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Introdução 

 

O presente trabalho analisa as Estratégias de Comunicação dos produtos 

vitivinícolas, abordando principalmente a Região do Douro/Lamego e o estudo de um 

caso específico, a marca Quinta de Santa Eufémia. 

Para o efeito, elaborou-se a seguinte pergunta de partida: Que Estratégias de 

Comunicação são utilizadas pela marca Casa da Quinta de Santa Eufémia para 

divulgar a sua oferta? Em que medida essa comunicação é eficaz e em que pode ser 

melhorada? 

O motivo da escolha deste tema prende-se com o interesse e fascínio na área de 

Marketing, das várias características intrínsecas de comercialização e gestão dos 

produtos. O propósito está igualmente associado ao facto de o sector dos vinhos ser uma 

área em Portugal que possui uma expressão internacional e de existir uma tendência de 

crescimento de visibilidade do sector. Considera-se relevante referir a ligação que 

detenho com a área em estudo, a Região do Douro e Lamego, o que permitiu executar as 

tarefas com um maior envolvimento pessoal e um acesso privilegiado às fontes de 

informação. As outras razões associam-se à finalidade de divulgação e desenvolvimento 

da própria Região do Douro/Lamego e estimular as PME a utilizar o Marketing como 

ferramenta de gestão para o crescimento e consolidação no mercado de elevada 

concorrência. 

O Marketing e Comunicação dos produtos vitivinícolas é um tema abordado por 

Ruivo (1996), Duarte (2009) e Balcão (2005); pretende-se abordar as Estratégias de 

Comunicação dos produtos da Região Duriense de Lamego. Contudo o tema de 

Marketing e Comunicação consiste num tema com extensa bibliografia, abordado e 

desenvolvido por autores como Kotler (que apresenta diversas monografias, 

referenciado por variados autores), Stapleton, Lambin, Pickton e Cundiff. 

Com a elaboração deste trabalho, pretende-se atingir seis objetivos previamente 

delineados, que consistem em:  
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 Compreender a importância do vinho para o desenvolvimento da Região do 

Douro/Lamego; 

 Estudar a evolução das vendas de vinho;  

 Identificar os principais produtores da Região;  

 Analisar as suas estratégias de comunicação;  

 Analisar detalhadamente a estratégia de comunicação da marca Casa da 

Quinta de Santa Eufémia; 

 Detectar oportunidades de melhoria da comunicação desta marca. 

A Metodologia utilizada consiste numa análise documental e aplicação de 

entrevistas. As entrevistas serão aplicadas a Pedro Carvalho, sócio e gerente comercial 

da marca Quinta de Santa Eufémia, à Associação de Viticultores Engarrafadores dos 

Vinhos do Porto e Douro (AVEPOD) e ao Instituto de Vinhos do Douro e Porto 

(IVDP). 

Com a elaboração deste estudo, é perceptível a importância económica que o 

sector possui para o desenvolvimento e dinamização das regiões produtoras de vinho. 

Consiste num sector que possui diversa oferta de qualidade e com perspectivas de 

crescimento. 

Relativamente à estrutura dos conteúdos, este trabalho apresenta-se dividido em 

dois capítulos. No primeiro capítulo aborda-se o tema do Vinho numa conspecção mais 

ampla, nomeadamente na importância do Vinho a nível nacional e posteriormente, a 

contextualização do Vinho na Região do Douro/Lamego; no segundo capítulo 

apresenta-se o estudo de caso, com o estudo da comunicação da marca Quinta de Santa 

Eufémia. 
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1. Metodologia 

 

Este trabalho consiste num estudo qualitativo que tem como base uma análise 

documental e a colocação de entrevistas a especialistas. O presente estudo encontra-se 

organizado numa vertente teórica e uma vertente prática que terá o estudo de um caso, a 

marca de vinhos Quinta de Santa Eufémia.  

O estudo de caso considera-se um modelo e possibilitará retirar importantes 

conclusões, contudo não deve ser percebido como um acontecimento generalizado, mas 

sim como um estudo que tem como objetivo detetar oportunidades de melhoria e 

explicação do comportamento do mercado. 

O estudo qualitativo, segundo Santo (2010: 25) tem o objetivo de “ permitir que 

a investigação possa recolher e refletir sobretudo aspetos enraizados, menos imediatos 

(…).” 

Para a recolha de dados, segundo Calado et al. (2005) o uso deste método de 

pesquisa tem como fim descobrir informações úteis para a elaboração do estudo. Com 

este método de recolha de dados pretendo encontrar diversas informações que permitam 

realizar o enquadramento teórico e identificar e analisar os materiais de comunicação 

dos vinhos do Douro. 

Relativamente a análise documental, esta assenta principalmente na recolha de 

informação em Websites (artigos online, publicações periódicas), Estudos Académicos 

(teses de Mestrado e de Doutoramento), Revistas Especializadas e Livros de autores 

associados ao tema. 

Contudo para a elaboração do estudo, principalmente para a recolha de dados, 

aplica-se uma entrevista que tem como propósito recolher dados que não constam em 

registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por determinadas pessoas. 

Aplica-se especificamente à marca Quinta de Santa Eufémia, porque esta possui uma 

dimensão de pequena empresa (“empresa familiar”) e a informação associada a esta 

marca é escassa. 
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A entrevista, segundo Santo (2010: 30 - 31) “deve obedecer a cuidados” na 

formulação e estruturação das questões. Estas devem ser “claras, curtas quanto 

possível, não tendenciosas, não ambíguas, com um ou poucos e não incluindo múltiplos 

tópicos de análise.” A elaboração do guião da entrevista será semi-estruturada e 

colocar-se-á perguntas abertas. Com a utilização de perguntas abertas os entrevistados 

terão a “liberdade para responder às perguntas colocadas, tão longamente quanto 

considerem necessário”. 

A colocação da entrevista possuirá um tempo médio que varie entre os 15 a 30 

minutos e será igualmente utilizado um gravador com o intuito de retirar a máxima 

utilidade da mesma. As entrevistas serão colocadas a Pedro Carvalho, sócio, gerente e 

responsável comercial dos vinhos da Quinta de Santa Eufémia; à Associação de 

Viticultores Engarrafadores dos Vinhos do Porto e Douro (AVEPOD), que tem como 

função defender os interesses dos produtores de vinho do Douro e divulgação ao nível 

nacional e internacional (a escolha desta associação está relacionada com o facto de a 

marca Casa Santa Eufémia estar associada) e ao Instituto de Vinhos do Douro e Porto 

(IVDP), órgão de controlo de qualidade e quantidade dos vinhos do Douro. 

Perante a Metodologia selecionada, elaborou-se a seguinte pergunta de partida: 

“Que Estratégias de Comunicação são utilizadas pela marca Quinta de Santa Eufémia 

para divulgar a sua oferta? Em que medida essa comunicação é eficaz e em que pode 

ser melhorada?”  

Assim, perante a pergunta de partida e através de uma análise documental e 

aplicação da entrevista, pretende-se: 

 Identificar e compreender a importância que o sector do Vinho possui na 

Região de Lamego, não apenas a nível ideológico, mas também a nível 

financeiro, ou seja, como elemento dinamizador e potencializador de 

crescimento económico.  

 Analisar as vendas de vinho, nomeadamente os volumes de negócio e as 

exportações, com o intuito de identificar tendências de crescimento e 

mercados que representem uma aposta credível e sólida para o crescimento do 

sector vitivinícola.  
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 Pretende-se identificar os principais produtores da região do Douro/Lamego 

com o propósito de identificar estratégias a seguir. 

