordo Muito

21

9,21

Concordo Totalmente

19

8,33

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maioria das respostas, 42,99% (o total das opções “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”) indica que o consumo de vinho não melhora o sentimento de
tristeza. Em contrapartida 34,21% dos respondentes (o total das opções de
“concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”) acreditam que se sentiriam
melhores consumindo o vinho. Fica claro que o vinho proporciona bem-estar, no
entanto para a maioria modificaria um contexto vivido apenas momentaneamente,
sobre o efeito embriagador da bebida.
O sexto item indagativo, menciona: “Para mim, apreciar o vinho alivia o stress”.
Sabe-se que o vinho é responsável pela longevidade do ser humano e pelo prazer
sensorial. A Tabela 10 retrata a frequência de respondentes sobre o alivio do stress
no consumo do vinho.

Tabela 10
Distribuição de frequências do consumo de vinho para aliviar o stress
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

15

6,58

Discordo Muito

7

3,07

Discordo

15

6,58

Não concordo, nem discordo

31

13,60

Concordo

74

32,46

Concordo Muito

39

17,11

Concordo Totalmente

47

20,61

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Quando se trata de aliviar o stress, majoritariamente, 70,18% dos respondentes
concordam (representado por “concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”)
que consumir vinho ajuda a aliviar o stress. Seguida, minoritariamente, por 16,23%
que discordam (representado por “discordo”, “discordo muito” e “discordo
totalmente”) e 13,60% que não concorda e nem discorda. Conclui-se que em
conjunto os sentidos enfatizam a dimensão experiencial do gosto. Além da crença
dos indivíduos, até mesmo médicos indicam, “uma taça de vinho diariamente”.

Foi indagado na sétima questão, “sou um bom especialista em apreciar vinhos”. A
frequência de respondentes está caracterizada na Tabela 11.
Tabela 11
Distribuição de frequências de quem julga ser especialista na apreciação
de vinhos
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

56

24,56

Discordo Muito

23

10,09

Discordo

42

18,42

Não concordo, nem discordo

50

21,93

Concordo

36

15,79

Concordo Muito

13

5,70

Concordo Totalmente

8

3,51

228

100,00

Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Quanto a ser especialista em apreciar vinhos 53,07% dos respondentes reconhece
não ser especialista em vinhos (a soma das opções “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”). Seguido pela frequência 25,00% (a somas das opções
“concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”) que acredita ser bom
especialista em vinhos. Conclui-se que a maior parte dos respondentes aprecia
vinhos, embora não seja bom entendedor sobre seus atributos intrínsecos, como por
exemplo, variedade da uva, o teor alcóolico do vinho, região de procedência e a
safra.
Em relação à oitava indagação: “Eu sempre mereço degustar um bom vinho”.
Quando há pouco conhecimento sobre o produto, geralmente, a escolha é pautada
pelo preço, como o atributo principal no processo de decisão de compra. Mas
consumidores com maior envolvimento são capazes de diferenciar a qualidade do
vinho através da avaliação de atributos intrínsecos. Segue a Tabela 12, indicando a
distribuição da frequência por merecer degustar um bom vinho.

Tabela 12
Distribuição de frequências do merecimento em degustar um bom vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

23

10,09

Discordo Muito

8

3,51

Discordo

11

4,82

Não concordo, nem discordo

44

19,30

Concordo

52

22,81

Concordo Muito

38

16,67

Concordo Totalmente

52

22,81

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

De acordo com a distribuição de frequência a grande maioria dos respondentes,
especificamente 62,29% (somando as opções “concordo”, “concordo muito” e
“concordo totalmente”), presume merecer degustar um bom vinho, já 18,42% da
frequência (somando as opções “discordo”, “discordo muito” e “discordo totalmente”)
dos respondentes acreditam não merecer, e ainda 19,30% são indiferentes (“não
concordo, nem discordo”). É possível que a parcela de respondentes que
desacreditam merecer degustar um bom vinho, ou ainda, que não concorda e nem
discorda, não é capaz de diferenciar a qualidade do vinho através de seus atributos
intrínsecos.
O nono item indagativo: “Pedir um vinho é sempre uma aventura: desconheço a
quase totalidade das marcas”, está expresso na Tabela 13.

Tabela 13
Distribuição de frequências do desconhecimento, quase total, das marcas
de vinhos
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

24

10,53

Discordo Muito

20

8,77

Discordo

33

14,47

Não concordo, nem discordo

32

14,04

Concordo

45

19,74

Concordo Muito

37

16,23

Concordo Totalmente

37

16,23

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Dentre os respondentes mais da metade, precisamente 52,20% (representado por
“concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”) reconhecem desconhecer, a
quase totalidade, de marcas dos vinhos. Já 33,77% (representado por “discordo”,
“discordo muito” e “discordo totalmente”) acreditam conhecer bem as marcas. O fato
da maioria dos respondentes desconhecer grande parte das marcas disponíveis no
mercado deve-se a alguns fatores: primeiro, o mercado mundial de vinhos é imenso,
existe uma gama de produtores locais e mundiais, em segundo lugar, o mercado
brasileiro de vinhos é relativamente novo, cresceu nos últimos 15 anos, e por último
existem outros elementos destacados que não a marca, como por exemplo, o país
de origem, como ocorre com os vinhos europeus, do Velho Mundo.
Na décima questão indagativa, “buscar um vinho, para mim, é sempre estimulante”,
o resultado está descrito na Tabela 14.

Tabela 14
Distribuição de frequências da procura estimulante pelo vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

22

9,65

Discordo Muito

11

4,82

Discordo

20

8,77

Não concordo, nem discordo

51

22,37

Concordo

64

28,07

Concordo Muito

40

17,54

Concordo Totalmente

20

8,77

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maior frequência 54,38% (representado por “concordo”, “concordo muito” e
“concordo totalmente”) acha a procura pelo vinho estimulante. A percepção negativa
refere-se a 23,24% dos respondentes (representado por “discordo”, “discordo muito”,
“discordo totalmente”). Nota-se que a maioria dos respondentes, reforçando o
conceito da dimensão de consumo hedônico, relaciona a busca do vinho aos
aspectos multissensoriais e emocionais.
O décimo primeiro item em questionamento: “Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me
entrando em um universo conhecido”, pode ser observado na Tabela 15.
Tabela 15
Distribuição de frequências de lojas de vinhos como um universo
conhecido
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

34

14,91

Discordo Muito

19

8,33

Discordo

48

21,05

Não concordo, nem discordo

43

18,86

Concordo

39

17,11

Concordo Muito

27

11,84

Concordo Totalmente

18

7,89

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria, 44,29%, o somatório de “discordo”, “discordo
muito” e “discordo totalmente”, está em consonância com a nona questão indagativa,
que aborda o desconhecimento das marcas de vinho. Logo, o ambiente aonde esses
vinhos encontram-se também se torna um universo desconhecido ou indiferente
(“não concordo e nem discordo”, 18,86%) para a maioria dos respondentes.
A décima segunda indagação, “gosto de confiar nas indicações de amigos e
sommeliers”, está caracterizada de acordo com a Tabela 16.
Tabela 16
Distribuição de frequências do nível de confiança na indicação de
amigos e sommeliers
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

10

4,39

Discordo Muito

4

1,75

Discordo

6

2,63

Não concordo, nem discordo

29

12,72

Concordo

74

32,46

Concordo Muito

46

20,18

Concordo Totalmente

59

25,88

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Majoritariamente, 78,52% dos respondentes (que concorda, concorda muito e
concorda totalmente), confiam mais na indicação de amigos e especialistas em
vinhos. Enquanto somente uma pequena parcela de respondentes, 8,77% (que
discorda, discorda muito e discorda totalmente), não confiam na indicação de
pessoas próximas ou de especialistas. Isso porque, as pessoas são influenciadas
por fatores internos e externos, entre os externos está a influência social.
A décima terceira indagação menciona: “Eu gosto de presentear pessoas com vinho,
pois se elas se sentem bem, eu me sinto bem”. Existe uma preocupação em
permanecer no grupo de referência, cuja aprovação ou rejeição determina o sucesso
ou fracasso do indivíduo. O resultado da frequência de respondentes está disposto
na Tabela 17.

