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Introdução 

 

O presente estudo tem como tema estratégias de comunicação para nichos de mercado com foco nas 

águas gourmet/ Premium comercializadas em Portugal. Para realizar esta investigação definiu-se a 

seguinte questão de investigação: “Que estratégias de comunicação são desenvolvidas pelas 
marcas no nicho das águas gourmet em Portugal e quais os objectivos que levam as 
marcas/empresas a lançarem uma linha Premium?”. Pretende-se, deste modo, caracterizar as marcas 

nacionais ou que operam em Portugal e os gostos dos consumidores portugueses, atendendo às 

especificidades de consumo.  

Pretende-se, com este estudo, contribuir para uma melhor clarificação do tema em análise, abordando 

estratégias de comunicação adoptadas no âmbito deste nicho de mercado, representado pelas águas 

gourmet, no que se refere à sua comercialização e distribuição. Um dos objectivos é procurar explicar a 

crescente tendência para a comercialização de produtos de nicho, focando as marcas que se destacam 

pelo maior consumo, como é o caso da portuguesa Água das Pedras e identificar as marcas de águas 

gourmet comercializadas em Portugal e respectivos pontos de distribuição, assim como analisar alguns 

dados disponíveis relativos ao sector das águas no nosso país por forma a compreender o processo de 

escolha, o gosto, o comportamento e as representações simbólicas do consumidor relativamente às 

águas gourmet e às suas características.  

Porém, uma vez que o tema é específico e está agregado ao sector das águas, não se encontra 

facilmente informação quantitativa desagregada associada à actividade de consumo em estudo, que se 

inscreve numa lógica de segmentação.  

A falta de acesso à dimensão quantitativa do fenómeno constitui uma dificuldade de partida objectiva no 

tratamento do tema. Daí que a orientação global do tema e a prossecução da análise se venha inscrever 

mais numa vertente qualitativa. 

Para tal foram realizadas entrevistas presenciais, via telefone e por e-mail, às marcas portuguesas Água 

das Pedras, Glaciar, Vitalis, Vidago, Monchique, Castello e Earth Water, ao sector das águas 

engarrafadas em Portugal e a profissionais ligados à área comercial, lojas especializadas em produtos 

gourmet e lojas gourmet ligadas a cadeias de hipermercados, de distribuição e ao sector da hotelaria e 

restauração, com o propósito de realizar um estudo exploratório que visa ilustrar o nicho em estudo 

enquadrado na realidade do mercado nacional.  

A escolha do tema derivou do gosto pessoal da autora pelo marketing segmentado, nomeadamente 

produtos que se diferenciam pela apresentação, pelas campanhas publicitárias exclusivistas 

desenvolvidas pelas marcas, que apostam em nichos de mercado como forma de distinção e 

desenvolvimento empresarial e por de uma forma mais geral considerar existir pertinência e actualidade 

no tema justificado pela crescente tendência dos nichos de mercado na actividade económica, “em 
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muitos mercados de produtos, o segmento diferenciado está a nascer, a aumentar o volume e 

importância” (Quelch, 2006:70). 

Esta tendência de consumo assente em produtos exclusivos e diferenciados justifica-se pelo facto de ser 

“cada vez mais frequente que os consumidores ostentosos se distingam não só pelo que possuem mas 

também, pela qualidade do que possuem. Um segmento em crescimento na população parece aspirar a 

um nível de vida mais distintivo” segundo Quelch (2006:70). Assim como a facilidade de acesso à 

informação dos produtos existentes no mercado permite a que “ os consumidores tenham mais facilidade 

em fazer comparações de preços válidas, pelo que o preço se pode aplicar como indicador de qualidade. 

Tal tendência parece favorecer as empresas que apostam em produtos diferenciados” Quelch (2006:71).  

O autor constata que “os consumidores que estão dispostos a pagar preços mais altos por produtos 

exclusivos parecem pensar que esses produtos são caprichos a que se podem permitir, presentes de 

bom gosto, escolhas inteligentes e símbolos de opulência”. 

Chaney (1996:114) expõe que “as formas de consumo foram suplantadas pelo marketing dirigido a um 

público-alvo abrangente, de massa para nichos de mercado cada vez mais especializados. Este processo 

de marketing permite grandes oportunidades aos indivíduos para investir nas suas escolhas como forma 

de desenvolvimento pessoal assente no seu estilo de vida”. 

A cultura gourmet encontra-se presente na vida quotidiana dos consumidores urbanos e ganha procura, 

seja pela crescente tendência de estilos e vida do consumidor ligados ao mundo do distinto e do 

exclusivo, seja pela curiosidade pelo que é novo e diferente, justificada por Edgar Lopes, Director de F&B 

do Aqualuz Tróia Hotel, (Anexo C.2.8), “existe uma cultura gourmet em Portugal e cada vez mais os 

portugueses gostam mais do que se chama gourmet. O nome atrai a descoberta desse mundo”. 

Segundo, Daniela Medeiros, Proprietária da loja Love Store, (Anexo C.2.3), “há uma cultura gourmet em 

Portugal, há produtos exclusivos e com muito boa qualidade e que se vendem a preços muito altos, (…). 

Há espaço para todos os gostos e este mercado tem tendência a alargar o número de consumidores e de 

crescimento, já que há cada vez mais pessoas que interessam por esta cultura”. 

Enquadrado na cultura e mercado gourmet nacional, o nicho de águas Premium destaca-se pela 

tendência de consumo que tem evoluído favoravelmente na última década no nosso país, sobretudo pelo 

seu nível de diferenciação comparativamente às águas de outras categorias e pela diversidade de 

marcas nacionais a apostarem neste segmento ao delinearem estratégias de comunicação dedicadas a 

novos produtos que seguem a lógica da segmentação Premium. 

O produto água Premium caracteriza-se pela diferenciação e diversidade. Existem no nosso país 

dezenas de marcas provenientes de vários países do mundo, de todos os continentes e que têm um 

público fiel, propenso a um gosto refinado por águas raras, cada vez mais presentes no dia-a-dia dos 

consumidores, disponíveis em espaços comerciais com tipologia distintas, como os hipermercados, a 

actividade está mais direccionada ao consumo massifico, mas também em lojas especializadas em 

produtos gourmet, em hotéis e restaurantes. 
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Apresenta-se, desta forma, neste projecto, que estratégias adoptar num mercado tão concorrencial e de 

tão refinado estilo num país de assimetrias sociais e económicas vincadas, mas que detém, 

simultaneamente um enorme potencial cultural, gastronómico, humano e social.  

Este trabalho terá a seguinte estrutura: no primeiro capítulo procede-se a uma abordagem conceptual dos 

termos que enquadram o objecto de estudo e pretende-se expor um enquadramento teórico do tema 

escolhido, focando, em particular, o mercado gourmet, passando por aspectos ligados à evolução do 

consumo em Portugal, o mercado dos produtos de luxo devidamente enquadrado na óptica de consumo 

como produto social ligado à ideia de status e na corrente pós-modernista de consumo individual, 

autónomo para bem da satisfação do consumidor. 

No segundo expõe-se as opções metodológicas que considero mais pertinentes e que permitem uma 

abordagem à realidade do mercado de águas Premium em Portugal mais credível, seguida de uma 

enumeração dos contactos estabelecidos com as diversas entidades, que resultaram como base à minha 

investigação. 

O terceiro capítulo pretende apresentar os resultados obtidos através dos contributos das entidades que 

se mostraram disponíveis para enriquecer este estudo e expor a realidade do mercado de águas 

Premium no nosso país. 

Por último apresentam-se as conclusões do estudo, com base no trabalho de investigação realizado, pela 

análise dos resultados obtidos a partir do contributo dos diversos sectores de actividade ligados ao 

mundo gourmet em Portugal. Hoje em dia existe a tendência para as marcas portuguesas procurarem 

criar uma linha Premium do seu produto, obtendo maior prestígio e notoriedade junto dos consumidores, 

que apresentam diversidade de hábitos de consumo, valorizam cada vez mais produtos sofisticados, que 

lhes proporcionem satisfação pessoal e distinção social. 

A crescente democratização do mercado das águas Premium assenta numa inovação da política de 

distribuição das marcas, que procuram estar presentes em todos os locais de venda, especializados ou 

de massa, com vista a adequar-se aos hábitos de consumo dos consumidores, que dão 

preferencialmente uso doméstico ao produto. Deste modo, o nicho das águas gourmet passou a ser 

encarado como uma aposta de menor prioridade para as lojas especializadas e para o sector da hotelaria 

e restauração, visto que nas grandes superfícies de consumo o consumidor tem acesso ao mesmo 

produto a um preço competitivamente mais reduzido, para a mesma imagem de prestígio do produto. No 

nosso país parece estar a manifestar-se indícios consistentes de uma cultura gourmet, que se encontra 

em expansão, reflectindo-se no surgimento de espaços comerciais especializados e restaurantes que 

apresentam uma gastronomia sofisticada e, consequentemente, pela procura por parte dos consumidores 

de produtos exclusivos e requintados como complemento ao seu estilo de vida.   
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1- Enquadramento Conceptual e Teórico 
 

1.1- Conceitos 
 

   1.1.1- Marketing 
 

Pode definir-se o conceito de Marketing, numa abordagem geral, como “o conjunto de meios de que 

dispõe uma empresa para vender os seus produtos aos seus clientes, com rendibilidade”. (Lindon e 

outros, 2004). Uma definição mais ampla define o marketing como sendo “ o conjunto dos métodos e dos 

meios de que uma organização dispõe para promover, junto dos públicos pelos quais se interessa, os 

comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objectivos”, (Lindon, et.al. 2004), 

especializando-se e diversificando a sua área de actuação. 