 Torna-se igualmente necessário analisar a estratégia de comunicação da marca 

de vinhos Quinta de Santa Eufémia para que seja possível identificar 

oportunidades e melhorias. 
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2. O vinho do Douro - enquadramento 

2.1. A importância do vinho para Portugal 

 

2.1.1. Breve síntese histórica 

A actividade vitivinícola em Portugal teve origem mesmo antes da ocupação da 

Península Ibérica pelos Romanos e prolongando-se até à Época Contemporânea. 

Segundo o Instituto da Vinha e do Vinho (órgão tutelado pelo Ministério da 

Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território) a primeira actividade 

vitivinícola remota a 2.000 anos a. C., situada no vale do Tejo e do Sado. Ao longo das 

sucessivas reconquistas da Península Ibérica, cada povo desenvolvia as técnicas de 

cultivo e introduziam novas castas. Conhecido como “Fruto da videira e do trabalho do 

Homem”, o vinho assume não apenas um símbolo da religião cristã, mas também um 

papel fundamental na economia portuguesa, principalmente na Idade Moderna com os 

Descobrimentos e no Século XVIII nas trocas comerciais regulamentadas com 

Inglaterra (tratado de Methwen). Em 1756, Marquês de Pombal formou a Companhia 

Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, tornando-se a primeira região 

demarcada do mundo e nos inícios do Século XX inicia-se o processo de 

regulamentação de outras denominações de origem portuguesa, como a demarcação dos 

vinhos da Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos, Dão, Colares e Vinho Verde.  

Actualmente, o IVV (Instituto da Vinha e do Vinho) possui a função de 

coordenar, controlar e adequar a organização corporativa ainda existente aos princípios 

e regras próprias de Organização Comum do Mercado (OCM tem como objectivo 

alcançar um equilíbrio entre a procura e a oferta e melhorar a competitividade do sector, 

a longo prazo, bem como o financiamento para a reestruturação das actividades 

vitivinícolas). 
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2.1.2. Evolução das vendas 

Com base nos dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, o ano de 2010 registou o valor de 324.002 

Milhões de euros e cerca de 1.837.722 HL (hectolitros) no valor total em exportações.  

Ao analisar os dados fornecido, pode verificar-se que os Vinhos de Mesa são os 

que representam o maior volume de negócios. A nível monetário, representam 132.977 

milhões de euros e em volume de litros representam 1.136.399 HL. Os Vinhos de Mesa 

representam então 41% da Categoria de Produtos e Acondicionamentos exportados. 

A segunda Categoria de Produtos e Acondicionamento com maior relevo de 

exportação são os vinhos com DOP (Domínio de Origem Protegida - A área geográfica 

correspondente à Denominação de Origem Controlada "Alentejo" abrange o conjunto 

das áreas geográficas das Sub-Regiões Borba, Évora, Granja-Amareleja, Moura, 

Portalegre, Redondo, Reguengos e Vidigueira). Esta categoria representa 33% da 

exportação total, com um valor monetário total de 108.069 Milhões de euros e um 

volume de 360.131 HL. 

No inverso, o Vinho Mosto (liquido retirado das frutas são destinados à 

elaboração de diversos tipos de vinho) representa 0,2% do total das exportações. Este 

tipo de vinho produz um valor monetário em exportação de 673 Milhares de euros e um 

volume em litros de 9.044 HL. 

Analisando as exportações para os principais Países de Destino, por tipo de 

Produto e Acondicionamentos, verifica-se que Angola, Reino Unido, França, EUA, 

Brasil e Canadá representam aproximadamente 56% do valor total de exportações de 

vinho nacional em relação a receitas monetárias. 

Angola em 2010 foi o principal país de destino das exportações de vinho 

português. O país representa 31% do total de exportações dos principais Países de 

Destino. Reino Unido representa 21% e a França 15%. Estes três países registam o 

maior volume de importação de Produtos e Acondicionamento de Vinho de Mesa. Os 

EUA representam 12% das exportações, o Brasil 11% e o Canadá 10%. Estes três países 

importam na sua maioria Produtos e Acondicionamento de Vinho com DOP.  
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Comparando a evolução das vendas dos anos de 2008, de 2009 e de 2010 

podemos concluir que as exportações de Vinho por País de Destino registaram um 

aumento em 2010. Angola foi o único destes países considerados “Países de Destino” 

que retrocedeu em termos de valor monetário, registando em 2009 um valor de 56.866 

Milhões de euros e em 2010 55.075 Milhões de euros. Os restantes países registam 

melhorias significativas, destacando o Reino Unido que quase duplicou o valor 

registado de 2009 para 2010. 

Segundo os mesmos dados disponíveis pelo Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas o país produziu 5.893.513HL de vinho na 

Campanha 2009/2010 e com os dados acima referidos, conclui-se que o país exportou 

31% da produção total de vinho no ano de 2010. 

 

2.1.3. Tendências de crescimento 

As tendências de crescimento para o mercado do Vinho, são uma crescente 

aposta na exportação dos produtos vitivinícolas, associados a uma crescente aposta nos 

vinhos de qualidade. 

Dados publicados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas indicam que desde o ano de 2000 até ao ano de 2010,os índices de produção 

de vinho são bastantes superiores aos índices de consumo no mercado nacional. 

Relativamente ao consumo, desde a campanha de 2002/2003 (que regista um consumo 

de 5.315 Milhões de Hectolitros de Vinho) até à campanha de 2008/2009 (que regista 

um consumo de 4.428 Milhões de Hectolitros de Vinho) os índices de consumo de 

vinho no mercado nacional sofreram um decréscimo (a campanha 2007/2008 regista um 

aumento casual, ou seja, um valor de 4.570 Milhões de Hectolitros). Contudo, existe 

uma preferência de consumo dos vinhos com DOP. 

No caso da internacionalização do mercado dos vinhos nacionais, segundo o 

Diário de Notícias (25 de Agosto, 2011), a economia angolana registará um crescimento 

económico por volta de 5% em 2011 e um crescimento provável de 8% no ano de 2012. 

Assim, Angola consiste numa economia em crescimento, num período de retracção da 

economia nacional.  
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Segundo Freire (2010) Angola registou um aumento na importação de bebidas 

alcoólicas, passando de 3,8 Milhões de Caixas em 1999 para 25,8 Milhões de caixas em 

2007. A autora reafirma ainda que o mercado angolano consiste no segundo maior 

mercado de vinhos de África, em que o consumo de vinho per capita aumentou, 

registando um valor de 3,8L em 2003, de 10,6L em 2011 e um valor de 12,2L em 2011; 

existindo uma preferência de consumo em vinho de qualidade, ou seja, “marcas 

reconhecidas ou estilos de vinho que personifiquem o seu estatuto social ”.  

Relativamente aos EUA, Jorge (2012), em 2011 “ultrapassaram oficialmente” a 

França (a França que consiste num dos mercados principais das exportações nacionais) 

e tornar-se-ão o maior país em relação ao consumo de vinho. O autor afirma ainda que 

os EUA e a Ásia serão responsáveis por um aumento de 6% no consumo de vinho a 

nível mundial e que até 2015, os EUA deverão crescer 10% relativamente as vendas de 

vinho, em volume. 

A escolha destes dois países associasse a uma tendência representativa, ou seja, o 

facto de os portugueses, conforme Jorge (2011) perderem poder de compra neste 

período de crise e o consumo de vinho no mercado nacional seguir uma orientação de 

decréscimo, a exploração de mercados internacionais torna-se uma oportunidade para os 

produtores de vinho. 