Tabela 17
Distribuição de frequências do sentimento de estar bem por presentear
alguém com vinho, este alguém sentir-se bem por isso
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

16

7,02

Discordo Muito

12

5,26

Discordo

20

8,77

Não concordo, nem discordo

40

17,54

Concordo

62

27,19

Concordo Muito

49

21,49

Concordo Totalmente

29

12,72

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria, 61,40% foi positiva (que corresponde às opções
“concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”). A resposta em discordância
soma 21,05% (que corresponde às opções “discordo”, “discordo muito” e “discordo
totalmente”). É possível concluir que a maior parcela de respondentes gosta de
presentear alguém com vinho, e se sentirá satisfeito quando esse regalo agradar o
ente presenteado.
Na décima quarta indagação, “eu gosto de presentear familiares e amigos com
vinho”, está descrita na Tabela 18.

Tabela 18
Distribuição de frequências pelo prazer em presentear familiares e amigos
com vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

18

7,89

Discordo Muito

17

7,46

Discordo

16

7,02

Não concordo, nem discordo

34

14,91

Concordo

65

28,51

Concordo Muito

43

18,86

Concordo Totalmente

35

15,35

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria, 62,72%, somando as opções “concordo”,
“concordo muito” e “concordo totalmente”. As respostas em desacordo possuem as
menores frequências, somando as opções “discordo”, “discordo muito” e “discordo
totalmente”, tem-se 22,37%. Pode-se analisar que o resultado dessa tabela
complementa a informação da Tabela 17 – quem gosta de presentear com vinho,
fica satisfeito ao perceber que o outro gostou, podendo ser esse outro um ente
querido – familiares ou amigos.
A décima quinta indagação, e última, referente ao construto “motivações hedônicas
do consumo de vinho”, menciona: “Eu dedico grande tempo para escolher vinho
para presente”. O resultado da frequência de respondentes está disposto na Tabela
19.

Tabela 19
Distribuição de frequências do tempo dispendido escolhendo o vinho
para presentear
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

48

21,05

Discordo Muito

25

10,96

Discordo

51

22,37

Não concordo, nem discordo

53

23,25

Concordo

33

14,47

Concordo Muito

9

3,95

Concordo Totalmente

9

3,95

228

100,00

Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, 54,38% discordam (somando as opções “discordo”,
“discordo muito” e “discordo totalmente”) que dedicam grande tempo escolhendo
vinhos, enquanto 22,37% (correspondente às opções “concordo”, “concordo muito” e
“concordo totalmente”) assume dedicar muito tempo na escolha do vinho. Com isso,
o resultado esclarece que embora os respondentes gostem de presentear e sintamse bem com isso, não gostam de perder tempo na escolha do vinho. Contrapondo o
resultado obtido na Tabela 17 e na Tabela 18, que confirmam o prazer em
presentear pessoas queridas e a satisfação em fazê-lo.

4.3 As motivações utilitárias do consumo

Nesta etapa do estudo serão apresentados os resultados referentes às indagações
sob a ótica do construto “motivação utilitária do consumo de vinho”, totalizando onze
itens do questionário. Os resultados foram dispostos em tabelas a partir dos dados
coletados no formulário mencionado no item anterior, utilizou-se a Escala Likert, de 1
(um) a 7 (sete) pontos (sendo 1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo Muito; 3 –
Discordo; 4 – Não Concordo, nem Discordo; 5 – Concordo; 6 – Concordo Muito; 7 –
Concordo Totalmente).
A primeira indagação avaliada foi: “Mais frequentemente eu compro vinho, quando
estão em promoções”. A felicidade e o prazer, na lógica utilitarista, consistem na

racionalidade do consumo, e não em devaneios. Verificando a intensidade, os
respondentes asseguraram as respostas apresentadas na Tabela 20.
Tabela 20
Distribuição de frequências da regularidade da compra de vinhos em
função de promoções
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

19

8,33

Discordo Muito

21

9,21

Discordo

34

14,91

Não concordo, nem discordo

35

15,35

Concordo

46

20,18

Concordo Muito

31

13,60

Concordo Totalmente

42

18,42

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A maioria das respostas, 52,20% (somando as opções “concordo”, ”concordo muito”
e “concordo totalmente”) confirma que a regularidade na compra de vinhos é em
função das promoções dos produtores ou revendedores. Seguida pela resposta
contrária, que representa 32,45% (somando as opções “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”). Sendo assim, prevalece a racionalidade, entre maioria dos
respondentes, no ato da compra regular de vinho.
A segunda indagação diz: “Eu compro vinho pela internet, pois são mais baratos”.
Em relação à compra de vinhos pela internet, os respondentes apresentaram as
frequências descritas na Tabela 21.

Tabela 21
Distribuição e frequências da preferência de canal de compra de
vinhos pela internet, por se mais barato
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

70

30,70

Discordo Muito

25

10,96

Discordo

36

15,79

Não concordo, nem discordo

43

18,86

Concordo

22

9,65

Concordo Muito

17

7,46

Concordo Totalmente

15

6,58

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Dentre os respondentes a maioria, 57,45% (representado por “discordo”, “discordo
muito” e “discordo totalmente”) não acredita que comprar vinho pela internet seja a
opção mais barata. Em detrimento a 23,69% (representado por “concordo”,
“concordo muito” e “concordo totalmente”) que acredita que a compra de vinho pela
internet seja a mais barata. O fato da maioria dos respondentes discordar pode estar
ligado a basicamente dois fatores: primeiro o desconhecimento de clubes de
compras de vinho pela internet. Ou então, pelo aumento no consumo de vinhos no
Brasil,

o

que

ocasionou

a

expansão

das

adegas

em

supermercados,

consequentemente, um maior número de promoções nas lojas físicas.
A terceira indagação menciona: “Pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto
muito bem”. O resultado da frequência de respondentes está disposto na Tabela 22.

Tabela 22
Distribuição de frequências da escolha do vinho, satisfatoriamente, pela
internet, proporcionando bem estar
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

71

31,14

Discordo Muito

27

11,84

Discordo

29

12,72

Não concordo, nem discordo

47

20,61

Concordo

21

9,21

Concordo Muito

20

8,77

Concordo Totalmente

13

5,70

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria (55,70%), discorda que consegue escolher bem o
vinho pela internet, sentindo-se muito bem. Enquanto a resposta com menor
frequência foi “concordo totalmente”, apresentando 5,70%, seguida pela opção
“concordo muito” e “concordo” (totalizando, 17,98%) Conclui-se, que comprar vinho
pela internet pode oferecer praticidade, porém não necessariamente garante que o
consumidor escolherá de forma satisfatória o vinho, tendo em vista que o mesmo
possui muitos atributos relacionados aos aspectos multissensoriais, ou seja, de difícil
escolha sem o contato entre indivíduo e produto.
Foi indagado na quarta questão, “comprando vinho pela internet eu valorizo até a
expectativa da chegada”. Os resultados estão caracterizados na Tabela 23.

Tabela 23
Distribuição de frequência da valorização da compra de vinho pela internet, até
a expectativa da chegada
Frequência Absoluta
Frequência Relativa
Discordo Totalmente

73

32,02

Discordo Muito

30

13,16

Discordo

34

14,91

Não concordo, nem discordo

59

25,88

Concordo

13

5,70

Concordo Muito

8

3,51

Concordo Totalmente

11

4,82

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a grande maioria, 60,02% (somando as opções “discordo”,
“discordo muito” e “discordo totalmente”) discorda que valoriza a compra pela a
internet, até a chegada do vinho. Enquanto que apenas 14,03% dos respondentes,
afirmaram ter expectativa em todo o processo de compra pela internet, até a entrega
do vinho. Logo, a maioria compra pela comodidade, na situação exposta.
Na quinta questão indagativa, “gosto de compartilhar com a família e amigos o
processo de compra de vinho, em lojas físicas e na internet”, o resultado está
descrito na Tabela 24.