Dimensionalmente pode afirmar-se que o marketing é uma atitude pessoal e uma cultura e estratégia 

empresariais, dotado de técnicas e de meios. 

Segundo a AMA – American Marketing Association (2005), o conceito “é uma função organizacional e um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e consideração de valor aos clientes, 

bem como a gestão do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e o seu público 

interessado”. 

Para Kotler, cit. Prado e outros (2004), marketing é “o processo social por meio do qual pessoas e grupos 

obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e 

serviços de valor com outros. (…) Um conjunto de actividades humanas que tem por objectivo facilitar e 

consumar relações de troca”. 

 

1.1.2- Segmentação 
 

Na óptica de Prado et al. (2004) segmentação é o “processo de identificação dos consumidores com 

necessidades homogéneas a fim de que seja possível estabelecer para cada grupo uma oferta comercial 

diferenciada, orientada de um modo específico às necessidades, interesses e preferências dos 

consumidores que compõem esse grupo ou segmento”. 

O conceito de segmentação consiste em “dividir o mercado global num número reduzido de subconjuntos 

a que se chamam segmentos, devendo cada um deles ser suficientemente homogéneo quanto aos seus 

comportamentos, necessidades, motivações, etc”, segundo a definição de, Lindon et al. (2004). Estes 

autores clarificam ainda: “[segmentação] consiste em agrupar os consumidores segundo as suas 

expectativas, as suas características demográficas, económicas, os seus comportamentos de compra”. 

Idem (2004). 
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A segmentação de mercado define-se como a “divisão de um mercado em subconjuntos distintos de 

clientes com necessidades e vontades semelhantes, cada qual podendo ser alcançada com um mix de 

marketing diferente”, segundo Kotler cit. Mowen e outros (2005:32). 

 

1.1.3- Nicho de mercado 
 

Entende-se por nicho de mercado, um segmento de mercado constituído por um reduzido número de 

consumidores com características e necessidades homogéneas entre si, e facilmente identificáveis, mas 

cujo produto se diferencia de outros similares eventualmente existentes em segmentos de consumo de 

massa. 

Segundo Gómez (2009), “Um nicho é um grupo reduzido de consumidores pertencentes a um mercado, 

que se consegue detectar ao realizar subdivisões de um segmento. Pelas suas reduzidas dimensões não 

parece atrair um grande número de empresas, já que a confluência de muitos concorrentes torná-lo-ia 

pouco rentável”. 

Lindon et al (2004:139) propõem a seguinte definição, “é um reduzido conjunto de consumidores 

suficientemente homogéneo quanto aos seus comportamentos, necessidades, motivações, etc.” 

“Nicho de mercado é um pequeno grupo de consumidores que ainda não tenham todas as suas 

necessidades atendidas pelas outras empresas. Geralmente apresentam pequena ou até nenhuma 

concorrência, alem disso os consumidores desse nicho costumam aceitar pagar um valor a mais pelo 

atendimento dessa necessidade específica”, (Digerati Books, 2006:33) 

 

1.1.4- Gourmet 
 

O conceito gourmet engloba produtos de qualidade superior, que apresentam características raras e 

distinguíveis dos demais, que se enquadram e projectam num mercado mais exclusivo de consumo e que 

proporcionam prazer e satisfação pessoal ao consumidor, assim como pode referir-se a uma pessoa que 

tem o gosto por apreciar iguarias sofisticadas e exclusivas. Do conjunto de entrevistas realizadas, foi 

possível obter algumas opiniões em redor deste conceito, como a seguir se sintetiza. 

Segundo o gestor da empresa Oliveira da Serra, o consumidor gourmet apresenta diferentes acepções, 

“procuram novas experiências, procuram experiências em linha com o seu nível de vida e os que 

procuram elevar a alimentação a um acto sublime de gastronomia”. Considera que os consumidores 

gourmet não são “abastados ou viajados” (…), “podem ser consumidores comuns que compensam o dia-

a-dia com a indulgência de um momento gourmet”. 

“Caracteriza-se como gourmet todos os produtos que estão relacionados com o mundo das comidas e 

das bebidas, onde eventualmente encontramos alguma mais-valia do ponto de vista do prazer pessoal. 
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Um produto gourmet pode ser absolutamente um produto tradicional e que a sua procura posiciona-o 

num patamar qualitativo superior em relação a outros produtos”. Pode também definir-se como “uma 

pessoa que sabe apreciar ou um estilo de vida”, afirma o Chef Augusto Gemelli, 2010, (Anexo C.3.1). 

“Gourmet refere-se a produtos exclusivos ou limitados com características únicas” (…), “somente os 

produtos limitados ou exclusivos podem definir-se como gourmet”, como define o Chef. Chackall, (Anexo 

C.3.2). 

“Gourmet é um conceito internacional que vai para além da comida, é a expressão do sabor, que tanto 

pode ser contemporâneo, como vanguardista”, definição apresentada pelo Chef. Leonel Pereira (Anexo 

C.3.3). 

“Ser gourmet é ser apreciador de boa comida e bebida, raras e sofisticadas e ter gosto pelo que é 

exclusivo e diferente”, segundo a definição de Pedro Carvalho, gerente do Pão de Açúcar Goumet, 

(Anexo C.2.6). 

“São produtos em quantidade limitada, com elevada qualidade, com uma origem muito específica e com 

características muito diferenciadas dos restantes produtos”, definição de Teresa Carvalho, Lx Gourmet, 

(Anexo C.2.1). 

 

1.1.5- Estratégias de comunicação 
 
“Conjunto de sinais emitidos pela empresa em direcção aos seus clientes, aos distribuidores, aos líderes 

de opinião, aos prescritores e a todos os alvos internos e externos.  

Para além da publicidade, as relações públicas, a força de vendas, o packaging dos produtos, as 

promoções de vendas, o merchadising ou os patrocínios são meios para atingir os alvos de 

comunicação”, Lindon e outros (2004:297).  

“Os principais objectivos atribuíveis à comunicação agrupam-se em três categorias: fazer saber 

(objectivos de informação), fazer gostar (objectivos de alteração de atitude) e fazer agir (objectivos de 

alteração de comportamento)”, idem (2004:310). 

 

 

1.2- Enquadramento teórico  
  

O consumo é um fenómeno social, cultural e económico de escolha de bens e serviços que explica as 

motivações e comportamento dos consumidores como forma de construção de identidade pessoal, de um 

estilo de vida e simultaneamente de pertença social. Trata-se de um fenómeno dinâmico que se tem 

vindo a complexificar ao longo do tempo. 
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A experiência de consumo pode ser definida como “o conjunto de conhecimentos e sentimentos 

experimentados por uma pessoa durante o uso de um produto ou serviço”, segundo Mowen e Minor, 

(2005:218). 

Na pretensão de explicar o conceito de consumo, considera-se que este implica a satisfação de 

necessidades ou desejos dos indivíduos, assim como a comunicação dos padrões sociais e os símbolos 

que salientam sucesso ou poder e também as formas de expressão interpessoal e de estados de espírito 

individuais.  

“A sociedade do consumo combina a economia materialista com a cultura psicológica do consumidor, o 

que sustenta o consumo pós-moderno”, segundo Miller (1995:100). O mesmo autor reflecte que, “na 

sociedade de consumo a economia é estruturada em torno da venda e promoção de bens mais do que 

em torno da sua produção, mas também assenta nas escolhas dos membros da sociedade que se 

baseiam em altos níveis de consumismo como indicativo de sucesso social e felicidade pessoal”. 

Podemos explicar segundo Chaney (1996:25) que a cultura do consumo assenta primeiramente na teoria 

de que “o consumismo é encarado como um modo particular e um patamar de desenvolvimento 

capitalista”, numa segunda perspectiva “é uma preocupação sociológica com a relação entre o uso dos 

bens e as maneiras de delinear um status. O foco desta teoria são as diferentes formas de uso que os 

indivíduos empregam nos bens e produtos como forma de criar laços sociais e distinção” e por último o 

consumo aponta para a “preocupação com a criatividade das práticas de consumo, ou seja, com a 

estética do consumo”. 