 

2.2. O vinho do Douro 

 

2.2.1. Contextualização 

A Região Demarcada do Douro (RDD) é dividida em três sub-regiões. Segundo 

a Enciclopédia dos Vinhos de Portugal (obra considerada de interesse cultural por 

despacho do Secretário de Estado da Cultura em 1990) a região subdivide-se em Baixo 

Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. A Região Demarcada do Douro desde 1921 

ocupa uma área aproximadamente de 250.000 ha. A delimitação da região está 

associada as condições geográficas do terreno, em que determinadas zonas são 

consideradas incapazes de produzir vinhos de qualidade.  
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Pelas diferenças climáticas e pelas diferenças geológicas, a RDD é subdividida 

em três. Segundo a Enciclopédia do Vinhos de Portugal, a região em estudo neste 

trabalho (Baixo Corgo) abarca a bacia inferior da Região Demarcada. Esta sub-região 

possui uma extensão de 45.000 ha e centraliza 51% da superfície total da vinha da 

Região do Douro. O desenvolvimento desta região está associado à favorável 

acessibilidade para o comércio do vinho, considerada a região mais fértil devido a um 

maior nível de precipitação e constituição dos solos (menos dificuldade na perfuração). 

A sub-região em estudo para este trabalho é a Baixo Corgo, onde se encontra a 

cidade de Lamego. 

 

2.2.2. Principais produtores 

Dados publicados pelo IVV (Instituto da Vinha e do Vinho) demonstram que em 

2010 a Região do Douro produziu 1.351.949 HL de vinho, ou seja, nesse mesmo ano foi 

a região que mais vinho produziu. A segunda região que mais vinho produziu foi a 

Região de Lisboa com 962.718 HL, concluindo que a Região do Douro produziu mais 

de 389.231 HL do que a segunda região que mais vinho produz no país, ou seja, 23% da 

produção total. 

Um caso de sucesso da produção e venda dos Vinhos do Douro é o “Douro 

Boys”. Este caso demonstra que com o investimento em Marketing, este grupo de 

vitivinicultores passaram a ser um dos principais produtores de vinho da Região do 

Douro. Este grupo de produtores – Cristiano Van Zeller (Quinta do Vale D. Maria - 

Sazerdinho), Tomás Roquette (Quinta do Castro – Pragança), Francisco Olazabal 

(Quinta do Vale Meão – Vila Nova de Foz Côa), João Ferreira (Quinta do Vallado – 

Peso da Régua) e Dirk Niepoort (Niepoort – Santo Adrião) – adoptou uma postura 

diferenciada em relação ao mercado, adquirindo um enorme sucesso na produção e 

comercialização dos produtos.   

Segundo Domingos (2011), o budget que este grupo de vitivinicultores 

disponibiliza para a estratégia de promoção dos Vinhos do Douro é de 300 mil euros. A 

aposta na Comunicação dos produtos revelou-se um sucesso com o aumento das vendas 

dos produtos e aumento da capacidade de produção. Do ano de 2002 para 2010 o grupo 

de vitivinicultores cresceu de 240 hectares para 526 hectares de vinha. Em termos de 
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produção, num espaço de oito anos passaram de 460 mil garrafas de vinho para 2.3 

milhões de garrafas de vinho de mesa, ou seja, um crescimento de 119% em hectares de 

vinha e de 400% de garrafas de vinho de mesa.  

Segundo a mesma fonte, este grupo de produtores de Vinho aumentou a 

exportação num espaço de oito anos. No mercado interno e externo obtiveram um 

crescimento de 625% no total de garrafas vendidas, passando de 200 mil garrafas para 

1.45 milhões de garrafas vendidas; em termos monetários obtiveram um crescimento de 

438%, ou seja, um aumento de 1.3 milhões de euros para 7 milhões de euros. Cristiano 

Van Zeller afirma “O que impede muitos produtores de apostarem no marketing é não 

saber sonhar”. 

 

2.2.3. Evolução das vendas 

Dados publicados pelo IVDP (Instituto do Vinho do Douro e Porto - órgão de 

controlo de qualidade e quantidade dos Vinhos do Douro), atestam que Portugal é o 

principal mercado de comercialização dos produtos fabricados na Região do Douro.  

Na comercialização de Vinhos com DOC (Dominação de Origem Controlada), 

Portugal é o principal mercado de comercialização, com uma quota de mercado de 

58,5%, ou seja, 33.664 Milhões de euros. Canadá apresenta-se como o segundo 

mercado de venda deste tipo de vinho, com uma quota de 6,8% e um total de 3.915 

Milhões de euros. O Vinho Tinto é o produto de preferência, na quantidade total de 

78,4%, seguido do Vinho Branco com 20,1% e por último o Vinho Rosé com 1,5%. A 

comercialização dos vinhos com DOC apresenta uma facturação total de 57,520 

Milhões de euros no ano de 2011, nos períodos de Janeiro a Setembro. 

Comparando os anos de 2009, 2010 e 2011 constata-se através dos dados 

disponíveis pelo IVDP que Portugal tem vindo a sofrer uma quebra como mercado 

preferencial na comercialização dos vinhos com DOC. Em 2009 Portugal representava 

67,1% do total de venda deste tipo de vinhos e em 2010 cerca de 65,9% (regista-se uma 

quebra de 8,6% no mercado nacional comparando os anos de 2009 e 2011). Conclui-se 

então a existência de um posicionamento estratégico que passa pela aposta na 

comercialização dos vinhos com DOC no mercado internacional. Em termos de receitas 

monetárias, existe um aumento entre os anos de 2009 e 2010, num total de 76.2 Milhões 
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de euros e 85.200 Milhões de euros respectivamente. Contudo, registando um aumento 

considerável ao longo dos anos, o ano de 2011 regista uma quebra de comercialização 

dos vinhos com DOC. 

A mesma fonte demonstra igualmente que Portugal representa 82,7% da 

comercialização dos Vinhos Regionais Durienses, cerca de 2.928 Milhões de euros. O 

segundo mercado de venda dos Vinhos Regionais Durienses é a França, com uma quota 

de mercado de 4,9%, o que equivale a uma facturação de 174 Mil euros. A principal 

preferência de comercialização do tipo de Vinhos Regionais Durienses, é o Vinho Tinto 

com 77,6% da quota de mercado, seguido do Vinho Branco com 21,4% e por último o 

Vinho Rosé com 1%. A Bélgica apresenta-se como uma excepção na venda dos Vinhos 

Regionais Durienses, onde a comercialização destaca-se pela preferência nos Vinhos 

Brancos com 56,6%. A comercialização dos Vinhos Regionais Durienses apresenta uma 

facturação total de 3.538 Milhões de euros no ano de 2011, nos períodos de Janeiro a 

Setembro. Comparando os anos de 2009, 2010 e 2011 confirma-se a tendência de um 

posicionamento que privilegia o mercado nacional, contudo havendo um aumento da 

comercialização dos Vinhos Regionais Durienses para mercados internacionais. No ano 

de 2009 Portugal representava 87,5% do total de comercialização e em 2010 registava 

86,3% (uma quebra no mercado nacional de 4,8% comparando os anos de 2009 e 2011 

e uma maior aposta nos mercados internacionais). 

 

2.3. O consumo numa perspectiva sociológica 
 

Para Cruz (2009: 17), a prática de consumir não se deve restringir apenas à 

“mera funcionalidade dos bens”. O hábito contemporâneo de consumir deve ser 

percebido e interpretado na sua dimensão supérflua e de abundância. 