Tabela 24
Distribuição de frequências da apreciação em compartilhar o processo de compra
do vinho, com a família e os amigos, em loja física ou virtual
Frequência Absoluta
Frequência Relativa
Discordo Totalmente

66

28,95

Discordo Muito

29

12,72

Discordo

42

18,42

Não concordo, nem discordo

38

16,67

Concordo

36

15,79

Concordo Muito

8

3,51

Concordo Totalmente

9

3,95

228

100,00

Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, 60,09% (somando as opções “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”) não apreciam compartilhar o processo de compra de vinho
com amigos e familiares, seja em loja física no ambiente virtual. Já 23,25% dos
respondentes (somando as opções “concordo”, “concordo muito” e “concordo
totalmente”) gostam de compartilhar o processo de compra. Conclui-se que na visão
utilitarista é mais consistente o universalismo dos benefícios.
O sexto item indagativo, menciona: “Comprar e degustar o vinho, para mim, é um
acontecimento social relevante”. Sabe-se que a lógica utilitarista afasta-se mais das
percepções presentes no contexto sinestésico sobre os valores do indivíduo. A
Tabela 25 retrata a frequência de respondentes sobre a compra e degustação do
vinho ser um acontecimento social relevante.

Tabela 25
Distribuição de frequências da compra e degustação do vinho como
um acontecimento social importante
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

31

13,60

Discordo Muito

18

7,89

Discordo

31

13,60

Não concordo, nem discordo

55

24,12

Concordo

49

21,49

Concordo Muito

28

12,28

Concordo Totalmente

16

7,02

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Segundo os resultados apontados, 40,79% dos entrevistados concordam (considerase “concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”) que comprar e degustar o
vinho é um acontecimento social relevante. Em contrapartida, 35,09% dos
entrevistados discordam (considera-se “discordo”, “discordo muito” e “discordo
totalmente”), e por último, para 24,12% é indiferente (não concordam e nem
discordam). Presume-se que a maioria dos respondentes não considera comprar e
degustar o vinho um evento social importante ou consideram importante uma
determinada ocasião.
A sétima indagação, cita: “Gosto de viver intensamente a experiência de comprar e
saborear o vinho”. A Tabela 26 exprime a frequência dos respondentes.

Tabela 26
Distribuição de frequências da apreciação de comprar e saborear o vinho
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

36

15,79

Discordo Muito

15

6,58

Discordo

33

14,47

Não concordo, nem discordo

58

25,44

Concordo

44

19,30

Concordo Muito

27

11,84

Concordo Totalmente

15

6,58

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

As respostas positivas e negativas foram equilibradas nesta tabela, sendo que
36,84% dos respondentes discordam (considerando “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”). Já um índice um pouco maior, 37,72%, dos respondentes
concordam (considerando “concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”).

Dessa forma, complementa a conclusão com base na Tabela 25, os respondentes
apreciam comprar e saborear o vinho, mas pode ser que não necessariamente
consideram um evento social importante.
A oitava questão, “gosto de estudar a produção e a distribuição do vinho”, tem seu
resultado demonstrado na Tabela 27.

Tabela 27
Distribuição de frequências da apreciação em estudar a produção e a
disposição logística de vinhos
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

64

28,07

Discordo Muito

24

10,53

Discordo

31

13,60

Não concordo, nem discordo

54

23,68

Concordo

33

14,47

Concordo Muito

12

5,26

Concordo Totalmente

10

4,39

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, 52,20% (inclui o percentual “discordo”, “discordo muito” e
“discordo totalmente”) não gostaria de estudar sobre a produção e a distribuição do
vinho. Apenas 24,12% (inclui o percentual “concordo”, “concordo muito” e “concordo
totalmente”) dos respondentes apreciam ou possuem interesse em estudar sobre o
vinho, a sua produção e a sua distribuição.
O nono item indagativo: “Gosto de experimentar os lançamentos e oportunidades”.
As motivações utilitárias são mais fáceis de identificar devido ao universalismo de
benefícios. Os resultados estão apresentados na Tabela 28.

Tabela 28
Distribuição de frequências da apreciação de experimentar os vinhos
em lançamento e oportunidades
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

43

18,86

Discordo Muito

20

8,77

Discordo

21

9,21

Não concordo, nem discordo

43

18,86

Concordo

65

28,51

Concordo Muito

22

9,65

Concordo Totalmente

14

6,14

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, a maioria, 44,30% (considerando a opção “concordo”,
“concordo muito” e “concordo totalmente”), possui interesse em experimentar
lançamentos ou oportunidades.
Na décima questão indagativa, “prefiro experimentar o vinho por país de origem,
prezo pelas regiões tradicionais em produção de vinhos”, o resultado está descrito
na Tabela 29.

Tabela 29
Distribuição de frequências da preferência por experimentar o vinho
por país de origem, prezando as regiões produtoras tradicionais
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

29

12,72

Discordo Muito

17

7,46

Discordo

17

7,46

Não concordo, nem discordo

44

19,30

Concordo

64

28,07

Concordo Muito

30

13,16

Concordo Totalmente

27

11,84

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 53,07% (incluindo o percentual
“concordo”,

“concordo

muito”

e

“concordo

totalmente”)

respondeu

preferir

experimentar o vinho por país de origem, prezando regiões tradicionais em produção
de vinho. Seguida por 27,64% dos respondentes que não preferem experimentar o
vinho por país de origem, ou então não prezam pelas regiões produtoras
tradicionais. E para 18,86% dos participantes, é indiferente (nem concorda e nem
discorda) experimentar o vinho especificamente pelo atributo região, produtor
tradicional de vinho.
A décima primeira indagação, e última, referente ao construto “motivações utilitárias
do consumo de vinho”, menciona: “Gosto de estudar a história e a geografia dos
vinhos, aprimorando minha cultura neste tema”. O resultado da frequência de
respondentes está disposto na Tabela 30.

Tabela 30
Distribuição de frequências da estima aos estudos sobre a história e a
geografia dos vinhos, aprimorando o aculturamento sobre o tema
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

50

21,93

Discordo Muito

33

14,47

Discordo

33

14,47

Não concordo, nem discordo

42

18,42

Concordo

43

18,86

Concordo Muito

13

5,70

Concordo Totalmente

14

6,14

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Entre os respondentes, aproximadamente metade, especificamente 50,87% (inclui o
percentual “discordo”, “discordo muito” e “discordo totalmente”) não gosta de estudar
a história e a geografia do vinho. 24,12% dos respondentes (inclui o percentual
“concordo”, “concordo muito” e “concordo totalmente”) gostariam de aprimorar os
conhecimentos sobre a cultura no tema, conhecendo a história e a geografia do
vinho.

Vale ressaltar que o resultado desta tabela está em consonância com a Tabela 27,
que também apresenta o interesse em estudar o tema, especificamente, estudo da
produção e distribuição de vinhos, como resultado aproximadamente metade dos
participantes também assinalou baixo interesse em aprofundar no tema.

4.4 Síntese das sensações hedônicas e utilitárias proporcionadas pelo
consumo do vinho
Foi elaborada uma questão: “Em síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me
proporciona uma boa experiência pessoal, me integra no meio social, busco vinhos
mais econômicos e adquiro mais cultura ao consumi-lo”. Essa questão teve o
objetivo de identificar a síntese das sensações proporcionadas pelo consumo do
vinho. As respostas estão apresentadas na Tabela 31.

Tabela 31
Distribuição de frequências da síntese das motivações hedônicas e
utilitárias
Frequência Absoluta Frequência Relativa
Discordo Totalmente

25

10,96

Discordo Muito

10

4,39

Discordo

17

7,46

Não concordo, nem discordo

46

20,18

Concordo

56

24,56

Concordo Muito

39

17,11

Concordo Totalmente

35

15,35

Total

228

100,00

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A pergunta geral, ou questão-síntese, é importante para reforçar ou refutar as
respostas às questões anteriores. Entre os entrevistados, 57,02%, concordam,
concordam muito ou concordam totalmente com a questão-síntese. Já 22,81%,
discordam, discordam muito ou discordam totalmente. Por último, 20,18% dos
respondentes não concordam e nem discordam da pergunta dependente.