 

1.2.1- O consumo como produto social - abordagem pelo status 
 

Entende-se por “status “ a estima ou prestígio que são afectos a um certo grupo social por parte de 

outro”, o prestígio e a posição atribuído reconhecido a alguém na sociedade, ou numa perspectiva 

sociológica do consumo, Barata, (1975:180), cit. Ribeiro (2009) “ a situação de status liga-se com a forma 

como os bens são consumidos, em obediência a certos estilos de vida”. (idem) 

O consumo pode ser encarado, na minha perspectiva, como um instrumento que encerra em si mesmo a 

sua funcionalidade, uso e propósito, justificando a necessidade de obtenção de satisfação e prazer, por 

parte do actor de consumo, que se confronta com a constante reprodução da necessidade de consumir. 

O conceito de consumo significa mais do que o acto de compra, pois os indivíduos conferem-lhe um 

ritual, um conjunto de sentidos diverso, que foi sedimentando o seu desenvolvimento assente num 

processo social, cultural, económico e utilitário. 

A cultura de massas acentuou a convicção de que o consumo é um produto social, com características 

materialistas e valores egoístas, ao invés de considerar que os processos de consumo se encontram 

segmentados em outras “massas”, activas, críticas, com motivações e vontade própria para terminar um 

estilo de vida e recheá-lo de diversidade, consoante o que lhe proporciona prazer.  
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O autor Baudrillard (1975:26) revela que o miraculoso ganha aqui um papel fundamental, na medida em 

que, rodeia um todo dispositivo de objectos e de sinais característicos de felicidade. “(…) é o pensamento 

mágico que governa o consumo, é uma mentalidade sensível ao miraculoso que rege a vida quotidiana é 

na mentalidade primitiva, no sentido que foi definida como baseada na crença na omnipotência dos 

pensamentos: no caso presente, trata-se da crença na omnipotência dos signos. A opulência, a 

«afluência» não passa da acumulação de signos da felicidade. As satisfações que os objectos em si 

conferem são (…) o reflexo antecipado da Grande satisfação virtual, da Opulência total da Jubilação 

derradeira dos miraculados definitivos, cuja esperança louca alimenta a banalidade quotidiana”. A 

felicidade e a importância do seu status social são características presentes nesta sociedade de 

“abundância”. 

Na obra de Baudrillard está patente que as sociedades contemporâneas se assentam na relação que o 

homem tem com o consumo de objectos e que a própria sociedade impõe a pertença do indivíduo a um 

determinado estatuto social, através da aquisição de objectos ou serviços que o associam ao mesmo. O 

autor considera que os objectos de consumo são simbólicos na medida em que, são instrumentos que 

constituem uma moral do consumo, baseada em valores sociais, como a ostentação e a distinção social.   

Seria através da posse e da exibição de objectos que além da sua utilidade são valorizados pelo seu 

significado social, que os indivíduos têm a capacidade de se diferenciar e estar associados a um 

determinado status.  

Retratar, deste modo o consumo como instrumento social e como tal estruturante da ideia de classes e 

status.  

Para Bourdieu (1979), cit. Ribeiro (2010:81), “o consumo teria surgido como instrumento simbólico de 

diferenciação entre grupos sociais e grupos de status, quer expressando diferenças já existentes, quer 

criando novas distinções”. 

O consumo de bens de luxo desempenha, no quadro das especificidades deste conceito, um ponto 

sensível ao consumidor que, como agente social, é simultaneamente produto do estereotipado e 

massificado consumo social, devido ao status e à interdependência dos vários grupos e agentes que o 

envolvem (família, amigos, grupos de referência, estrato social, sistema educativo ou profissional entre 

outros), “enquadrando-se nas interpretações e expectativas sociais que o fazem extravasar a mera 

função utilitária”, Ribeiro (2009). 

As escolhas para consumir bens especializados, são orientados pelo gosto individual, amadurecido pelas 

suas características e aromatizados pela excelência do prazer de pertencer a um exclusivo grupo de 

consumidores que atribuem simbolismo e significados ao acto de consumir, criando deste modo, a sua 

identidade pelos bens consumidos. 

A distinção e aproximação de funcionalidade e simbolismo do consumo, é atribuída pelo agente com 

gostos e estilo de vida próprios, distinto dos seus similares, num meio social massificado. 
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A funcionalidade de um produto é o que serve a sua utilização, tendo uso e valor de troca que se opõe ao 

simbólico, cujo significado se torna mais importante do que o significante e no qual a moda ou o status se 

tornam valores superiores. 

Define-se, portanto, o consumo numa linha de pensamento da acção racional, como “o consumo, não 

como o fruto directo de uma intencionalidade vincadamente individual mas, antes, como o resultado de 

um conjunto de forças sociais bastante complexas, as quais se destacam condicionantes de natureza 

económica e cultural patentes em manifestações como hierarquização, reprodução social, socialização e 

construção de identidade”, Ribeiro, (2009). 

O consumo funciona, sob este ponto de vista teórico, como auxiliador de compreensão das 

manifestações sociais, dado que ajuda à identificação, comunicação e transmissão de semelhanças e de 

desigualdades sociais – como por exemplo o posicionamento distinto entre classes, estratos e gerações. 

Segundo Mary Anna Thornton, num estudo realizado em 1987, na Áustria, presente na obra “Sekt versus 

Schnapps in na Austrian Village”, citado por Corrigan (1997:128), existe uma diferença na escolha de 

bebidas não alcoólicas entre as diversas classes sociais. O consumo das bebidas de custo reduzido, pela 

classe baixa é marcado pelo desejo de promover a cooperação entre indivíduos e o sentimento de 

pertença a uma comunidade, ao passo que a escolha de bebidas mais dispendiosas pela classe alta 

pode seguir um calendário cultural, em tempo de férias ou épocas festivas, ostentando assim status, 

sendo partilhada pela sociedade na sua globalidade, não implicando compromisso pessoal. Esta autora 

conclui ainda que a escolha das bebidas diferenciadas pela classe alta é definida para marcar o status 

social ou para saciar a sede. 

Este estudo intensifica a noção de que ao longo do tempo, as classes sociais mais altas, sempre 

procuraram distinguir-se das classes inferiores, pelo consumo de bens mais dispendiosos e de qualidade 

superior para realçar a sua posição e distinção social.  

Reflectindo sobre a actualidade o consumo de bebidas mais exclusivas poderá também ser pautado pela 

escolha de águas gourmet. 

A identidade do agente e o consumo estão relacionados, por via individual e social, pois a ostentação e 

exibição do que se possui, a sinalização de semelhanças e pertença a um determinado grupo e também 

a sua diferença e distinção que o torna singular, remetem para a relevância do status, para a carga 

simbólica do consumo como veículo de diferenciação de grupos sociais, de status e até do individual. 

A distinção social e preferência pela ocupação de um dado status por parte do consumidor é também 

produto do fenómeno da “imitação da moda”. O segmento de nichos de mercado das águas gourmet, 

como é objecto de estudo neste projecto de pesquisa, é exemplo de como a moda gourmet, é um 

fenómeno diferenciador dos restantes produtos categorizados como bens de luxo. 

Resume-se, que o consumo como produto social, é simultaneamente, um instrumento de representação 

social e como tal estruturante da ideia de identidade, de status, abarcando a carga simbólica que lhe é 

atribuída. 
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1.2.2- A corrente Pós-Modernista e o consumo 
 

Na tentativa de distinção social e individual de consumo, a corrente Pós-modernista, destaca-se em 

termos sociológicos, quando aponta que as pessoas se auto-demarcam dos grupos sociais a que 

pertencem, criando a sua identidade, com objectivo de satisfazer o prazer e o gosto pela mudança e por 

estar ligado a tendências. 

O consumo no pós-modernismo não explica o processo social e a estratificação a que a sociedade está 

sujeita, mas é um fenómeno que ganha expressão, emancipação, liberdade de escolha e está associado 

ao livre arbítrio do consumidor. “ De acordo com esta perspectiva é o próprio consumo que está no centro 

do debate, já não só como instrumento, mas como fim em si próprio”, Ribeiro, (2010:85). 

A cultura é um dos componentes integrantes de uma sociedade e distingue-se pelas regras de 

comportamento, atitudes e estilo de vida da população, pode também ser “composta por um conjunto de 

imagens transmitidas pelos media por meio de sinais e símbolos importantes”, segundo Mowen e outros, 

(2005:293).  

O papel que os produtos desempenham numa cultura e o simbolismo e significado cultural que lhe está 

adjacente, explica os comportamentos, valores e rituais que os indivíduos aplicam ao consumo, “os 

produtos podem ser avaliados comprados e consumidos em parte devido a seus valores simbólicos. Para 

que um produto tenha valor simbólico, deve haver uma realidade compartilhada entre os consumidores, o 

que significa que um grande número de consumidores deva ter uma concepção comum quanto ao 

significado simbólico do produto”, idem. 

Na perspectiva de Chaney (1996:47) “os produtos e serviços que as pessoas usam no seu quotidiano são 

símbolos de atitudes e expectativas que constituem uma forma de vida diferente”. 

O mesmo autor descreve que o “uso de bens e serviços exprime um conhecimento social, assim como a 

individualidade expressa conhecimentos culturais. O consumo pessoal de bens e serviços é a parte 

visível da cultura, que pode ser caracterizada pelo consumo”.  