Nesse caso, para estimular o consumo, é necessário que estejam reunidas as 

condições para consumir. A evolução da despesa e da poupança representam igualmente 

índices a tomar em conta em relação à tendência de consumo; o aumento dos 

rendimentos dos cidadãos proporcionou as condições para esse aumento. Foi necessário 

então adaptar a oferta à procura cada vez maior. O rendimento nacional per capita e as 

remunerações do trabalho, entre os anos de 1960 a 1999, aumentaram quatro vezes 
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mais; a despesa das famílias nacionais aumentou de forma significativa nos últimos 

anos (Ribeiro, 2011). 

Para Magalhães (2005) existe, então, uma mudança a nível social, económico e 

cultural ao longo dos últimos anos na sociedade portuguesa, principalmente depois da 

revolução de 1974
1
. Esta Revolução é um ponto de partida para uma mudança 

generalizada, mas não linear, relativamente ao quotidiano dos cidadãos; o que 

proporcionou em certa medida, como referia Ribeiro (2011), um estímulo para o 

“consumismo”. Relativamente ao produto Vinho, este possui um papel importante no 

contexto económico e ideológico em Portugal, existindo fatores que condicionam e 

moldam o comportamento dos “agentes sociais”; entre eles refira-se o destaque que o 

vinho possui na gastronomia nacional, a preferência deste produto, num mercado vasto 

de bebidas alcoólicas e o controlo da taxa de alcoolémia. 

O hábito de consumo de vinho está inerentemente associado às práticas 

alimentares, em que a família, como agente socializador, possui influência sobre esses 

hábitos. Contudo, Magalhães (2005) refere ainda que os estilos de vida e estilos de 

alimentação estão igualmente associados à classe social. Contudo, existe uma 

“ressocialização” no hábito de consumo devido à mudança social ao longo dos anos, ou 

seja, os encontros sociais; existe uma valorização do consumo que não está apenas 

associado às necessidades fisiológicas, mas também uma valorização ao nível da sua 

dimensão simbólica. A autora afirma existir uma relação entre o hábito de consumo 

associado à origem alimentar do consumidor de vinho, com o hábito de consumo 

adotado como padrão. Contudo, surgem novos tipos de consumo associados ao processo 

de “ressocialização”, ou seja, a aspiração/ascensão social, aumento do nível de 

escolaridade e melhorias de qualidade de vida (elementos conseguidos depois da 

Revolução de 1974). Contudo, esta situação não se deve generalizar, nem aplicar a 

todos os casos. O consumo de vinho, nesta nova moldura social, pode não estar 

associada à origem dos agentes sociais, contudo, a posição que estes ocupam num 

determinado grupo pode ser passível à formação de hábitos de consumo deste produto; 

podendo existir o contrário, ou seja, havendo apenas “actualizações dessa mesma 

matriz”. 

                                                             
1
 25 de Abril de 1974: marca o fim da ditadura em Portugal e o início do regime político que persiste até 

à atualidade. 
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O consumo de vinho assume então uma importância ao nível dos hábitos 

alimentares e nas práticas socioculturais no quotidiano dos cidadãos, em que existe uma 

atitude diversificada por parte dos cidadãos, atitudes inerentes ao ato de consumir que 

varia com “o modo de consumir, local onde se consome e à ocasião/tempo em que se 

consome – articuladas com as origens, lugares e trajectórias sociais”. Realizando uma 

análise do consumo de vinho em relação à variável associada à origem e ao grupo a que 

pertence (que influenciará a “trajectória social”), permitirá explicar estilos de vida e as 

razões para o ato de consumo de vinho. Locais como tabernas, adegas e clubes de elites 

são lugares onde o consumo de vinho no quotidiano faz parte das práticas 

socioculturais, a que estão naturalmente ligadas os valores, gostos, hábitos e 

representações originados pelos agentes socializadores (família, trabalho e lazer). 

Num estudo realizado por Magalhães (2005: 705-707) o grupo a que pertence ou 

a classe social influenciam o consumo de vinho; existe a consciência - segundo a autora 

- por parte dos cidadãos, da existência de classes sociais em que “perto de 100% dos 

inquiridos em todas as casas afirmam existirem classes sociais”. Existe igualmente a 

consciência que as práticas sociais estão associadas à escolha do vinho a consumir. 

Contudo, os locais onde se consome o vinho são igualmente influenciados por essa 

consciencialização classicista “…evidente percepção que existe uma estrutura social 

diferenciada e que essa estrutura divide, segrega, cria distinções…”. 

Assim, o consumo de vinho, numa vertente sociológica, é influenciado pelos 

agentes socializadores, no primeiro caso, pela família, ou seja, por hábitos adotados 

desde a origem em que são assimilados como modelos e tradições a seguir; existe 

igualmente a adoção deste hábito de consumo em relação à pertença a um determinado 

grupo social, que permitirá adquirir novos hábitos, neste caso o consumo de vinho.  

 

2.4. Definição de conceitos 

 

2.4.1. Marketing 

Na definição de Marketing, encontram-se várias interpretações. Stapleton 

(1985) considera uma gestão “responsável” em que o funcionamento da organização 
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possui como propósito a satisfação do consumidor, de forma a alcançar os objectivos de 

crescimento e rendibilidade e segundo Lambin (2000), a satisfação do consumidor deve 

ser um objectivo principal e um objectivo “bem definido”. 

Para que exista um funcionamento eficaz de uma empresa, esta tem que 

conseguir satisfazer não apenas as necessidades actuais dos seus clientes, mas também 

as necessidades futuras. Actualmente o mercado define-se como altamente competitivo, 

então uma empresa tem que ir ao encontro dos desejos dos seus consumidores e até 

mesmo surpreende-los, contudo torna-se necessário conhecer o público-alvo através dos 

estudos de mercado. O conjunto de ferramentas designadas para os estudos de mercado 

segundo Kotler (2000) são designadas de quatro “Pês”, que integram o plano de 

comercialização ou então as ferramentas do Marketing-Mix (Preço, Produto, 

Promoção/Comunicação e Ponto de Venda/Distribuição).  

Segundo Kotler (2000: 123) o Marketing-Mix “exige que as pessoas 

encarregadas da comercialização decidam acerca do produto e das suas 

características, estabelecem o preço, decidam a melhor forma de distribuir o produto e 

escolham os métodos de o promover”. 

Na variável Produto, segundo Balcão (2005), definir um produto significa 

identificar o estilo, qualidade, marca, embalagem, serviços, garantias, devoluções, as 

características intrínsecas, que permite associar um produto a uma determinada Marca. 

Não existe uma fidelização às marcas devido à “invasão” de produtos vitivinícolas nos 

últimos tempos, fazendo com que muitos consumidores vejam o vinho como um 

produto indiferenciado. Assim, torna-se importante as características da embalagem 

(rótulo, contra-rótulo, gargantilha, formas, dimensão, cor e mensagem a transmitir) e a 

marca. Estando disponíveis diversos produtos no supermercado por exemplo, “é pelo 

seu contacto visual, que descobre o produto e é nesta que procura a informação que 

pensa necessitar para tomar a decisão de compra”, no caso dos consumidores comuns 

que não identificam e distinguem características específicas dos vinhos disponíveis. 

Contudo a autora identifica o Vinho do Douro como um produto de elevada 

notoriedade, o que influência o momento da compra. Relativamente à marca, é o factor 

que auxilia a distinguir produtos equivalentes e é o que permite ao produtor “vender 

mais caro ou em maior quantidade”. 
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Conforme Kotler (2000), a variável Preço difere das outras variáveis porque 

produz lucro. As empresas têm que ter a noção do impacte que a variância de preço tem 

sobre o volume de vendas e tentar conseguir “o preço mais alto que o nível de 

diferenciação do produto puder suportar”. Segundo Balcão (2005: 74), “a fixação do 

preço de um vinho, apela a outras funções que este possa vir a desempenhar para o 

consumidor final, por exemplo a nível de prestígio”. 