É interessante considerar que nesta questão o consumidor concorda que adquire
cultura ao consumir vinho, no entanto nos dados apontados pelas Tabelas 27 e 30,
referentes à motivação utilitária, que questiona o interesse em estudar a história do
vinho, ou a sua produção e distribuição, a maioria dos respondentes discordaram.
Logo, quando o indivíduo afirma que adquire mais cultura ao consumir vinho, não é
da utilidade propriamente dita, mas sim do prazer em fantasiar o local, sua cultura e
seus costumes.

Por fim, o vinho proporciona uma experiência pessoal prazerosa. Porém, o prazer
etílico do vinho não deve ser apontado como um elixir, tendo em vista que os
entrevistados responderam que o vinho não é capaz de preponderar sobre os
sentimentos, como por exemplo, não é capaz de eliminar a tristeza, verificado na
Tabela 9. Mas sim, ajuda a aliviar o stress, estimula a sociabilidade, e a maioria dos

entrevistados aprecia o que considera um bom vinho. Reafirmando as motivações
hedônicas do vinho.

4.5 Análise de dispersão
A partir dos dados da distribuição de frequências, foram apuradas as estatísticas de
dispersão das variáveis, complementando o estudo descritivo das variáveis, a teoria
estatística recomenda calcular seus elementos essenciais, ou seja, a média, o
desvio-padrão e o coeficiente de variação, conforme apresentados na Tabela 32 e
na Tabela 33.

4.5.1 Motivações hedônicas

Conforme analisado preliminarmente, o consumidor do vinho pode considerar
motivações hedônicas do vinho. Assim, é o prazer que determina o consumo, que
aqui são denominadas como motivações hedônicas, conforme apresentado na
Tabela 32.

Tabela 32
Análise de dispersão das variáveis hedônicas do consumo do vinho
Desvio
Perguntas
Média
Curtose
Padrão

Coeficiente de
Variação

Com o vinho, sinto mais prazer em viver.

4,18

1,681

-0,36

40,22%

Apreciar o vinho me aproxima da plenitude do meu
paladar.

4,33

1,531

-0,04

35,37%

Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial.

4,22

1,663

-0,45

39,37%

Sempre tomo um vinho, como autogratificação pelos
meus esforços na vida.

3,85

1,763

-0,83

45,84%

Quando estou triste, se tomo vinho, eu me sinto
melhor.

3,76

1,800

-0,83

47,82%

Para mim, apreciar o vinho alivia o stress.

4,96

1,654

0,19

33,33%

Sou bom especialista em apreciar vinhos.

3,25

1,720

-0,88

52,84%

Eu sempre mereço degustar um bom vinho.

4,82

1,838

-0,34

38,10%

Pedir um vinho é sempre uma aventura: desconheço
a quase totalidade das marcas.

4,37

1,904

-1,02

43,55%

Buscar um vinho, para mim, é sempre estimulante.

4,42

1,660

-0,29

37,55%

Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me entrando em
um universo conhecido.

3,82

1,795

-0,90

46,99%

Gosto de confiar nas indicações de amigos e
sommeliers.

5,31

1,497

1,18

28,19%

Eu gosto de presentear pessoas com vinho, pois se
elas se sentem bem, eu me sinto bem.

4,68

1,660

-0,24

35,47%

Eu gosto de presentear familiares e amigos com
vinho.

4,67

1,752

-0,44

37,54%

Eu dedico grande tempo para escolher vinho para
presente.

3,27

1,640

-0,61

50,20%

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A questão “sou bom especialista em apreciar vinhos”, assumiu coeficiente de
variação de 52,84%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em
média, os desvios relativamente à média atingem 52,84% do valor desta. A questão
“gosto de confiar nas indicações de amigos e sommeliers” mais homogênea com
uma variação de 28,19%, indicando que em média, os desvios relativamente à
média atingem 28,19% do valor desta.
As afirmativas possuem médias entre 3,25, “sou bom especialista em apreciar
vinhos”, e 5,31, “gosto de confiar nas indicações de amigos e sommeliers”.

4.5.2 Motivações utilitárias
Conforme analisado preliminarmente, é previsível que o consumidor do vinho o faça
considerando motivações utilitárias. Assim, nem sempre é o prazer que determina o
consumo, mas outras conveniências e necessidades, que aqui são denominadas
como motivações utilitárias, conforme apresentado na Tabela 33.
Tabela 33
Análise de dispersão das variáveis utilitárias do consumo do vinho
Desvio
Perguntas
Média
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

Mais frequentemente eu compro vinho, quando estão
em promoções.

4,44

1,868

-0,98

42,05%

Eu compro vinho pela internet, pois são mais baratos.

3,14

1,906

-0,90

60,59%

Pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto
muito bem.

3,14

1,907

-0,98

60,73%

Comprando vinho pela internet eu valorizo até a

2,90

1,729

-0,43

59,64%

expectativa da chegada.
Gosto de compartilhar com a família e amigos o
processo de compra de vinho, em lojas físicas e na
internet.

3,04

1,744

-0,81

57,39%

Comprar e degustar o vinho, para mim, é um
acontecimento social relevante.

3,97

1,739

-0,77

43,82%

Gosto de viver intensamente a experiência de comprar
e de saborear o vinho.

3,88

1,757

-0,80

45,31%

Gosto de estudar a produção e a distribuição do vinho.

3,19

1,788

-0,94

55,99%

Gosto de experimentar os lançamentos e
oportunidades.

3,83

1,830

-1,02

47,80%

Prefiro experimentar o vinho por país de origem, prezo
pelas regiões tradicionais em produção de vinhos.

4,29

1,822

-0,72

42,43%

Gosto de estudar a história e a geografia dos vinhos,
aprimorando minha cultura neste tema.

3,39

1,821

-0,97

53,63%

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A questão “pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto muito bem”, assumiu
coeficiente de variação de 60,73%, sendo a mais heterogênea do construto,
indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 60,73% do valor
desta. A questão “mais frequentemente eu compro vinho, quando estão em
promoções” é a mais homogênea com uma variação de 42,05%, indicando que em
média, os desvios relativamente à média atingem 42,05% do valor desta.
As afirmativas possuem médias entre 2,90, “comprando vinho pela internet eu
valorizo até a expectativa da chegada”, e 4,44, “Mais frequentemente eu compro
vinho, quando estão em promoções”.

4.6 Dispersão da síntese das percepções hedônicas e utilitárias do consumo
do vinho

Com o propósito de verificar a conjunção perceptual dos atributos hedônicos e
utilitários do consumo do vinho, foi formulada a pergunta apresentada a seguir, na
Tabela 34.

Tabela 34
Dispersão da síntese das percepções hedônicas e utilitárias
Perguntas

Média

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

Em síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me
proporciona uma boa experiência pessoal, me integra no
meio social, busco vinhos mais econômicos e adquiro
mais cultura ao consumi-lo.

4,56

1,803

-0,49

39,57%

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A questão geral possui um coeficiente de variação de 39,57% com média de 4,56 e
desvio padrão de 1,803. O coeficiente de variação está próximo das recomendações
em estudos de natureza social.

4.7 Análise de confiabilidade do modelo, em construtos e variáveis

O alfa de Cronbach é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário
aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação entre respostas em um
questionário, através da análise das respostas dadas pelos respondentes,
apresentando uma correlação média entre as perguntas.
O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância
da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que
utilizem a mesma escala de medição.

Alfa de Cronbach
0,939

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O coeficiente Alfa de Cronbach é de 0,939, considerado acima do valor mínimo
desejável, que de acordo com a literatura, recomenda-se de 0,6 para o caso de
pesquisas sociais. Esse resultado valida a confiabilidade da aplicação do
questionário elaborado para a pesquisa.