O contributo de Appadurai em 1986, na obra “The Social Life of Things: Commodities in Cultural 

Perspective”, faz reflectir sobre a necessidade de que qualquer estudo que seja baseado no significado 

social de como as pessoas consomem bens e serviços, tem que ser relacionado com “a vida social das 

coisas”.  

Assume-se a ideia de que os estilos de vida são qualidades do mundo moderno, de distinção social, o 

que significa que as pessoas que vivem nas sociedades modernas usam a noção de estilo de vida para 

descrever as suas próprias acções e as dos outros. “Estilo de vida é qualquer modo de vida que seja 

reconhecível e distinguível” (Chaney, 1996:11).  
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Os estilos de vida dependem da cultura em que se inserem, na medida em que cada sociedade tem as 

suas características e cada grupo social tem as suas especificidades e por isso a importância da 

diversidade de estilos de vida que explicam as formas de consumo diferenciadas presentes na 

sociedade, “os estilos de vida são um meio para explicar o uso e posse de bens, produtos, lugares, são 

acções que não justificam a totalidade da sociedade mas estão associadas a grupos e contextos 

particulares”, idem. 

A progressiva sofisticação das sociedades leva a que o consumidor não encare o acto de consumo como 

mero objecto de satisfação de necessidades básicas, mas que os produtos e serviços lhes ofereçam 

significados simbólicos e emocionais. Deste modo a ideia de consumo ligada aos estilos de vida é 

pertinente, na medida em que relaciona as opções que o indivíduo toma através do seu gosto e 

motivações com a procura pela diferenciação do que consome. 

Saliente-se que o consumo aguça os sentidos, o prazer e o gosto pela exibição individual da escolha de 

produtos diferenciados dos seus similares, faz com que o acto de compra seja uma actividade proveitosa, 

de lazer que não só contempla as formas de efectivação do consumo, como envolve todo o valor 

significativo numa espécie de libertação do espírito. Estes momentos, que o consumidor dedica ao 

próprio e ao que lhe proporciona prazer e satisfação, no quotidiano estão patentes nos diversos espaços 

e ambientes reveladores dos diversificados estilos de vida presentes numa sociedade. Como é referido 

por Bayley em 1978, (“Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for 

Control 1830-85”), cit. por Chaney “o snobismo e o gosto estão proximamente relacionados com o 

desenvolvimento da modernidade”. 

De notar na obra de Chaney a ideia de que os gostos foram impregnados por uma seriedade moral. 

Tornou-se aceite que os gostos de uma pessoa são responsabilidades pelas quais vais ser julgado por 

outros. Sendo por isso indispensáveis para o sentido de identidade. 

As respostas e escolhas que as pessoas têm consoante o seu estilo de vida em relação a 

acontecimentos, acções ou fenómenos são tidas por aqueles que se preocupam com o sentido estético e 

ético do consumo, ou seja, são maneiras de viver fundamentais para um senso de identidade. “Uma 

concepção cultural de identidade privilegiando os valores éticos e estéticos, tornou-se atractiva ou 

mesmo uma escolha “natural” para alguns, sendo para outros um novo tipo de sensibilidade forjada”, 

idem (p.11). 

Ao conceber produtos diferenciados pela embalagem as empresas usam a propriedade intelectual do 

simbolismo que o produto detém, por isso na modernidade “é reconhecida a necessidade funcional do 

design como estratégia de marketing. É neste sentido um elemento no processo de produção que 

complementa os estilos de vida como estratégias de consumo”, referido em Chaney (1996:149). 

Os momentos que o consumidor dedica ao próprio e ao que lhe proporciona prazer e satisfação, no 

quotidiano estão patentes nos diversos espaços e ambientes reveladores dos diversificados estilos de 

vida presentes numa sociedade. 
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Os meios urbanos são espaços por excelência para a extrapolação do fenómeno do consumo, os 

restaurantes, hotéis, locais de espectáculos, lojas especializadas em produtos diferenciados e exclusivos, 

como por exemplo as lojas gourmet, são escolhidos como laboratório ideal, quando exista necessidade 

de consumo por parte dos indivíduos que valorizam o lazer e a auto-expressão individual, acentuando 

assim a cultura pós-modernista de consumo. 

 
1.2.3- Enquadramento do consumo em Portugal 

 

Compreender o consumo em Portugal é fundamental para o enquadramento das estratégias para nichos 

de mercado, daí a necessidade de se explanar sobre o seu desenvolvimento com base nas suas 

características gerais da distribuição em Portugal como suporte dos perfis de consumo. 

Um conjunto de elementos explica os factores de consumo em Portugal, nomeadamente aqueles que se 

agrupam nas condições para o consumo e nas motivações para este. 

Em relação às condições materiais que enquadram a actividade do consumo, o aumento do rendimento 

per capita disponível, revela que no ano de 2005/2006, 40% das famílias se inserem na classe média, 

com rendimentos líquidos que se situam entre os 1.060 e os 2.630 euros mensais, sendo que os 

agregados familiares atingiram como rendimento mensal líquido médio 1.845 euros no período referido, 

segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2008), retratado no estudo de Ribeiro (2009, 

Consumo e distinção social contemporânea. Os casos de Lisboa e Leiria: um estudo qualitativo). 

António Barreto, (2000), cit. Ribeiro (2009), afirma que entre a década de 60 e 90 o rendimento nacional 

per capita e as remunerações por trabalho aumentaram cerca de quatro vezes, em Portugal. 

Desta forma afirma-se que a base do consumo na sociedade portuguesa é em grande medida a classe 

média, que se distribui no território de forma heterogénea, acentuando a ideia de assimetrias regionais, 

no que se refere ao poder de compra dos agregados familiares, que aumentou 7% desde a adesão à 

moeda europeia, o Euro, como nos sugerem os dados do Banco Central Europeu, (BCE), dados 

apurados por Ribeiro (2009). 

As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto apresentam os valores mais elevados no que respeita aos 

rendimentos e despesas, denotando-se as assimetrias existentes no país no que toca ao poder de 

compra dos portugueses. 

Nas últimas duas décadas, os perfis de consumo alteraram-se muito sensivelmente, devendo-se este 

facto ao nível de endividamento das famílias, que constroem novas tendências de gastos representativos 

do orçamento familiar. 

O sector de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, encontrou um decréscimo de relevância na 

estrutura das despesas dos agregados; contudo, outrora representara 29% da despesa que os 

agregados destinavam ao seu orçamento. Esta tendência de diminuição deste tipo de consumos reflecte 

o aumento de importância para os portugueses de outras categorias de consumo, entre as quais destaco, 



 

 

 

15

a habitação, os transportes, a saúde, as comunicações, a cultura e lazer, como podemos confirmar nos 

gráficos 2 e 3, relativos às Despesas das famílias, em dados do INE referentes a 2005 e 2006, retirados 

de Ribeiro (2009). 

A reprodução dos gráficos presente neste estudo, sem adaptação a partir da fonte original, revela-se 

pertinente na medida em que, constituem informação estatística relevante para a pretensão de breve 

caracterização do fenómeno do consumo na sociedade portuguesa. 

 

Gráfico 2: Evolução da estrutura da despesa total anual média, por agregado Familiar 

 
Fonte: Ribeiro (2009), Consumo e distinção social contemporânea. Os casos de Lisboa e Leiria: 

um estudo qualitativo, utilizando dados do INE 

O Gráfico 3 apresenta-nos, os gastos médios que os agregados dispõem para as rubricas de consumo 

referenciadas, onde podemos observar que as famílias gastam mais em habitação e suas despesas 

correlativas, seguida dos produtos alimentares e bebidas, dando especial relevância a este sector no seu 

quotidiano e nas suas prioridades de consumo, assim como se constata também que os consumidores 
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não se contêm em gastos no mercado hoteleiro (restaurantes, hotéis, cafés e similares), tal como nas 

actividades de lazer, distracção e cultura. 

 
Gráfico 3: Despesa total anual média, por agregado familiar 

 
 

Fonte: Ribeiro (2009), Consumo e distinção social contemporânea. Os casos de Lisboa e Leiria: 

um estudo qualitativo, baseado em dados do INE 

 
 
 

2- Enquadramento e Procedimentos Metodológicos  
 

O tema em estudo foi teoricamente abordado através de bibliografia pesquisada e consultada que visa 

explicar a perspectiva teórica da sociedade de consumo, tanto pela abordagem do consumo pelo status 

como pela tendência de consumo derivado de diversos estilos de vida.  

A partir dos objectivos delineados no âmbito do projecto, considera-se que este merece um estudo 

qualitativo devido à sua natureza pouco estudada até à data e teoricamente fundamentada e à falta de 

acesso à dimensão quantitativa do fenómeno de consumo de águas Premium, o que se revela uma 

dificuldade objectiva no tratamento deste tema.  

Pretende-se portanto, compreender o mercado de águas Premium em Portugal e os significados e 

símbolos atribuídos pelos consumidores ao produto em estudo no seu próprio contexto social, através 

dos contributos dos diversos operadores do mercado, assim como obter uma listagem fidedigna das 

marcas gourmet mais vendidas em Portugal e os principais locais de venda. 
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Teria sido igualmente relevante a elaboração de um inquérito dirigido aos consumidores mas a logística 

de uma tal tarefa ultrapassaria as possibilidades num trabalho de investigação deste âmbito. Assumiu-se 

como opção central o contacto com os operadores (players) do mercado, do lado da oferta. 