Para Kotler (2000) a variável Distribuição, consiste em colocar à disposição os 

produtos no mercado com o intuito de servir eficazmente o consumidor. Nesta variável, 

existe duas hipóteses de colocar o produto à disposição, através da venda directa ou 

através da venda de intermediários. 

Balcão (2005) afirma que os super e hipermercados assumem um papel 

dinamizador em relação aos vinhos. Estas superfícies comerciais assumem um papel 

importante devido à sua capacidade de venda, poder de compra e logística que 

possibilitam a oferta de vinhos de qualidade e de grandes quantidades aos 

consumidores. Contudo, a autora identifica como ponto fraco no sector de distribuição 

de vinhos, a inexistência de redes de loja especializadas. Estas lojas especializadas 

permitiam um novo canal de escoamento de produtos e melhorava os níveis de serviços 

prestados.   

Kotler (2000: 136) define a Comunicação, como “o quarto P, a promoção, 

engloba todas as ferramentas capazes de levar uma mensagem à audiência escolhida 

como alvo”. 

 

2.4.2. Comunicação 

Caetano et al. (2005) define Comunicação como o processo que consiste em 

tornar comum uma informação, a partilha de sentimentos e crenças, com o objectivo de 

persuadir o receptor a adoptar determinada atitude. 

Uma organização ao estar inserida no mercado actual possui diversos produtos 

concorrentes. Segundo Duarte (2009: 52), torna-se necessário existir um esforço em 

termos de comunicação que esteja associada a uma estratégia de marketing, porque “é 
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importante que a mensagem a transmitir e o modelo de activação seja eficaz, 

destacando-se assim, da restante concorrência”. 

Contudo, Ruivo (1996) define Comunicação como um conjunto de sinais 

transmitidos pela empresa, para o público com quem interage. Porém, a autora defende 

que a comunicação em termos de vinhos tem início no “passa-palavra”, ou seja, a 

confiança que se deposita em alguém que possui maior conhecimento sobre 

determinado assunto, condiciona as nossas próprias decisões. No caso dos vinhos, 

associa-se a “consumidores que compram vinhos, com alguma frequência, confiam 

noutras pessoas mais experientes”. Então, torna-se importante realizar visitas às adegas 

e a existência de Clubes de Vinho, com o intuito de realizar encontros entre 

apreciadores que ajudam a criar uma rede de informação. 

Ruivo (1996) identifica duas outras formas de Comunicação de Vinhos, a 

comunicação em jornais ou revistas especializadas que constituem uma eficaz estratégia 

de promoção, se for igualmente associada a outras acções de promoção e a comunicação 

relativas a obras literárias, que constituem uma forma de divulgação de informação, 

abordando temas relativos ao vinho. Como exemplo, os livros de “modelo de bolso” que 

traduzem a opinião de apreciadores especializados e constitui um instrumento de 

consulta útil e fácil. 

Dibb et al. (2005) afirma que o Mix da Comunicação consiste num conjunto de 

técnicas que uma organização utiliza, para a divulgação dos seus produtos, em que 

Ruivo (2006) considera que este conjunto de técnicas é transmitido segundo quatro 

componentes na Comunicação (Publicidade, Promoção, Força de Vendas e Relações 

Públicas). 

Para Pickton (2005) a escolha da técnica de Promoção deve ser desenvolvida 

com atenção ao impacto que esta pode ter na imagem do produto ou marca, porque 

segundo Ruivo (1996) existe o risco de o consumidor estar dependente das promoções, 

o que pode originar a diminuição da fidelidade à marca e o consumidor ser atraído para 

o consumo de outra marca, quando a promoção acabar. 

 Ruivo (1996) reafirma que para a redução de risco nas Promoções, as marcas de 

vinho devem disponibilizar a oportunidade para os consumidores provarem o vinho (nos 
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pontos de venda ou em áreas particulares como festas privadas) e completadas com 

literatura oferecida.  

As Relações Públicas, conforme Gomes (1994) e Kotler (2000), consistem na 

actividade desenvolvida por um grupo que tem como objectivo manter boas relações 

entre uma organização e o público. Ocupam grande destaque no seio do mix da 

comunicação, pelo facto de não se poder substituir, mas de complementar as outras 

variáveis. O objectivo das Relações Públicas passa por satisfazer as necessidades da 

organização, têm uma acrescida preocupação com a imagem interna e externa, 

possuindo vida e actividade independente de todas as outras de uma organização. 

Segundo Ruivo (1996) os concursos assumem um papel importante no sector dos 

vinhos, porque fazem com que a qualidade dos vinhos seja reconhecida. É igualmente 

importante o papel que os eventos organizados pelas Relações Públicas, porque permite 

divulgar informação e a marca a um público que é influenciado pelos resultados dos 

concursos. 

 Para Cundiff et. al. (1971) e Caetano et al.(2004) a Publicidade, pode ser 

entendida como uma técnica de comunicação de massas, com o objectivo de divulgar 

bens, serviços e ideias a curto e médio/longo prazo.  Destina-se a atingir um público-

alvo específico, representando uma forte ferramenta de comunicação comercial e 

marketing com o desígnio de cativar o consumidor a experimentar, consumir, aderir, 

fidelizar-se, utilizar e apoiar uma marca. Consiste numa ferramenta importante na 

comunicação estratégica de uma empresa ou de uma marca. 

Para Kotler (2000: 136) consiste no “meio mais poderoso de fazer com que os 

consumidores tenham consciência de que existe uma empresa, um produto, um serviço 

ou uma ideia”. 

No mercado do vinho, Ruivo (1996) afirma que a Publicidade possui a 

capacidade de dar a conhecer sabores, remete para a aprovação social e até identificar o 

tipo de refeição que o vinho completa. 

Em Portugal, o órgão responsável pela divulgação no mercado interno e externo 

dos vinhos nacionais é a ViniPortugal, organização criada em 1997. As actividades 
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promocionais da ViniPortugal, são financiadas por verbas que o Instituto da Vinha e do 

Vinho cobra aos produtores pelo reconhecimento dos seus vinhos. 

 

2.4.3. Particularidades   

Conforme a AJAP/Agri-Ciência, os produtos agrícolas (incluindo os vinhos) 

distinguem-se dos outros produtos, adquirindo assim, estratégias de marketing 

específicas. Torna-se necessário ter em atenção os seguintes aspectos: 

 Os produtos agrícolas, neste caso as produções vitivinícolas, não se situam 

próximas do mercado de consumo, nem próximas de vias de rápido acesso, o 

que condiciona determinadas decisões, como por exemplo, custos acrescidos e 

distâncias no transporte. 

 Os produtos agrícolas caracterizam-se como “altamente indiferenciados”. 

Contudo tem-se tentado ultrapassar esta tendência, com o surgimento das 

Denominações de Origem, como por exemplo os vinhos com DOP (Domínio 

de Origem Protegida). 

 Distância entre produtor e consumidor, ou seja, em termos de comunicação, 

pode tornar-se difícil aos produtores agruparem informação sobre as 

necessidades e os desejos dos consumidores, com implicações nas decisões 

estratégicas. 