4.8 Correlação entre os construtos

Visando identificar a valência e a saliência da possível relação entre os construtos
em estudo, elaborou-se o procedimento de contraste entre elas, e os resultados
encontram-se na Tabela 35.

Tabela 35
Correlação dos construtos motivações hedônicas e motivações utilitárias
MOTIVAÇÕES
MOTIVAÇÕES
HEDÔNICAS
UTILITÁRIAS
MOTIVAÇÕES
HEDÔNICAS

Correlação

1

P-Valor
MOTIVAÇÕES
UTILITÁRIAS

0,735**
0,000

Correlação

0,735**

P-Valor

0,000

1

**. A correlação é significativa no nível 0,01
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Foi utilizada a correlação de Pearson, com isso os construtos apresentaram uma
correlação de 0,735. Todas as correlações assinaladas por (**) foram significativas
considerando um alfa de 1%, ou seja, as correlações entre os construtos são
diferentes de zero.

4.9 Análise fatorial

Foi realizada a análise fatorial das variáveis utilizando-se o método Varimax, que é
um método de rotação ortogonal e pretende que, para cada componente principal,
existam apenas alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de
zero, isto é, o objetivo é maximizar a variação entre os pesos de cada componente
principal. Para cada um dos construtos, para verificar quantos fatores seriam
necessários para explicar cada um deles, e assim saber quais variáveis estavam
incluídas.

As variáveis das motivações hedônicas estão apresentadas na Tabela 36.

Tabela 36
Análise fatorial das motivações hedônicas
Carga Fatorial
Indicadores

Fator
1

Fator
2

Fator
3

Fator
4

Comunalidade

Com o vinho, sinto mais prazer em viver.

0,755

0,670

Apreciar o vinho me aproxima da plenitude do
meu paladar.

0,740

0,723

Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial.

0,804

0,711

Sempre tomo um vinho, como autogratificação
pelos meus esforços na vida.

0,746

0,623

Quando estou triste, se tomo vinho, eu me sinto
melhor.

0,776

0,660

Para mim, apreciar o vinho alivia o stress.

0,700

0,590

Sou bom especialista em apreciar vinhos.

0,682

0,726

Eu sempre mereço degustar um bom vinho.

0,579

0,606

Pedir um vinho é sempre uma aventura:
desconheço a quase totalidade das marcas.

0,946

0,919

Buscar um vinho, para mim, é sempre
estimulante.

0,497

0,664

Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me entrando
em um universo conhecido.

0,851

0,748

Gosto de confiar nas indicações de amigos e
sommeliers.

0,432

0,407

Eu gosto de presentear pessoas com vinho,
pois se elas se sentem bem, eu me sinto bem.

0,862

0,846

Eu gosto de presentear familiares e amigos com
vinho.

0,907

0,897

Eu dedico grande tempo para escolher vinho
para presente.

0,706

0,671

Variância Explicada

69,737

KMO

0,899

Teste de Esfericidade de Bartlett

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

ᵡ²

1885,409

df

105

Sig.

0,000

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em quatro dimensões.
As quatro dimensões encontradas para o construto são formadas pelas perguntas:
1- Com o vinho, sinto mais prazer em viver; Apreciar o vinho me aproxima da
plenitude do meu paladar; Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial;
Sempre tomo um vinho, como autogratificação pelos meus esforços na vida;
Quando estou triste, se tomo vinho, eu me sinto melhor; Para mim, apreciar o
vinho alivia o stress.

2- Eu gosto de presentear pessoas com vinho, pois se elas se sentem bem, eu me
sinto bem; Eu gosto de presentear familiares e amigos com vinho; Eu dedico
grande tempo para escolher vinho para presente.

3- Sou bom especialista em apreciar vinhos; Eu sempre mereço degustar um bom
vinho; Buscar um vinho, para mim, é sempre estimulante; Ao visitar uma loja de
vinhos, sinto-me entrando em um universo conhecido.

4- Pedir um vinho é sempre uma aventura: desconheço a quase totalidade das
marcas; Gosto de confiar nas indicações de amigos e sommeliers.

As quatro dimensões encontradas para o construto é formado pelas quinze
perguntas do construto. Com isso, há uma variância explicada 69,737% da
variabilidade original dos dados.
O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados.
As variáveis das motivações utilitárias estão apresentadas na Tabela 37.

Tabela 37
Análise Fatorial das motivações utilitárias
Carga Fatorial
Indicadores

Fator
1

Fator
2

Comunalidade

Mais frequentemente eu compro vinho, quando estão em
promoções.

0,504

0,264

Eu compro vinho pela internet, pois são mais baratos.

0,912

0,882

Pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto muito bem.

0,897

0,877

Comprando vinho pela internet eu valorizo até a expectativa da
chegada.

0,775

0,732

Gosto de compartilhar com a família e amigos o processo de
compra de vinho, em lojas físicas e na internet.

0,648

0,494

Comprar e degustar o vinho, para mim, é um acontecimento
social relevante.

0,691

0,528

Gosto de viver intensamente a experiência de comprar e de
saborear o vinho.

0,809

0,706

Gosto de estudar a produção e a distribuição do vinho.

0,819

0,726

Gosto de experimentar os lançamentos e oportunidades.

0,762

0,656

Prefiro experimentar o vinho por país de origem, prezo pelas
regiões tradicionais em produção de vinhos.

0,711

0,519

Gosto de estudar a história e a geografia dos vinhos,
aprimorando minha cultura neste tema.

0,787

0,654

Variância Explicada

63,987

KMO

0,853

Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²

1592,324

df

55

Sig.

0,000

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões.
As duas dimensões encontradas para o construto são formadas pelas perguntas:
1- Gosto de compartilhar com a família e amigos o processo de compra de vinho,
em lojas físicas e na internet; Comprar e degustar o vinho, para mim, é um

acontecimento social relevante; Gosto de viver intensamente a experiência de
comprar e de saborear o vinho; Gosto de estudar a produção e a distribuição do
vinho; Gosto de experimentar os lançamentos e oportunidades; Prefiro
experimentar o vinho por país de origem, prezo pelas regiões tradicionais em
produção de vinhos; Gosto de estudar a história e a geografia dos vinhos,
aprimorando minha cultura neste tema.

2- Mais frequentemente eu compro vinho, quando estão em promoções; Eu compro
vinho pela internet, pois são mais baratos; Pela internet eu escolho bem os
vinhos e me sinto muito bem; Comprando vinho pela internet eu valorizo até a
expectativa da chegada..
As duas dimensões encontradas para o construto é formado pelas quinze perguntas
do construto. Com isso, há uma variância explicada 63,987% da variabilidade
original dos dados.
O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados.

4.10 Expressões pictóricas das motivações hedônicas e motivações utilitárias

Para a confirmação das expressões pictóricas dos construtos e variáveis do modelo,
foram elaboradas tabelas (38 e 39) e figuras (4 e 5). Apresentadas a seguir.

Tabela 38
Variáveis das motivações hedônicas
Motivações Hedônicas

Designações

Com o vinho, sinto mais prazer em viver.

MH01

Apreciar o vinho me aproxima da plenitude do meu paladar.

MH02

Quando aprecio um vinho, eu me sinto especial.

MH03

Sempre tomo um vinho, como autogratificação pelos meus esforços na vida.

MH04

Quando estou triste, se tomo vinho, eu me sinto melhor.

MH05

Para mim, apreciar o vinho alivia o stress.

MH06

Sou bom especialista em apreciar vinhos.

MH07

Eu sempre mereço degustar um bom vinho.

MH08

Pedir um vinho é sempre uma aventura: desconheço a quase totalidade das marcas.

MH09

Buscar um vinho, para mim, é sempre estimulante.

MH10

Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me entrando em um universo conhecido.

MH11

Gosto de confiar nas indicações de amigos e sommeliers.

MH12

Eu gosto de presentear pessoas com vinho, pois se elas se sentem bem, eu me sinto
bem.