“Antes de empreender uma colheita de dados, o investigador deve perguntar-se se a informação que 

quer colher com a ajuda de um instrumento de medida em particular é exactamente a que tem 

necessidade para responder aos objectivos da sua investigação”. (Fortin, 1999:240). 

Como técnica de colheita de dados, foi escolhida a entrevista, pois esta permite colher informação 

relevante para dar resposta aos objectivos do problema de investigação, afigurando-se o melhor método 

para caracterizar a realidade do nicho das águas Premium.  

Segundo Moreira (2007:205) pode definir-se “a entrevista como uma conversa provocada pelo 

entrevistador, dirigida a pessoas seleccionadas com base em determinadas características, como a 

pertença a um dado grupo [neste caso profissionais ligados ao sector alimentar e de bebidas, nas áreas 

comerciais, distribuição, gestão de marcas e hotelaria], com uma finalidade de tipo cognoscitivo, guiada 

pelo entrevistador e assente num esquema flexível de interrogação”.   

Ainda, segundo Fortin (1999:245) “A entrevista é um modo particular de comunicação verbal, que se 

estabelece entre o investigador e os participantes com o objectivo de colher dados relativos às questões 

de investigação formuladas” (…) “Quando existem poucos conhecimentos sobre um fenómeno, como no 

estudo exploratório-descritivo, o investigador visa acumular a maior quantidade de informações possíveis, 

a fim de abarcar os diversos aspectos do fenómeno. São utilizados a este nível as observações, as 

entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas” (Fortin, 1999:240). 

Deste modo, optou-se por uma entrevista semi-estruturada, pela profundidade das informações que esta 

permite obter e pela flexibilidade, uma vez que tem uma estrutura de temas a seguir e em simultâneo dá 

liberdade ao entrevistado para expressar as suas concepções e experiências. Segundo Moreira 

(2007:203), “As entrevistas podem adoptar uma variedade de formas, desde as muito centradas às que 

são muito abertas (sendo que o mais comum) é a entrevista semi-estruturada a qual é guiada por um 

conjunto de perguntas e questões básicas a explorar, mas em que nem a redacção exacta nem a ordem 

das perguntas está pré-determinada”. 

Assim, com a entrevista semi-estruturada é possível colher o máximo de dados dos entrevistados, não de 

forma rígida mas de uma forma aberta, permitindo ao entrevistado falar sem restrições do assunto a ser 

abordado, pelo que o investigador deve orientar apenas a direcção da entrevista. 

Foram elaborados três guiões de entrevista (Anexos B.1, B.2 e B.3), que contêm questões que julgo 

serem pertinentes ao apuramento da realidade do consumo de águas Premium no nosso país, tal 

abordagem incidiu sobretudo no conceito gourmet, o mercado das águas Premium nos diferentes locais 

de comercialização, a valorização que o consumidor dá a este produto e os seus hábitos de compra e 

consumo. Os guiões não foram seguidos com rigidez, nomeadamente no que se refere às marcas de 
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águas que prestaram informações que consideraram úteis para o meu trabalho e que foram adaptadas ao 

guião de entrevista definido (Anexo B.1).  

O Anexo B.1 corresponde à entrevista dirigida às marcas portuguesas de águas e tem por base procurar 

compreender o pilar estratégico de comunicação das marcas e os seus objectivos ao lançarem uma 

categoria gourmet, a entrevista seguinte (Anexo B.2) direcciona-se para as lojas especializadas em 

produtos gourmet, para as lojas pertencentes a grupos económicos que operam como hipermercados, os 

hotéis, os restaurantes e os distribuidores e por último uma entrevista destinada aos Chefs de cozinha, 

(Anexo B.3), com o intuito de conhecer a visão que estes têm do mercado das águas e mais 

concretamente da cultura gourmet. 

Ao largo de vários meses foram contactadas empresas e entidades que considero referências no 

mercado gourmet no nosso país, a fim de obter o seu contributo, como os vendedores de águas gourmet 

nos seus diversos meios físicos, as marcas portuguesas que lançaram uma linha Premium, assim como 

distribuidores e o sector da hotelaria.  

Estas entidades representam a amostra potencial do estudo e foram contactadas via e-mail e telefone e a 

maioria das entrevistas efectivas aos responsáveis pelos espaços comerciais foram realizadas 

pessoalmente. 

Com as marcas portuguesas o contacto foi estabelecido via e-mail tanto no envio da entrevista como na 

recepção da mesma de 16/08/2010 a 19/07/2011, como se pode verificar em detalhe nos anexos C.1.1 a 

C.1.7, as quais são: Água das Pedras, Vitalis Premium e Vidago, pertencentes à empresa Unicer, Glaciar, 

Água de Monchique, Castello e Earth Water Portugal. 

Por sua vez os entrevistados que representam a distribuição e os pontos de venda de águas Premium, 

patente em detalhe nos anexos C.2.1 a C.2.10 são: loja Lx Gourmet, loja Delidelux, loja Love Store, loja 

Living Wine, loja Club del Gourmet do grupo El Corte Inglés, loja Pão de Açúcar Gourmet, distribuidor 

Waters Deluxe, Aqualuz Tróia Hotel, restaurante Eleven e o Porto Palácio Hotel. 

Os chefes de cozinha entrevistados, referidos nos anexos C.3.1 a C.3.3, foram: Augusto Gemelli, Chakall 

e Leonel Pereira.  

É de salientar o contributo de António Carlos Oliveira, do Secretariado da Associação Portuguesa dos 

Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM), que facultou informações relativas ao 

sector das águas engarrafadas em Portugal. 

O contacto com algumas empresas não foi profícuo, como é o caso da Marktest e da AC Nielsen que não 

estão autorizadas a prestar informações a estudantes e não têm dados concretos nem estudos que 

retratem o mercado das águas por categoria e dados que ilustrem os investimentos publicitários das 

marcas e o retorno financeiro das mesmas. 

Da parte dos hipermercados Continente e Jumbo não se obteve qualquer resposta assim como, do 

restaurante Sabores do Mundo, situado em Albufeira, da Confraria da Água e da loja Wine&Flavours, em 
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Lisboa. Por sua vez o restaurante Largo, em Lisboa e o distribuidor Loja da Praça, situada no Porto, 

informaram que neste momento já não comercializam águas gourmet. 

Numa perspectiva geral, pode afirmar-se que as entrevistas decorreram num ambiente colaborante por 

parte dos respondentes, verificando-se que os inquiridos responderam à maior parte das perguntas, 

facultando dados e imagens úteis para o enriquecimento do estudo. Conseguiu-se obter uma 

percentagem de 70% em entrevistas efectivas, em relação à amostra potencial inicialmente delineada.  

Por fim, a utilização da amostra de julgamento “justifica-se em estudos exploratórios, como primeira 

aproximação ao conhecimento dos contornos de uma dada problemática ou de um certo universo de 

estudo”, Moreira (2007:129). A amostra seleccionada para este estudo, identifica-se como uma amostra 

de julgamento, já que não permite tirar conclusões sobre o universo do mercado das águas Premium em 

Portugal, caracteriza-se por um conjunto de entrevistados escolhidos pela investigadora, o que não 

representa com exactidão a realidade da problemática em estudo.  

A distribuição estatística da amostra resultante deste estudo, caracteriza-se assim como sendo 35% 

relativa às marcas de águas, 50% referente aos espaços comerciais retratados, ao sector de hotelaria e 

restauração e à distribuição, 15% relativa aos chefes de cozinha.  

 
 

 

3- Discussão de Resultados 
 

Este capítulo pretende explicar a tendência de evolução do mercado de águas Premium, os locais onde 

se verifica maior adesão à comercialização do produto, assim como explicar os factores determinantes na 

escolha do consumidor e identificar as marcas nacionais e estrangeiras mais vendidas em Portugal. 

 

3.1- O sector das águas engarrafadas em Portugal 
 

O sector das águas engarrafadas em Portugal tem registado um crescimento sustentado nas últimas 

duas décadas, conquistando um lugar de destaque no sector das bebidas. O consumo português de 

águas engarrafadas ronda os 100 litros anuais por habitante, segundo a DGEG- Direcção Geral de 

Energia e Geologia.  

No ano de 2010 o consumo per capita de água mineral natural e de água de nascente rondou os 93 litros, 

valores que se encontram abaixo do consumo médio na Europa Ocidental, que são superiores a 100 

litros por ano, como acontece em Itália, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Hungria e Grécia, segundo 

os dados cedidos pela APIAM. 
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No último ano o consumo de águas minerais naturais e de nascente teve uma evolução positiva de cerca 

de 1% em volume (milhões de litros).  