 Implicações ao nível das estratégias do produto e do preço. A produção possui 

características especiais, ou até mesmo limitações, que torna difícil adaptar a 

oferta às tendências do mercado a curto prazo.  
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3. A Comunicação do Vinho de Lamego: o caso 
da marca Quinta de Santa Eufémia 

3.1. A marca Casa da Quinta de Santa Eufémia 
 

3.1.1. História 

A Quinta de Santa Eufémia foi constituída em 1894 por Bernardo Rodrigues de 

Carvalho e situa-se na Região Demarcada do Douro, em Lamego. 

Conforme Carrera (2002) a Quinta de Santa Eufémia iniciou a comercialização 

em garrafa própria no ano de 1994 e actualmente administrada pela quarta geração da 

família. Com o desenvolvimento e consequente melhoramento das técnicas de produção 

de vinho, a Quinta aumentou a área de produção e especializa-se na produção e 

envelhecimento de Vinhos Finos, continuando a utilizar os processos de vinificação e 

envelhecimento ancestrais. Segundo afirma o autor, as vinhas da Quinta de Santa 

Eufémia são das mais cotadas da Região Demarcada do Douro, em que a produção de 

Vinho do Porto é única e exclusivamente através de uvas da própria Quinta.  

A Quinta possui 40 hectares de vinha, com o tipo de solo constituído por xisto, 

em que 80% da área é tratada através de mão-de-obra mecanizada a que estão 

associadas as castas Tinta Barroca, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga Nacional, 

Tinto Cão, Tinta Amarela; a restante área é tratada segundo métodos tradicionais a que 

estão associadas as castas brancas Malvazia Fina, Malvazia Rei, Moscatel Galego e 

Cerceal. 

 

3.1.2. Produtos 

A Quinta de Santa Eufémia, produz alguns dos seguintes produtos vitivinícolas:  

 Reserva Especial Branco – de 1973 e o White são vinhos que possuem 

uma Cor Dourada. 

 10 Anos, apresenta-se como um vinho com uma cor aloirada e o 20 

Anos, apresenta-se com uma Cor Âmbar. 
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Tipo de Vinho Preço por Garrafa

White 7,50 €

Ruby 7,50 €

Tawny 7,50 €

Reserva Especial Branco 40,00 €

Reserva Especial Branco ½ grf 20,00 €

10 Anos 20,00 €

10 Anos ½ grf 10,50 €

20 Anos 45,00 €

20 Anos ½ grf 23,00 €

30 Anos 75,00 €

30 Anos ½ grf 38,00 €

40 Anos 100,00 €

40 Anos ½ grf 50,00 €

Vintage 1999 25,00 €

Vintage 2003 23,00 €

LBV 2005 14,00 €

LBV 2005 ½ grf 7,50 €

Colheita 1995 25,00 €

Colheita 1999 23,00 €

PERENE Douro 2008 Tinto Kosher 6,50 €

PERENE Douro 2009 Tinto 5,00 €

PERENE Douro 2009 Rosé 4,00 €

PERENE Távora - Varosa 2010 Branco 4,00 €

CSE Douro Reserva 2005 5,00 €

CSE Douro Reserva 2009 7,50 €

MC - MARIA DO CÉU Reserva Branco 2009 12,00 €

VC - VISEU DE CARVALHO Grande Escolha 2006 12,00 €

VC - VISEU DE CARVALHO Grande Escolha 2007 16,00 €

MATRICE Tinto 2,50 €

BOQUEIRO 5 7,00 €

Vinhos do Porto

DOC DOURO e DOC TÁVORA-VAROSA

VINHO DE MESA

 30 Anos é um vinho com tons de cor âmbar e o Mais de 40 anos é um 

vinho com um perfil exótico. Ambos apresentam uma textura esverdeada devido 

ao longo envelhecimento em casco. 

 Vintage de 1999, Vintage de 2003, o LVB 2002 e o Viseu de Carvalho 

Grande Escolha 2003 apresentam-se como um vinho de Cor Púrpura. 

 CSE Reserva 2003 e o Perene Tinto 2006 são vinhos com uma Cor Ruby. 

 Tawny é um vinho com uma cor Tinto Aloirado. 

 Perene Branco 2006 e o Perene Rosé 2006. 

 

 

Ilustração 1 Fonte: Quinta de Santa Eufémia 
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3.2. Estratégia de Comunicação 
 

Este capítulo será dividido em duas categorias. Na primeira, identificar-se-á as 

estratégias de comunicação associadas à marca Quinta de Santa Eufémia. Na segunda 

categoria, pretende-se analisar a estratégia da marca Quinta de Santa Eufémia e 

apresentar sugestões de melhoria. 

3.2.1. Produto 

 

Este capítulo será dividido em duas categorias. Na primeira, identificar-se-á as 

estratégias de comunicação associadas aos produtos, mensagens, públicos e meios e 

suportes da marca Quinta de Santa Eufémia.  

A marca de vinhos Casa de Santa Eufémia constitui-se como uma Organização 

familiar e os vinhos definem-se como produtos de qualidade reconhecida no mercado. A 

Quinta de Santa Eufémia, segunda Carvalho (2012)
2
 privilegia a produção de vinhos de 

“topo de gama”, dividindo a produção entre Vinhos de Mesa e Vinhos do Porto, 

contudo esta produção possui um caracter limitado (realça a qualidade dos vinhos, 

porque são conhecidas as características de cada pedaço de terra). Assim, os vinhos 

definem-se como vinhos com uma imagem atractiva, em que o consumidor reconhece 

qualidade.   

Destaca-se ainda o facto de o vinho da Quinta de Santa Eufémia possuir uma 

produção única e exclusivamente com uvas da Quinta (“somos vinicultores e 

engarrafadores”), elemento que o distingue da concorrência e adquire uma qualidade 

reconhecida. “Conhecemos as vinhas e a qualidade é reconhecida”. 

3.2.2. Meios e Suportes 

 

Existe, de certa forma, um cuidado e preocupação com a imagem que a marca 

possui perante os seus clientes e perante o Mercado. Quanto aos meios e suportes 

utilizados, utiliza-se a Internet para divulgar informação sobre os seus produtos e 

informação útil, neste caso o seu website (http://www.casasantaeufemia.com).  

                                                             
2
 Pedro Carvalho, sócio, gerente e responsável comercial dos vinhos da Quinta de Santa Eufémia. 

Entrevista aplicada no dia 7 de Junho de 2012, na Quinta de Santa Eufémia. 
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Contudo, existem mais quatro formas de Comunicação da Quinta de Santa 

Eufémia:  

 Formato e características da Garrafa;  

 Rótulo: elemento representativo e ilustrativo da Quinta de Santa Eufémia; 

 Cápsula que possui o objetivo de diferenciar os produtos da Quinta de Santa 

Eufémia das restantes marcas de vinho; 

 “passa-a-palavra”: tipo de comunicação essencial para esta marca de vinhos; 

Quanto as características da Garrafa, estas possuíam diversificadas formas, 

contudo alterou-se de forma a centralizar os formatos das Garrafas. Quanto aos Vinhos 

de Mesa, pretende-se que estes possuem um único formato e cor escura, 

independentemente do conteúdo (tinto, branco, rosé). Quanto aos Vinhos do Porto, 

pretende-se que estes possuam dois modelos, garrafas altas para vinhos mais recentes e 

garrafas baixas para vinhos mais velhos. 