MH13

Eu gosto de presentear familiares e amigos com vinho.

MH14

Eu dedico grande tempo para escolher vinho para presente.

MH15

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Figura 4 – Expansão pictórica das motivações hedônicas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Teste do ajuste:
QUI-QUADRADO = 521,516
GRAUS DE LIBERDADE = 902
P-VALOR = 0,000
CFI = 0,764
RMSEA = 0,145
NFI = 0,731
TLI = 0,725

Tabela 39
Variáveis das motivações utilitárias
Motivações Utilitárias

Designações

Mais frequentemente eu compro vinho, quando estão em promoções.

MU01

Eu compro vinho pela internet, pois são mais baratos.

MU02

Pela internet eu escolho bem os vinhos e me sinto muito bem.

MU03

Comprando vinho pela internet eu valorizo até a expectativa da chegada.

MU04

Gosto de compartilhar com a família e amigos o processo de compra de vinho, em lojas
físicas e na internet.

MU05

Comprar e degustar o vinho, para mim, é um acontecimento social relevante.

MU06

Gosto de viver intensamente a experiência de comprar e de saborear o vinho.

MU07

Gosto de estudar a produção e a distribuição do vinho.

MU08

Gosto de experimentar os lançamentos e oportunidades.

MU09

Prefiro experimentar o vinho por país de origem, prezo pelas regiões tradicionais em
produção de vinhos.

MU10

Gosto de estudar a história e a geografia dos vinhos, aprimorando minha cultura neste
tema.

MU11

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Figura 5 – Expansão pictórica das motivações utilitárias.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Teste do ajuste:
QUI-QUADRADO = 569,980
GRAUS DE LIBERDADE = 44
P-VALOR = 0,000
GFI = 0,682
SRMR = 0,355
CFI = 0,665
RMSEA = 0,229
NFI = 0,649
TLI = 0,581

4.11 Caracterização da pergunta geral do questionário, ou variável dependente
do modelo

Para que permitisse elaborar a função de regressão do modelo de estimativa do
consumo de vinho em função das motivações hedônicas e das motivações utilitárias,
foi formulada uma pergunta geral que expressasse esta propensão, sendo as
respostas apresentadas na Tabela 40.

Tabela 40
Predição das respostas ao consumo de vinho
1
1

2

3

Pergunta
Geral do
Questionário
.

4

5

6

7

Total

Categoria de resposta prevista
4
5
6

Total
7

Quantidade

19

5

1

0

0

25

%

76,00%

20,00%

4,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Quantidade

5

4

1

0

0

10

%

50,00%

40,00%

10,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Quantidade

5

6

6

0

0

17

%

29,41%

35,29%

35,29%

0,00%

0,00%

100,00%

Quantidade

1

23

16

3

3

46

%

2,17%

50,00%

34,78%

6,52%

6,52%

100,00%

Quantidade

1

17,00

31

1

6

56

%

1,79%

30,36%

55,36%

1,79%

10,71%

100,00%

Quantidade

0

3

14

4

18

39

%

0,00%

7,69%

35,90%

10,26%

46,15%

100,00%

Quantidade

0

1

17

6

11

35

%

0,00%

2,86%

48,57%

17,14%

31,43%

100,00%

Quantidade

31

59

86

14

38

228

%

13,60%

25,88%

37,72%

6,14%

16,67%

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A escala segue a seguinte legenda: 1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo Muito; 3
– Discordo ; 4 – Não Concordo, nem Discordo; 5 – Concordo; 6 – Concordo Muito; 7
– Concordo Totalmente.
Note em primeiro lugar, que das 7 respostas originais, as resposta 2 e 3 não são
previstas pelo modelo. O modelo prediz corretamente 76,00% da classe “Discordo
Totalmente”. A previsão de 50,00% foi observada para a opção “Não Concordo, nem
Discordo”, enquanto que para a classe “Concordo” a previsão foi de 55,36%, para a
classe “Concordo Muito” foi de 10,26% e para a classe “Concordo Totalmente” foi de
31,43%.

O modelo classifica corretamente 19 + 23 + 31 + 4 + 11 = 88 sujeitos e a
porcentagem sujeitos classificados corretamente pelo modelo é (88/228) × 100 =
39%. Pelo contrário a percentagem de classificação correta proporcional por acaso é
[(25/228)2+ (10/228)2+ (17/228)2+ (46/228)2+ (56/228)2+ (39/228)2+ (35/228)2] × 100
= 17%.
Dessa forma, o modelo classifica assim melhor do que a classificação por acaso.
Com a apresentação e as análises dos dados referentes às motivações hedônicas e
utilitárias da propensão ao consumo do vinho, a etapa seguinte consiste na
apresentação das considerações finais deste estudo.

4.12 Regressão dos construtos motivações hedônicas e motivações utilitárias

Com a finalidade de identificar a valência e a saliência dos construtos motivações
hedônicas e motivações utilitárias para estimar as razões de consumo do vinho, foi
realizada a regressão entre esses construtos.

Para o modelo de regressão foram utilizadas a média das perguntas de cada
construto como variáveis independentes, e como variável resposta a questão “Em
síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me proporciona uma boa experiência
pessoal, me integra no meio social, busco vinhos mais econômicos e adquiro mais
cultura ao consumí-lo”. A variável resposta é do tipo categórica ordinal politômica,
logo o modelo utilizado é o modelo logístico ordinal. O link que obteve o melhor
ajuste foi o logit.
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝑙𝑛 [

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘|𝑋)
] = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑋𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑘 = 1, … , 𝑘 − 1)
𝑃(𝑌 > 𝑘|𝑋)

Onde αk representa o parâmetro de localização para as k = 1, ..., k – 1 classes da
variável dependente, β é o vetor dos coeficientes de regressão e Xj é a matriz das
variáveis independentes.

No caso da função Link ser o logit, tomando o inverso da função logit é possível
definir a função genérica da probabilidade acumulada (função de distribuição
logística) da classe k:

𝐹(𝛼𝑘 − 𝛽𝑋𝑗 ) = 𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] =

1
1+ 𝑒

−(𝛼𝑘 −𝛽𝑋𝑗 )

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste de
razão

de

verossimilhança

entre

o

modelo

nulo

(sem

nenhuma

variável

independente) e o modelo completo (com todas as variáveis independentes). Se o
modelo ajustado não for significativo, não é possível predizer a probabilidade de
cada classe da variável dependente a partir das variáveis independentes do modelo.
H0: O modelo não é estatisticamente significativo.
H1: O modelo é estatisticamente significativo.

O teste para verificar se algum dos construtos influencia na variável resposta está
apresentado na Tabela 41.
Tabela 41
Informação do ajuste do modelo
(-2 Log)
Modelo
probabilidade
Somente interceptação

820,89

Final

657,72

Qui
quadrado

Graus de
liberdade

P-valor

163,17

2

0,000

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Como o p-valor é igual a 0,000, pode-se concluir, a um nível de 5% de significância,
que alguma das perguntas influência na variável resposta.

Os dois testes a seguir são significativos a um nível de significância de 5%. Portanto
o modelo foi bem ajustado, ou seja, pode-se dizer que os dados foram bem
ajustados ao modelo. Conforme descrito na Tabela 42.

Tabela 42
Ajuste do modelo
Qui
quadrado

Graus de
liberdade

P-valor

Pearson

1064,09

1258

1,000

Deviance

643,86

1258

1,000

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O Pseudo-R2 avalia a dimensão do efeito do modelo, calculado por Cox e Snell
nunca atinge o valor 1, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O de Nagelkerke é
o coeficiente de Cox e Snell corrigido, logo ele atinge o 1 quando o ajustamento é
perfeito. O de McFadden é considerado o mais fácil de interpretar. Conforme
exposto na Tabela 43.
Tabela 43
Pseudo R-Quadrado
Cox and Snell
0,511
Nagelkerke

0,525

McFadden

0,195

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O pseudo R-quadrado é uma medida que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais
próximo de um, melhor o ajuste do modelo. Os dois primeiros índices foram
medianos. O pseudo-R2 de McFadden diz que o modelo ajustado ganha 19,5% mais
informação que o modelo nulo.

Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o logit
utiliza-se normalmente o teste de Wald, conforme apresentado na Tabela 44. Neste
teste pretende-se verificar se um determinado coeficiente é nulo condicionado pelos
valores estimados dos outros coeficientes.
Motivações Hedônicas (MH): média das perguntas de "F" a "T".
Motivações Utilitárias (MU): média das perguntas de "U" a "AE".
A pergunta “Em síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me proporciona uma
boa experiência pessoal, me integra no meio social, busco vinhos mais econômicos

e adquiro mais cultura ao consumi-lo.”, possui 7 classes como resposta. Por isso
somente 6 são usadas para a estimativa da probabilidade da entrada, devido a
função que calcula as probabilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para
todas as respostas.
Tabela 44
Estimativa dos parâmetros do modelo
Intervalo

Entrada (αk)

Localização

Estimativa

Erro
Padrão

Wald

Graus de
liberdade

Pvalor

[Resposta = 1]

3,189

0,562

32,170

1

[Resposta = 2]

3,855

0,572

45,409

[Resposta = 3]

4,734

0,597

[Resposta = 4]

6,306

[Resposta = 5]

Limite
inferior

Limite
superior

0,000

2,087

4,291

1

0,000

2,734

4,977

62,821

1

0,000

3,563

5,905

0,657

92,102

1

0,000

5,018

7,594

7,873

0,715

121,339

1

0,000

6,472

9,274

[Resposta = 6]

9,179

0,761

145,460

1

0,000

7,688

10,671

MOTIVAÇÕES
HEDÔNICAS (MH)

0,615

0,171

13,024

1

0,000

0,281

0,950

MOTIVAÇÕES
UTILITÁRIAS (MU)

1,077

0,155

48,559

1

0,000

0,774

1,381

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A variável dependente apresenta 7 classes, por isso o modelo apresenta 6 entradas
(αk). De um modo geral, estas entradas são usadas apenas para o cálculo de
probabilidades, e para além desta utilização, o seu interesse é diminuto. As
estimativas dos declives (coeficientes de regressão) são utilizadas para inferir a
significância das variáveis independentes sobre as probabilidades das classes da
variável dependente (em rigor sobre o Link das probabilidades acumuladas). Foi
usado a função Logit, o modelo pode escrever-se como:

𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] =

1
1+

𝑒 −(𝛼𝑘 −[𝑀𝐻(𝑗)+𝑀𝑈(𝑖)]

Exemplificando, se um entrevistado que respondeu 4 para a pergunta MH e 5 para a
pergunta MU, a probabilidade de a resposta ser na classe 1 da variável dependente
(Em síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me proporciona uma boa

experiência pessoal, me integra no meio social, busco vinhos mais econômicos e
adquiro mais cultura ao consumi-lo.) seria:
P[Y = 1 |MH = 4, MU = 5] = P[Y ≤ 1|MH = 4, MU = 5] =

=
=

1
1 + 𝑒 −(𝛼1 −[𝑀𝐻[4]+MU[5])
1

1 + 𝑒 −(3,189−[0,615∗4+1,077∗5])
= 0,009

De modo semelhante as probabilidades da resposta nas outras classes são:

P[Y = 2|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 1] =
P[Y ≤ 2|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 1] =
1

=

− 0,009
1 + 𝑒 −(𝛼2 −[𝑀𝐻[4]+𝑀𝑈[5]])
1
=
− 0,009
−(3,855−[0,615∗4+1,077∗5])
1+ 𝑒
= 0,018 − 0,009
= 0,009
P[Y = 3|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 2] =
P[Y ≤ 3|V14 = 4, V21 = 5] − P[Y = 2] =
=
=

1
1+

𝑒 −(𝛼3 −[MH[4]+𝑀𝑈[5]])

− 0,018

1
1+

𝑒 −(4,734−[0,615∗4+1,077∗5])

− 0,018

= 0,043 − 0,018
= 0,024
P[Y = 4|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 3] =
P[Y ≤ 4|V14 = 4, V21 = 5] − P[Y = 3] =
=

1
1+

𝑒 −(𝛼4 −[MH[4]+𝑀𝑈[5]])

− 0,043

=

1
1 + 𝑒 −(6,306−[0,615∗4+1,077∗5])

− 0,043

= 0,176 − 0,043
= 0,134
P[Y = 5|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 4] =
P[Y ≤ 5|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 4] =
1

=

− 0,176
1 + 𝑒 −(𝛼5 −[MH[4]+𝑀𝑈[5]])
1
=
− 0,176
−(7,873−[0,615∗4+1,077∗5])
1+ 𝑒
= 0,506 − 0,176
= 0,330
P[Y = 6|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 5] =
P[Y ≤ 6|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 5] =
=
=

1
1+

𝑒 −(𝛼6 −[MH[4]+𝑀𝑈[5]])

− 0,506

1
1 + 𝑒 −(9,179−[0,615∗4+1,077∗5])

− 0,506

= 0,791 − 0,506
= 0,285
P[Y = 7|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 6] =
P[Y ≤ 7|MH = 4, MU = 5] − P[Y = 6] =
= 1 − 0,791
= 0,209
Estes são os valores (arredondados a três casas decimais) que se encontram para
um entrevistado que respondeu 4 para o construto Motivações Hedônicas (MH) e 5
para o construto Motivações Utilitárias (UM). Assim, a classe prevista para o
indivíduo é a classe 5 já que é nesta que se observa a maior probabilidade de
resposta.

O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis
independentes sobre o link (neste caso o logit) é igual para todas as classes da

variável dependente. Para testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste
da razão de verossimilhanças de dois modelos ordinais, o primeiro assumindo que
os declives são iguais e o segundo assumindo que possam ser diferentes. Observase na Tabela 45.
H0: os declives são homogêneos.
H1: os declives não são homogêneos.
Tabela 45
Teste de linhas paralelas
(-2 Log)
Modelo
probabilidade
Hipótese nula

657,720

Geral

647,964b

Qui
quadrado

Graus de
liberdade

P-valor

9,756

10

0,462

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A um nível de significância de 5%, pode-se concluir que os declives são
homogêneos, ou seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes de
regressão. Logo o modelo foi bem ajustado com a função logit.

5. Considerações finais

Este capítulo apresenta as principais conclusões do estudo, contempla proposições
para estudos futuros e encerra com as possíveis limitações da pesquisa.

5.1 Resumo e conclusões

Este estudo, através de embasamentos teóricos e alicerce metodológico, definiramse em uma pesquisa descritiva quantitativa, com a aplicação de 228 questionários –
no período compreendido entre agosto e setembro de 2017, que forneceram bases
para cumprir o objetivo da pesquisa, “analisar a influência dos atributos hedônicos
e/ou utilitários que motivam o consumidor de vinhos, no Brasil”. Bem como atender
aos seus objetivos específicos: “Caracterizar os vinhos produzidos no Brasil”;
“Identificar o perfil dos consumidores brasileiros de vinhos”; “Identificar as
motivações hedônicas e as motivações utilitárias para escolher os vinhos”;
“Correlacionar as motivações hedônicas e utilitárias do consumo de vinhos”;
“Identificar a saliência das motivações ao consumo do vinho”.

A pesquisa realizada teve como objetivo validar o modelo analítico elaborado, no
qual avaliou dois construtos, as motivações hedônicas do consumo de vinho e as
motivações utilitárias do consumo de vinho. Foi também definida uma questão-geral,
com o intuito de identificar a síntese das sensações proporcionadas pelo consumo
do vinho.