Por outro lado as exportações em 2010, representaram cerca de 5% das vendas totais do sector, estando 

o volume de exportação das águas engarrafadas destinado maioritariamente aos PALOP e aos países 

onde existem comunidades de emigrantes, começando desta forma a assistir-se ao reconhecimento por 

parte das marcas da importância dos processos de internacionalização.  

 

Quadro 2- Sector da Indústria Alimentar e Bebidas Vs Águas Minerais Naturais e Águas de 
Nascente  

 
Fonte: APIAM 

 

Segundo dados da APIAM, o sector das águas minerais e águas de nascente apresenta um peso de 

2,7% na indústria alimentar e de bebidas, o que corresponde a um volume de negócios de 291, 341 

milhões de euros, como o quadro 2 indica. 

Em Portugal existem 40 marcas nacionais de águas engarrafadas entre águas minerais naturais e águas 

de nascente. No ano de 2009 o sector apresentou um volume de negócios superior a 290 milhões de 

euros, estando envolvidos nesta indústria cerca de 10 000 postos de trabalho, segundo dados da 

Associação Portuguesa dos Industriais de águas Minerais e de Nascente, que representa as empresas 

que se dedicam à exploração, acondicionamento e comercialização das águas em Portugal. 

A Glaciar foi a marca que em 2009 maior produção em volume de litros de água apresentou, seguida da 

Vitalis e da líder de mercado Pedras Salgadas, segundo dados da APIAM, ilustrados no quadro 3. 

Os dados obtidos são agregados para todas as categorias de produto das marcas referidas, englobando 

o segmento gourmet. O sector não apresenta dados desagregados, o que não permite caracterizar o 

volume de produção das marcas por segmentos de produto, sendo este o enquadramento quantitativo 

possível apresentar neste estudo em relação ao mercado de águas nacionais.  
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Quadro 3- Valores de 2009 das Águas engarrafadas representadas no estudo 

Marca Volume em Litros Valor €/ 10 cent. cúbicos 

Vitalis 43.551.371 20.485 
Pedras Salgadas 30.787.340 35.161 
Monchique 10.045.038 991 
Castello 5.324.748 4.943 
Vidago 1.903.914 1.580 
Glaciar 89.831.599 919 

Fonte: APIAM 

 

 

3.2- As marcas de águas Premium nacionais 
 

O crescimento do mercado das águas é marcado pela evolução no comportamento dos consumidores 

que apresentam preocupações relacionadas com uma alimentação mais equilibrada e um estilo de vida 

mais saudável. 

O conceito de sofisticação e exclusividade está cada vez mais presente na sociedade e por consequência 

nos produtos e serviços. 

As marcas portuguesas seguem as tendências de mercado e delinearam novas estratégias de produto e 

de comunicação ao lançarem a versão Premium das suas águas, como forma a atingir o consumidor 

gourmet e poder penetrar no mercado mais exclusivo das águas e obter mais facilmente o 

reconhecimento internacional.  

As águas nacionais são de elevada qualidade e por serem detentoras de características únicas estão em 

condições de competir com a oferta internacional de águas, segundo João Regal (Anexo C.2.2) “A 

qualidade das águas portuguesas é uma mais-valia para a sua expansão internacional. As marcas 

nacionais têm potencial para competir directamente com as águas internacionais sem dúvida”. 

Acrescenta Dinis Oliveira, (Anexo C.2.10) “as marcas nacionais têm bastante valor competitivo e o 

mercado exterior tem de estar bastante atento à evolução do mercado de águas gourmet nacional, pois 

estas têm cada vez mais qualidade e são fortes concorrentes”. 

 Já na opinião de Pedro Carvalho, “temos águas com muita qualidade em Portugal, no entanto é muito 

difícil ganhar notoriedade a nível internacional. A líder do mercado nacional, Pedras Salgadas é um 

exemplo de uma água que se encontra a par de marcas de elevadíssima qualidade, que são mais 

conhecidas no estrangeiro e por isso tem pouco poder competitivo nos mercados internacionais em que 

existe maior oferta e algumas são marcas com muita notoriedade e prestígio”, (Anexo C.2.6). 

A marca Água das Pedras, pertence ao grupo Unicer, a par de outras marcas, como a Vitalis e a Vidago e 

“pretende marcar a diferença, ser uma referência no mundo gastronómico, conquistar a preferência do 
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consumidor, assim como enquadrar-se no segmento Premium das águas, estando as marcas referidas 

destinadas a proporcionar novas ocasiões de consumo, nomeadamente como acompanhamento de 

refeições”, como esclarece o Gabinete de Comunicação da empresa (Anexo C.1.1).  

Foi reconhecida em 2005 e 2007 como Marca Excelência, em 2006 recebeu o Troféu de Alta Qualidade 

Internacional, em 2009 foi-lhe atribuída a Grande Medalha de Ouro Monde Seléction e por fim em 2010 o 

Prémio Marca Magnética na categoria de águas. 

“Ao longo de vários anos a marca esteve ligada aos benefícios para a saúde, à qualidade das estâncias 

termais e ao sector da hotelaria, integrando os roteiros de turismo termal a nível mundial”, acrescenta 

ainda, o Gabinete de Pessoas e Comunicação da Unicer que a Água das Pedras “hoje assume-se como 

uma “marca dinâmica, jovem, moderna, versátil e sofisticada, apresentando uma imagem adequada aos 

variados momentos de consumo do dia-a-dia”. A estratégia da marca passa pelas alterações de 

embalagem, tornando-a mais apelativa e moderna, passando por investimentos em comunicação e 

campanhas publicitárias que atribuem maior visibilidade à marca. “O restyling da imagem da marca, a 

criação de uma gama de águas indicada para diferentes momentos de 

consumo, reforça a linha gourmet”, sendo a Pedras uma “água ideal 

para acompanhar refeições, por isso em 2008 a Água das Pedras 

produziu uma nova campanha publicitária, assente no conceito “Fonte 

natural de prazer”, com o objectivo de reforçar a ligação da marca ao 

mundo gastronómico gourmet e às características de naturalidade. “A 

Água das Pedras enquadra-se na categoria de águas Premium devido 

à sua composição mineral natural, preservada desde a captação até 

ao engarrafamento, realçando desta forma o sabor dos alimentos. 

A marca está integrada na selecção das melhores águas do mundo, 

presentes no livro Fine Waters e actualmente a sua 

internacionalização encontra-se presente em mais de 25 países, entre 

a Europa, África, América e a Ásia. 

Segundo dados da Unicer, o volume total da marca Água das Pedras nos mercados internacionais ronda 

os 2,5 milhões de litros, sendo que em 2009 a marca registou um volume de vendas de 

aproximadamente 35 milhões de litros, o que equivale a 140 milhões de garrafas de 25 cl, segundo dados 

da empresa. 

Por sua vez, a Glaciar posiciona-se no mercado como uma água Premium e é caracterizada pela 

empresa como uma “água de mesa, leve e pura”.  

Neste sentido, a empresa BIOCOOP “procurou lançar no mercado uma água de qualidade excepcional, 

reguladora do equilíbrio do organismo, preventiva para doenças e ideal para a confecção de alimentos 

para bebés”. Como Luís Guimarães (Anexo C.1.2) explica, “foi criada a Glaciar Diamond, com origem na 

Serra da Estrela, uma água rara pelas suas qualidades minerais e bacteriológicas, preservadas por um 
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processo de captação natural e com uma embalagem com características particulares, visto a garrafa ser 

escura, em vidro fosco. A garrafa da Glaciar Diamond é uma embalagem gourmet, que a protege da luz e 

do calor, conservando assim as suas características naturais e mantendo a sua frescura”. 

Outra das marcas portuguesas de maior destaque no sector de águas Premium é a Vitalis, que pertence 

ao grupo Unicer e é líder de mercado no canal Horeca. Foi até agora distinguida com oito medalhas de 

ouro no concurso internacional “Monde Selection de La Qualité”, elevando desta forma a notoriedade 

percebida que a marca adquiriu junto dos consumidores, o que se deve essencialmente “à imagem 

positiva, enérgica e sofisticada e à qualidade da água, que é uma garantia de confiança e de um estilo de 

vida saudável”, segundo o Gabinete de Pessoas e Comunicação da Unicer, (Anexo C.1.3). 

A marca Vitalis tem procurado inovar na linha de produtos e nas embalagens e por isso lançou no 

mercado a Vitalis Premium, com o objectivo de acompanhar as tendências e os estilos de vida dos 

consumidores. “A nova categoria de água da Vitalis assenta essencialmente na importância que a 

embalagem tem para a sustentabilidade do sector de águas engarrafadas, na medida em que protege as 

características originais e únicas da água e é uma garantia de satisfação para os consumidores 

modernos. A gama Premium está disponível em garrafas de 50cl e 11 cl., sendo a mesma água Vitalis, 

leve e equilibrada apresentada numa embalagem sóbria e mais sofisticada, indicada para acompanhar 

refeições e momentos glamourosos”, como explica Helena Peixoto, (Anexo C.1.3). 