O Rótulo desempenha uma função essencial para a esta marca de vinhos. Este 

possui uma elaboração planeada e repleta de simbolismo. O Rótulo desta 

marca tem como função representar a Quinta da Santa Eufémia, a Região 

e a família. A representação da Região está associada às cores (o preto 

simboliza os vinhos; o prata simboliza o Xisto e o tipo de solo 

predominante; o amarelo/laranja simboliza o clima) e a família está 

representada nas bolas (“O pai e a mãe, os cinco filhos e dois sobrinhos 

falecidos”). 

Os Rótulos não são todos iguais, contudo existe a preocupação de elaborar um 

elo de ligação (logotipo) para todos os tipos de vinho; o Rótulo é personalizado e difere 

principalmente no tipo de vinho a que está associado. 

A Capsula é igualmente personalizada e planeada numa perspetiva lógica. As 

cápsulas das garrafas de vinho são todas iguais, independentemente do conteúdo. Esta 

escolha está associada à capacidade de distinguir facilmente os vinhos da Quinta da 

Santa Eufémia de outros vinhos. 

Quanto ao “passa-a-palavra” a comunicação para os vinhos tem início no neste 

elemento, ou seja, a confiança que se deposita em alguém que condiciona as nossas 

Ilustração 2 Logotipo da 
Quinta de Santa Eufémia 
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próprias decisões. No caso dos vinhos da Quinta da Santa Eufémia, associa-se a 

Consumidores, Agentes e Distribuidores que compram vinhos, com alguma frequência. 

Contudo, o reconhecimento da qualidade não está associada à participação em 

Concursos, porque existe uma desvalorização e descrédito deste modo de propaganda. 

Os prémios que os vinhos da Casa de Santa Eufémia conquistam, estão associados à 

qualidade reconhecida pelo mercado de consumo, ou seja, no “passa-a-palavra”. 

 

3.2.3. Públicos 

Os produtos possuem um padrão de qualidade que adopta como referência para 

todo o tipo de clientes e mercado, não existe uma diferenciação do tipo de vinhos 

devido à dimensão da Organização e da produção. Assim, o consumidor define-se como 

um consumidor crítico e seletivo (consciência do que pretende antes e durante o acto de 

adquirir o vinho) e com poder de compra. 

A contração da economia nacional e a diminuição do consumo e poder de 

compra dos portugueses torna-se essencial para a definição de estratégias de 

consolidação e crescimento da Quinta de Santa Eufémia; a exportação dos vinhos 

revela-se essencial, em que 85% da produção destina-se à exportação.  

Porém, relativamente aos mercados de destino, a marca Casa de Santa Eufémia 

está presente no mercado Nacional, mas com maior peso no mercado Internacional 

(Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Noruega, Luxemburgo, 

EUA, Macau, China e Brasil). Existe então uma aposta crescente na exportação e 

consolidação da marca no estrangeiro, principalmente uma aposta no mercado do 

Brasileiro e também no mercado Chinês e de Macau. Contudo, quanto aos países mais 

relevantes para a venda do produto, no presente e no futuro, existe uma preferência 

novamente pelo mercado Brasileiro, EUA e Holanda (este país define-se como uma 

preferência devido à categoria que representam em termos de vinhos exportados, ou 

seja, exporta-se principalmente para a Holanda os melhores vinhos).  

Quanto à concorrência, não existe um conhecimento elaborado e preciso face aos 

concorrentes mais próximos e directos, contudo destaca-se a marca Taylor´s.  
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A Distribuição, segundo Pedro Carvalho, a marca de vinhos da Casa de Santa 

Eufémia privilegia a venda ao canal HORECA e Garrafeiras/Lojas Especializadas. 

Segundo o responsável comercial da marca de vinhos, o resultado do sistema de 

distribuição tem sido satisfatório, principalmente na posição tomada em não vender em 

Supermercados (devido ao posicionamento e imagem que os vinhos desta marca 

possuem perante os seus clientes); o consumidor sabe o que procurar e onde procurar. 

Contudo, não existe uma venda directa do produto, essa função é desempenhada por 

Distribuidores selecionados pela marca. Para a distribuição, normalmente escolhe-se um 

Distribuidor por país ou por região. 

 

3.3. Análise das Estratégias e sugestões de melhoria 
 

Perante os dados recolhidos na aplicação de uma entrevista a Pedro Carvalho e 

informação recolhida juntos dos Pontos de Venda, atesta-se os seguintes factos: 

 A Comunicação e Divulgação dos vinhos não consistem num ponto forte para 

Quinta de Santa Eufémia. A Comunicação dos produtos assenta 

principalmente no passa-a-palavra (devido ao contacto entre distribuidores e 

consumidores), através do website e personalização da garrafa, do rótulo e 

cápsula.  

 Quanto à personalização e centralização das garrafas e principalmente na 

uniformalização das cápsulas, as garrafas de vinho da Quinta de Santa 

Eufémia são facilmente identificáveis nos Pontos de Venda e no canal 

HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés). Representa uma aposta da marca, 

que tem como fim distinguir-se da concorrência não apenas pela qualidade e 

características dos vinhos (de os vinhos serem produzidos apenas com uvas da 

própria Quinta), mas também no acto da compra.  

 Contudo, a aposta no mercado internacional, ou seja, na exportação de mais 

de metade da produção (85%) representa uma aposta conseguida e essencial. 

Com a análise das vendas referidas neste estudo, afirma-se que neste 

momento uma aposta no mercado estrangeiro representa um elemento 

essencial para o crescimento e consolidação financeira de uma empresa 

produtora de vinhos. 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas 

28 
Fábio Emanuel da Silva Gonçalves 

Ciências da Comunicação 

 A não aposta na Distribuição em Super e Hipermercados representa o 

posicionamento que a marca possui no mercado, em que Pedro Carvalho 

afirma “…os nossos vinhos não são para Supermercados”. 

 Apesar desta marca de vinhos possuir uma “dimensão familiar”, é necessário 

dar a conhecer os produtos que esta possui, principalmente vinhos de qualidade. Apesar 

de as vendas de garrafas de vinho aumentarem, estas apresentam um aumento não 

previsto e pouco acentuado. Perante este facto, uma aposta na divulgação dos produtos 

em Revistas e Jornais especializados dava a conhecer os diversos produtos (Capítulo 

2.1.2.) e assim alargar o leque de clientes, aumentar a notoriedade da marca e 

potencializar outra área de negócio da marca: Turismo Rural. 

Contudo, com as escassas iniciativas por parte da marca para potencializar as 

vendas, a Promoção dos produtos poderia ser outro elemento estratégico. Destaca-se 

principalmente as provas de vinho nos Pontos de Venda e em Eventos privados.  

Porém, com uma aposta no Turismo Rural, a Quinta poderia estabelecer 

parcerias de cooperação com os órgãos e entidades de Turismo da Região do Douro. 

Estas parcerias teriam o intuito de incentivar e planear visitas às adegas e instalações da 

Quinta de Santa Eufémia, posteriores provas de vinho, dar a conhecer os elementos 

fortes da marca e novamente, potencializar a área do Turismo Rural. 

Destaca-se o facto de esta marca desinteressar-se e menosprezar os concursos e 

feiras sobre produtos vitivinícolas; estes constituem-se como oportunidades de dar a 

conhecer os produtos e porque permitem divulgar informação e a marca a um público 

que é influenciado pelos resultados dos concursos. 
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Conclusão 

Neste trabalho analisa-se as Estratégias de Comunicação dos produtos 

vitivinícolas da Quinta de Santa Eufémia, relativamente aos produtos, mensagens, 

públicos e meios e suportes. 