As motivações hedônicas do vinho, em linhas gerais, obtiveram maior número de
avaliações em concordância, em detrimento às avaliações das motivações utilitárias
do vinho. O consumo hedônico revela-se prazeroso, logo, o consumidor procura por
experiências de consumo que podem proporcionar além da aquisição utilitária de
produtos. O vinho é, essencialmente, bidimensional, sendo as duas dimensões que
ditam o comportamento no processo de compra do vinho. Porém, possui uma gama
de atributos que proporcionam um maior direcionamento ao hedonismo – pode-se
citar desde a sua antiga história, suas castas, terroirs, as charmosas regiões
produtoras, relações entre vinho e rituais, relações entre vinho e poder.

Sobre os resultados, de acordo com a distribuição de frequência estatística foi
possível filtrar as opiniões. Destaca-se, entre a maioria dos respondentes, que o
vinho proporciona mais prazer em viver, sentem-se especiais, aproximam da
plenitude do paladar e aliviam o stress. Dos respondentes, 62,29%, também
acreditam que merecem degustar um bom vinho. Apesar de que, mais da metade
(53,07%) reconhece não entender bem de vinhos, e 52,20% afirmaram desconhecer
a quase totalidade de marcas. O que denota a incipiência do mercado consumidor
brasileiro em relação aos consumidores de outros países. Embora a produção
brasileira e seu mercado consumidor vêm apresentando um bom desempenho nos
últimos 15 anos.

Na análise fatorial das variáveis, utilizou-se o método Varimax, que é um método de
rotação ortogonal. Foram detectadas quatro variáveis das motivações hedônicas,
que apresentaram uma variância de 69,737% da variabilidade original dos dados.
Sobre as variáveis utilitárias, foram detectadas duas variáveis das motivações
utilitárias, com isso, uma variância de 63,987% da variabilidade original dos dados.

Através da função de regressão dos construtos indicou-se o grau de contribuição de
cada um para caracterizar as motivações de consumo do vinho.

Para viabilizar a elaboração da função de regressão do modelo analítico do
consumo de vinho, em função das motivações hedônicas e das motivações
utilitárias, foi necessário formular a questão-síntese, que expressasse esta
propensão. Para o modelo de regressão foram utilizadas a média das perguntas de
cada construto como variáveis independentes, e como variável resposta a questão
“Em síntese, gosto muito de apreciar o vinho, ele me proporciona uma boa
experiência pessoal, me integra no meio social, busco vinhos mais econômicos e
adquiro mais cultura ao consumí-lo”. A variável resposta é do tipo categórica ordinal
politômica, logo o modelo utilizado é o modelo logístico ordinal.
Desta forma, as informações detectadas pela pesquisa são confiáveis e estão em
consonância com a teoria utilizada. Espera-se que este estudo possa auxiliar em
novos estudos sobre o vinho no mercado brasileiro e os seus consumidores.

5.2 Proposições para estudos futuros

Para a contribuição à evolução dos estudos neste campo das caracterizações das
motivações hedônicas e utilitaristas do consumo do vinho, a partir deste estudo são
propostas as seguintes hipóteses para estudos futuros:

H1: As motivações hedônicas do consumo do vinho são mais salientes no gênero
feminino, do que no masculino;

H2: As motivações hedônicas do consumo do vinho são mais salientes nos
consumidores de alta renda, do que no público de baixa renda;

H3: As motivações hedônicas do consumo do vinho são mais salientes nos
consumidores em faixa etária mais elevada, do que nos mais jovens;

H4: As motivações hedônicas do consumo do vinho são mais salientes nos
consumidores com nível mais elevado de formação educacional, do que nos
consumidores de baixa escolaridade;

H5: É possível a validação de um modelo que contraste valência e saliência entre
as motivações hedônicas e utilitárias do consumo do vinho;

H6: As motivações hedônicas predominam significativamente sobre as motivações
utilitárias na propensão ao consumo do vinho;

5.3 Limitações da pesquisa

O estudo foi restrito à cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Devido ao público
brasileiro ser bastante heterogêneo, seria importante trabalhar uma amostra por
região do país. Propiciando assim uma análise mais rica.

Pelo fato da autora não ter encontrado em suas consultas um vasto material sobre o
tema, a pesquisa acabou sendo mais genérica. É prudente a realização de novos
estudos, aprofundando, por exemplo, em gênero, na renda, ou por faixa etária. Ou

ainda, outro tipo de pesquisa, como, por exemplo, descritiva qualitativa. Pois o tema
hedonismo envolve sensações, emoções e opiniões que merecem ser identificadas
e exploradas.
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Apêndice – Questionário de pesquisa, motivações hedônicas e/ou utilitárias do
vinho

Prezado(a),
Por gentileza, estamos realizando uma pesquisa sobre o consumo do vinho,
destinada estritamente a fins acadêmicos. Trata-se da elaboração de uma
dissertação, da mestranda Deborah C. Soares, a ser apresentada ao Programa de
Mestrado da Fundação Pedro Leopoldo, orientada pelo Prof. Dr. José Edson Lara.
Agradecemos muitíssimo pelas respostas às questões a seguir.

FAIXA ETÁRIA: (
40 a 60 anos. (
GÊNERO: (

) Até 20 anos.

(

) Acima de 20 a 40 anos.

(

) Acima de

) Acima de 60 anos.

) Feminino.

(

) Masculino.

RENDA PESSOAL: ( ) Até 5 salários. (

(

) Outro.

) Acima de 5 a 10 salários. ( ) Acima de

10 a 20 salários.
( ) Acima de 20 salários.
FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE VINHO: (
Diariamente. (

) Mensalmente. (

) Esporadicamente. (

)

) Semanalmente.

Por gentileza, considere o critério a seguir:
1 – Discordo Totalmente (DT); 2 – Discordo Muito (DM); 3 – Discordo (D) ; 4 – Não
Concordo, nem Discordo (NCND); 5 – Concordo (C); 6 – Concordo Muito (CM); 7 –
Concordo Totalmente (CT)
Questão

SOBRE O VINHO

1

Com o vinho, sinto mais prazer em viver.

2

Apreciar o vinho me aproxima da plenitude
do meu paladar.

3

Quando aprecio um vinho, eu me sinto
especial.

4

Sempre tomo um vinho, como
autogratificação pelos meus esforços na
vida.

5

Quando estou triste, se tomo vinho, eu me
sinto melhor.

DT

DM

D

NCND

C

CM

CT

6

Para mim, apreciar o vinho alivia o stress.

7

Sou bom especialista em apreciar vinhos.

8

Eu sempre mereço degustar um bom vinho.

9

Pedir um vinho é sempre uma aventura:
desconheço a quase totalidade das marcas.

10

Buscar um vinho, para mim, é sempre
estimulante.

11

Ao visitar uma loja de vinhos, sinto-me
entrando em um universo conhecido

12

Gosto de confiar nas indicações de amigos
e sommeliers

13

Eu gosto de presentear pessoas com vinho,
pois se elas se sentem bem, eu me sinto
bem.

14

Eu gosto de presentear familiares e amigos
com vinho.

15

Eu dedico grande tempo para escolher
vinho para presente.

16

Mais frequentemente eu compro vinho,
quando estão em promoções.

17

Eu compro vinho pela internet, pois são
mais baratos.

18

Pela internet eu escolho bem os vinhos e
me sinto muito bem.

19

Comprando vinho pela internet eu valorizo
até a expectativa da chegada.

20

Gosto de compartilhar com família e amigos
o processo de compra de vinho, em lojas
físicas e na internet.

21

Comprar e degustar o vinho, para mim, é
um acontecimento social relevante.

22

Gosto de viver intensamente a experiência
de comprar e de saborear o vinho.

23

Gosto de estudar a produção e a
distribuição do vinho

24

Gosto de experimentar os lançamentos e
oportunidades

25

Prefiro experimentar o vinho por país de
origem, prezo pelas regiões tradicionais m

produção de vinhos.
26

Gosto de estudar a história e a geografia
dos vinhos, aprimorando minha cultura
neste tema.

27

Em síntese, gosto muito de apreciar o
vinho, ele me proporciona uma boa
experiência pessoal, me integra no meio
social, busco vinhos mais econômicos e
adquiro mais cultura ao consumi-lo.