Outra das águas Premium lançadas pelo grupo Unicer, é a água Vidago, que a caracteriza por ser “muito 

rica, leve e equilibrada” (Anexo C.1.4). A Vidago Premium está destinada a ser comercializada em hotéis, 

restaurantes e lojas gourmet, assim como nos hipermercados, e está disponível nos formatos de 0,75 cl e 

de 0,25 cl. 

A água de Monchique lançou a Chic, que se encontra no patamar de bebida de degustação a par das 

principais águas Premium mundiais, devido às suas características terapêuticas, segundo Élia Pereira, 

Coordenadora da água de Monchique (Anexo C.1.5). “A nova garrafa de água de Monchique foi criada 

para os momentos de degustação e glamour, tendo um design original e exclusivo com formas elegantes. 

A qualidade da água mineral natural de Monchique destaca-se no mercado de águas exclusivas por 

resultar como terapêutica para doenças musculares, de vias respiratórias e do aparelho digestivo”. 

A empresa das águas de Monchique, está localizada no Algarve o que lhe permite uma relação 

privilegiada com Espanha, facilitando deste modo o acesso ao mercado espanhol e aos mercados 

internacionais, estando neste momento presente em vários países do Mundo, como é o caso de Timor, 

Macau, Singapura, Hong Kong e Angola. A nível nacional a distribuição da marca está direccionada para 

os hipermercados e para o canal Horeca, mais concretamente espaços gourmet. A água Premium Chic já 

conta na sua história com a atribuição de 2º lugar na categoria de “Melhor garrafa PET” e o 3º lugar na 

categoria “Melhor Rótulo” no Water Innovation Awards 2008, um concurso internacional, integrado no 5ª 

Congresso Mundial de Águas Engarrafadas. 
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Por último a água Castello lançou a Castello Finna, na comemoração dos 110 anos da marca e como é 

definida por Nuno Colaço, gestor de produto da marca Castello (Anexo C.1.6), “é uma água leve, 

equilibrada e sofisticada, que potencia a experiência de degustação, 

proporcionando uma sensação de bem-estar e facilita a digestão. A 

versão Finna tem todo o espírito da Castello, sendo levemente 

gaseificada, mineralmente equilibrada com um gosto mais ligeiro e 

delicado, envolvida por uma boa apresentação”. 

Com o lançamento desta água a marca pretende apostar no sector 

turístico, mais propriamente no sul do país. A Castello Finna foi eleita 

produto do ano de 2010 pelos consumidores, o que a caracteriza como o 

produto mais atractivo e mais saudável, a marca com maior notoriedade 

e que apresenta o maior índice de satisfação. “Esta distinção é-lhe 

atribuída pelos aspectos sensitivos como o sabor, a textura, a 

gaseificação e o cheiro que contém, traduzindo-se no crescimento de 

vendas, numa referência para a aposta estratégica da marca na internacionalização, assim como uma 

rápida penetração no mercado e o consequente aumento de actividade dos produtos inovadores junto 

dos consumidores, protegendo a preferência destes por outras marcas”. 

Neste estudo encontra-se patente a responsabilidade social que está inerente às marcas, daí a inclusão 

de uma marca de origem internacional, com filiais de produção e distribuição por toda a Europa e em 

Portugal, que se destaca pelos objectivos que incorpora e pelo que representa mundialmente. 

A Earth Water distingue-se das marcas provenientes de empresas nacionais acima referidas e outras, as 

de origem internacional, por ser uma marca originalmente proveniente da América do Sul, que se 

encontra presente em vinte países europeus, a qual é engarrafada e distribuída em Portugal por 

empresas nacionais a operar no mercado nacional.    

A Earth Water é uma “água socialmente responsável, cujos lucros revertem a favor do Programa 

Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP- World Food Programme). Esta água é o único produto no 

mundo que tem na embalagem, o logótipo de uma organização das Nações Unidas. Foi criada com o 

intuito de ajudar aqueles que mais necessitam nos países menos desenvolvidos e alertar os países 

desenvolvidos para o problema que existe no mundo pela falta de água potável”, segundo declarações de 

Pedro Alves, distribuidor da marca em Portugal, (Anexo C.1.7). 

Adianta ainda que, “a Earth Water combina os princípios da boa gestão empresarial, com um apelo à 

consciência social dos clientes e dos consumidores. É de referir que existe hoje em dia, uma tendência 

crescente entre os consumidores em mercados desenvolvidos em gastarem o seu dinheiro em produtos 

naturais e socialmente responsáveis. Ao mesmo tempo, cada vez mais as empresas querem também 

demonstrar a sua responsabilidade social e esta água está posicionada para tirar proveito dessa 

tendência crescente no mercado. Basta beber a água Earth Water e o consumidor já está a ajudar a 

salvar vidas e a praticar a sua responsabilidade social, o mesmo para as empresas”. Apesar de esta água 
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ser de origem internacional tem patentes espalhadas pelos vários países onde é comercializada e 

engarrafada, sendo que a Earth Water Portugal é captada na Serra da Gardunha e engarrafada em S. 

Vicente da Beira, em Castelo Branco. 

  

3.3- O mercado das águas Premium em Portugal 
 

A oferta de águas Premium em Portugal é variada e as marcas presentes neste estudo, de origem 

nacional e internacional, representam aquelas que são mais consumidas e que estão ao dispor dos 

consumidores nos diferentes espaços que serviram de base à pesquisa realizada. 

Pela análise das entrevistas concebidas para este estudo verifica-se que existem seis marcas nacionais e 

trinta e cinco marcas internacionais Premium a operar no mercado português, as mesmas estão 

identificadas por marca e país de origem nos quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4- Águas nacionais Premium 

Nacionais 
Castello Finna 

Chic 
Glaciar Diamond 
Pedras Salgadas 

Vidago 
Vitalis Premium 

 
 

Quadro 5- Águas Internacionais Premium 

Marcas País de Origem Marcas País de Origem 

Extreme Water África do Sul OGO Holanda 

Karoo África do Sul Sourcy Holanda 

Gerolsteiner Alemanha Fiji Ilhas Fiji 

Lauquen Argentina Hildon Inglaterra 

Gota Argentina Elsenham Inglaterra 

1Litre Canadá Blue Keld Inglaterra 

10 Thousand BC Canadá Acqua Panna Itália 

Ilskilde Dinamarca San Pellegrino Itália 

Bling H20 E.U.A Solé Itália 

Speyside Escócia Lurisia Itália 
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Marcas País de Origem Marcas País de Origem 

Solan Cabras Espanha Surgiva Itália 

Veen Finlândia Fillico King and Queen Japão 

Chateldon 1650 França Finé Japão 

Evian França Voss Sparkling Noruega 

Perrier França Voss Still Noruega 

Vittel França Antípodes Nova Zelândia 

WattWiller França 420 Volcanic Nova Zelândia 

  Earth Water Portugal 

Fonte: Quadro construído pela autora, segundo dados cedidos pelos entrevistados e informação pesquisada 

 

As marcas portuguesas Pedras, Castello Finna e Chic parecem distinguir-se como as marcas de água 

com maior notoriedade e que transmitem maior confiança aos consumidores, conclusão esta retirada das 

entrevistas, que se encontram em anexo. 

Através das entrevistas realizadas aos players do mercado conseguiu-se apurar que as marcas de águas 

internacionais mais vendidas em Portugal são a Voss, a Fiji, a Bling H20, a San Pellegrino, a Solan de 

Cabras, a 1Litre, a Ogo e a Acqua Panna. 

Relativamente á evolução do mercado de águas Premium alguns dos entrevistados afirmam que, tem 

perspectivas de crescimento e que a aposta das marcas portuguesas neste segmento conduz ao maior 

conhecimento por parte dos consumidores, o que aumenta o seu grau de exigência e a consequente 

competitividade entre as marcas. Pode-se afirmar que há cada vez mais admiradores deste mercado no 

nosso país, devido à maior difusão de informação de produtos novos e à maior atenção e curiosidade dos 

consumidores em relação às marcas, como justifica Catarina Melancia, “este mercado está a evoluir bem, 

existem cada vez mais marcas de águas gourmet, já são muitas e está em expansão sem dúvida, devido 

ao facto do consumidor estar mais exigente, ser mais conhecedor deste tipo de produto e procurar uma 

água diferente, por gosto pessoal”. 

Pedro Alves retrata que, “o grande boom deu-se em 2008 encontrando-se o mercado neste momento 

mais maduro e estável. Acredito que vai voltar a crescimentos interessantes contribuindo para isso o 

factor novidade”.  

O Restaurante Eleven (Anexo C.2.9), considera que é determinante para a sobrevivência deste mercado 

o comportamento dos consumidores de nicho, “o Eleven recebe muitos clientes conhecedores do que de 

mais sofisticado e luxuoso existe no Mundo, são pessoas mais maduras, com um poder de compra 

incalculável e que demonstram enorme conhecimento sobre as águas e que consome com regularidade”. 