Com a elaboração do trabalho, destaca-se os valores monetários avultados que 

este tipo de mercado movimenta, apresentando-se o mercado português, como um 

mercado de qualidade e de elevada concorrência. A Região Duriense, no contexto de 

produção de vinhos, define-se como a região que mais vinho produz e que mais vinho 

exporta em termos de litros e de valor monetário. Contudo, em relação a venda e 

aquisição de receitas, tem existido um aumento relativamente ao ano de 2010 em que 

este aumento está associado a um posicionamento estratégico e/ou tendência adoptada 

pelos diversos produtores, ou seja, a comercialização dos vinhos preferencialmente no 

mercado internacional. Em Portugal os índices de consumo são inferiores aos de 

produção, assim países como Angola, EUA, França e países asiáticos representam um 

vasto leque de oportunidades para o crescimento e consolidação dos produtores de 

vinho.  

 A região em estudo, Baixo Corgo da Região Demarcada do Douro, onde se situa 

a cidade de Lamego, o vinho Tinto é o produto de preferência, seguido do vinho Branco 

e Rosé. As vendas e angariação de receitas estavam preferencialmente associadas à 

comercialização no mercado nacional (58,5%, 33.664M€ em 2010), contudo o mercado 

nacional ao longo dos anos tem vindo a sofrer quebras no mercado preferencial de 

comercialização. Assim, nesta zona, a tendência e posicionamento estratégico passa 

igualmente por uma aposta na exportação (85% dos produtos em 2011/2012 são para 

exportação na Quinta de Santa Eufémia). 

O vinho possui um papel muito importante na economia nacional e regional, mas 

possui igualmente uma dimensão ideológica e social. Os hábitos de consumo estão 

inerentemente associados às famílias (agente socializador), mas também o acto de 

consumo associa-se como distinção social e elemento de integração num determinado 

meio ou grupo social. O hábito contemporâneo de consumo de vinho não deve se limita 
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a uma “mera funcionalidade dos bens”, mas a um consumo que deve ser percebido e 

interpretado na sua dimensão supérflua e de abundância. 

O Marketing representa um elemento a ter em consideração para os produtores 

de vinho. O Marketing desempenha um papel relevante, principalmente como uma 

ferramenta de crescimento. Refira-se o caso apresentado neste estudo, o “Douro Boys” 

que consiste num grupo de produtores de vinho que apostaram e investiram em 

estratégias baseadas no Marketing e que actualmente afirmam-se como os principais 

produtores da Região do Douro; apresentando lucros elevadíssimos e um crescimento 

acentuado. Assim, ao identificar e satisfazer as necessidades actuais e futuras dos 

clientes, de forma a alcançar os objectivos de crescimento e rendabilidade, os 

produtores distinguem-se da concorrência num mercado altamente competitivo e em 

que o vinho assume-se como um produto indiferenciado.  

No estudo de caso, a Quinta de Santa Eufémia, empresa de “dimensão familiar”, 

os produtos apresentam-se com elevada qualidade e em que possuem uma imagem 

atractiva perante o mercado. Mercado este que se apresenta como altamente 

competitivo, assim destaca-se o principal elemento diferenciador da Quinta de Santa 

Eufémia, ou seja, esta Organização produz vinho apenas com uvas da própria Quinta; 

apesar de a produção estar limitada, o resultado traduz-se em qualidade. 

Contudo, no estudo elaborado, identifica-se que existe, de certa forma, uma 

aposta no Marketing. Em termos de Comunicação, a Quinta de Santa Eufémia 

representa-se no seu website, na personalização das Garrafas e do Rótulo e Cápsula. O 

reconhecimento e distinção que possui estão associados ao elemento do “passa-a-

palavra” e na qualidade inerente dos seus vinhos.  

A Quinta de Santa Eufémia segue igualmente a tendência de exportação dos seus 

produtos, privilegiando o mercado internacional, contudo não existe um conhecimento 

do seu target, nem consciência dos seus concorrentes mais directos. Esta empresa 

familiar não possui uma diferenciação dos seus produtos, em que possui apenas um 

padrão de qualidade que adopta como referência para todo o tipo de públicos e de 

mercado.  

Uma aposta no Marketing representaria uma oportunidade para esta empresa 

produtora de vinho, além de possuir produtos de qualidade controlada e afirmada, 
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possui outra área de negócio que pode potencializar cooperar com a venda de vinho, o 

Turismo Rural.   

A finalidade deste trabalho consistia em compreender a importância do Vinho 

para Portugal e para a região e analisar detalhadamente a Estratégia de Comunicação de 

uma marca em específico. Pretende-se igualmente informar os produtores de vinho da 

exigência do mercado em que estão inseridos e que é possível retirar lucros com a 

utilização do Marketing e que esta consiste numa ferramenta que permite destacar 

produtos num mercado de elevada concorrência.  
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Anexos 

1. Entrevista aplicada a Pedro Carvalho. 

 

 

 

 

Entrevista sobre o tema: Estratégias de Comunicação do 

Vinho do Douro – o caso da Quinta de Santa Eufémia 

 

Eu, Fábio Emanuel da Silva Gonçalves, aluno da UTL – Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, com o presente trabalho pretendo analisar as Estratégias de 

Comunicação dos produtos vitivinícolas. Para a sua elaboração, procede-se a uma 

análise de um caso específico, neste caso, a aplicação de uma entrevista ao Sr. Pedro 

Carvalho, sócio, gerente e responsável comercial dos vinhos da Quinta de Santa 

Eufémia. 

 

1. Produto 

 

1.1.    Como define os vinhos da Casa de Santa Eufémia? 

1.2.    Definem-se como uma marca Regional ou Nacional? 

1.3.    Em que diferem das outras marcas? 

1.4.    Qual a gama actual? Qual o preço de cada um dos vossos vinhos? 

1.5.    Como têm evoluído as vendas, por canal e por mercado. 

1.6.    Como caracterizam o vosso consumidor típico? 

1.7.    Existe a preocupação de ajustar o produto ao consumidor? 

1.8.    Qual tem sido a reação do público consumidor? E dos críticos? 

 

2. Mercado 
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2.1.   Em que mercados estão presentes? 

2.2.   Privilegiam o mercado Nacional, o mercado Estrangeiro ou ambos? 

2.3.   Na escolha do mercado Estrangeiro, 

 Este representa uma aposta crescente? 

 Para onde exportam? 

 Países de preferência? 

 Quais são os países mais relevantes para as vossas vendas, agora e no futuro? 

 

 

 

3. Preço 

 

3.1.   Quais os concorrentes mais directos/próximos? Face a eles, como definem o 

preço deste vinho (mais alto, mais baixo, semelhante)? 

 

4. Distribuição 

  

4.1. Em que canais vendem actualmente? 

 Têm intermediários? Quais? 

 Vendem em lojas especializadas? 

 Vendem ao canal HORECA? Qual tem sido o resultado? 

4.2. Como funciona o vosso circuito de distribuição? 

 

 

5.  Comunicação: 

 

5.1. Que técnicas utilizam? Publicidade, Relações Públicas, Mecenato, Promoções ou 

Patrocínio…? 

5.2 Onde divulgam os vossos produtos? Em que suportes? 

5.3. Participam em eventos, feiras, concurso…? 

5.4. Qual a importância do rótulo? 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas 

37 
Fábio Emanuel da Silva Gonçalves 

Ciências da Comunicação 

5.5. Já alguma vez tiveram pedidos, ou iniciativas, no sentido de oferecer uma 

personalização do produto (por exemplo, através do rótulo…)? 

 

 

 

6. Que ideias têm para manter ou aumentar o crescimento? 

 

 

Agradeço toda a atenção e disponibilidade da vossa parte. 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 