Por sua vez o Porto Palácio Hotel, (Anexo C.2.10) justifica a evolução deste mercado pela ” facilidade de 

informação e aquisição de produtos novos levou a que as pessoas tivessem mais curiosidade em 
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procurar novos produtos. Portanto admito que há cada vez mais admiradores deste mercado no nosso 

país” 

Por último, na opinião de Pedro Carvalho, “na perspectiva de negócio o mercado gourmet encontra-se em 

expansão, uma vez que existe procura e um consumo regular dos mais variados produtos disponíveis em 

espaços especializados. Embora não tenha havido o crescimento que se julgava em 2004, quando houve 

uma enorme proliferação deste tipo de espaços e a aposta foi grande, continua a existir mercado para 

este nicho e a água é um bom negócio”. 

Comparativamente, outra perspectiva patente neste estudo revela que o mercado de águas Premium em 

Portugal, nos espaços comerciais tradicionais, como é o caso das lojas especializadas, assim como nas 

unidades hoteleiras não tem expressão comercial e a sua evolução está estagnada, retratando que só um 

número reduzido de clientes consome com regularidade o produto, o que acabou por deixar de ser uma 

aposta forte destas empresas. Esta quebra nas vendas justifica-se pelo preço elevado do produto, que 

em tempos de crise económica são reavaliados nas opções de consumo dos apreciadores de produtos 

diferenciados, pela moda das águas Premium não se notar tão relevante hoje em dia como nos últimos 

anos e também pela actual comercialização do produto nas grandes superfícies comerciais, como 

esclarece João Regal, (Anexo C.2.2), ”este mercado não se encontra em expansão, não tem expressão 

comercial”. 

Para Pedro Marques, (Anexo C.2.9), “é um nicho de mercado, que perdeu alguma procura, por ser um 

produto extremamente caro só um número reduzido de clientes tem poder de compra para o consumir no 

restaurante”.  

Assim como para Edgar Lopes (Anexo C.2.8), “o mercado das águas Premium não terá grande sucesso, 

nem tem prospecção de expansão nas unidades hoteleiras (…), o consumidor acaba por estar mais 

informado e atento e ao poder comprar uma garrafa igual por um preço mais barato, optam por preferir 

não consumir no hotel e ir ao supermercado e comprar”. 

Na óptica de Daniela Medeiros, (Anexo C.2.3), o mercado não se encontra em expansão pois, “as 

pessoas que já conhecem as águas, procuram produtos novos e somente um número reduzido de 

consumidores têm por hábito consumir com regularidade as águas mais especiais que existem no 

mercado”.  

Assim como, também justifica, Teresa Carvalho, (Anexo C.2.1), “as águas gourmet passaram de moda 

(…). Quando surgiram no mercado as águas era uma novidade pelo atractivo do design, pelo estilo que 

cada garrafa apresenta, pela experiência de provar algo diferente, mas nos últimos três anos as vendas 

decaíram muitos”.  

Contudo não podemos esquecer que a evolução deste mercado fica marcada pela crise, desacelerando o 

seu crescimento, já que os consumidores começam a ponderar a escolha dos produtos que consomem e 

isso reflecte-se numa quebra das vendas, apesar dos consumidores de classe alta que têm maior poder 

de compra serem realmente apreciadores de águas Premium e as continuarem a consumir, tendências 
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de consumo que são verificadas tanto nos espaços comercializados como nos hotéis gama superior. O 

Club del Gourmet, admite que,”a expansão deste mercado, fica marcada pela crise, o consumidor 

começou a ponderar os produtos que consome e sentiu-se uma quebra nas vendas. Por outro lado 

pessoas de classe A, que gostam mesmo e que apreciam continuam a consumir, o que conduz à ideia de 

que é um grupo realmente restrito de fiéis consumidores que justifica a evolução deste mercado de 

nicho”. 

Nuno Colaço refere que apesar ”da proliferação de lojas especializadas, do lançamento nos últimos anos 

de novas linhas de produtos e a maior visibilidade que a categoria gourmet ganhou nos supermercados 

em 2010, as marcas sentiram-se obrigadas a adiar investimentos e iniciativas”, devido à crise económica 

actual.  

Apesar da situação económica mundial as marcas e os comerciantes têm que ter a capacidade de dar 

resposta às exigências do mercado, procurando para tal adoptar estratégias de consolidação das 

políticas de crescimento, de inovação e de internacionalização assentes nos valores e origem dos 

produtos.  

O quadro 6 representa os preços das águas por marca e local de venda apurados, por dados cedidos 

pelos entrevistados e por observação da investigadora nas seguintes lojas situadas em Lisboa: El Corte 

Inglés, Pão de Açúcar Gourmet e Pão de Açúcar, no centro comercial das Amoreiras, Love Store, no 

centro comercial do Restelo, Living Wine, na Avenida de Roma e a unidade hoteleira Aqualuz Tróia Hotel, 

situado na Península de Tróia, em Setúbal. 

As marcas que estão representadas neste estudo, não se encontram disponíveis nem apresentam os 

preços praticados em todos os locais de comercialização, tanto nas grandes superfícies como em lojas 

especializadas ou em unidades de restauração e hotelaria. Por consequência nem todas as marcas estão 

presentes no quadro 6., como é o caso das portuguesas Chic, Glaciar Diamond e a Earth Water e a 

internacional Extreme Water, cujos valores de venda não foram possíveis de apurar em nenhum dos 

espaços comerciais referidos. 

Pela análise do quadro 6, pode-se concluir que as marcas portuguesas apresentam preços inferiores às 

marcas internacionais, que variam entre 0,45€ e 5,50€ dependendo da especificidade do local de venda. 

Como se pode verificar, no supermercado do El Corte Inglés a água Castello Finna e a Pedras Salgadas 

os preços variam entre os 0,45€ e 1,19€, sendo portanto as águas com um valor mais baixo, enquanto a 

Vidago e a Vitalis Premium têm um custo mais elevado para o consumidor, sendo vendidas até 2€. Nas 

unidades hoteleiras referidas os valores praticados no que toca a águas nacionais oscilam entre o 1,30€ 

e os 5,50€. 

Comparativamente as águas internacionais apresentam valores de venda superiores às águas nacionais, 

sendo que as marcas referidas pelos entrevistados como sendo as eleitas pelos consumidores e as mais 

vendidas nos espaços comerciais representados, apresentam variação de preços entre 0,59€ e os 60€. A 

marca Solan de Cabras é vendida entre os 0,50€ e os 3,50€, a 1Litre varia entre os 4,50€ e os 6,50€, a 
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Ogo é vendida de 3€ a 5€, a Fiji assume variações de preço entre os 1,85€ e os 5€, a Acqua Panna pode 

custar entre 1,05€ e 4€, assim como a San Pellegrino que custa entre 1,15€ e os 4€ e por último a Bling 

H20 que atinge os 60€.     

Das marcas internacionais referidas no quadro, destacam-se algumas marcas pelos valores elevados que 

apresentam como são caso a Bling H20, a Elsenham, a Fillico King and Queen e a Finé por serem 

comercializadas a preços que variam entre os 10€ e os 250€. 

Para maior clareza da classificação das águas, identificam-se as marcas com a legenda (N) e (I) 

adicionada a cada marca, representando (N), as águas de origem nacional e (I) as águas de origem 

internacional, disponibilizadas no mercado português.  

 
Quadro 6- Relação do preço por marca nos pontos de venda 

Marca 

El 

Corte 

Inglés 

Pão de 

Açúcar 

Pão de 

Açúcar 

Gourmet 

Love 

Store 

Living 

Wine 

Waters 

Deluxe 

Aqualuz 

Tróia 

Hotel 

Porto 

Palácio 

Hotel 

Eleven 

Castello Finna 

(N) 

0,45€/ 

0,99€ 
0,95€     1,60€   

Pedras 

Salgadas (N) 

0,45€/ 

1,19€ 
1,19€  

 

 
  1,60€ 

2,75€/ 

4,50€ 
 

Vidago (N) 1,59€   2€    2,75€  

Vitalis 

Premium (N) 
2€      1,30€ 4€/ 5,50€  

Karoo (I)  3,10€    2€ 5,50€   

Gerolsteiner (I) 1,89€         

Lauquen (I)       9,50€   

Gota (I) 2,15€         

1Litre (I)    6,50€  4,50€ 5,50€   

10Thousand 

BC (I) 
       8€/12€  

Ilskilde (I)      2€ 6€   

Bling H20 (I)      60€ 55€ 50€  

Speyside (I)       4,50€   

Solan Cabras 

(I) 
3,49€ 0,59€   3,20€ 2,50€    

Veen (I)  4,79€    6,50€ 8,50€   

Chateldon 

1650 (I) 
   8€      

Evian (I) 1,30€ 1,05€    2€    

Perrier (I) 0,99€     1,60€  4€  

Vittel (I) 1,20€         

WattWiller (I)   2,90€   4,50€ 4,50€   

OGO (I)    4€  2,90€ 5€   
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Marca 

El 

Corte 

Inglés 

Pão de 

Açúcar 

Pão de 

Açúcar 

Gourmet 

Love 

Store 

Living 

Wine 

Waters 

Deluxe 

Aqualuz 

Tróia 

Hotel 

Porto 

Palácio 

Hotel 

Eleven 

Sourcy (I)  1,99€    4,50€ 4,50€   

Fiji (I)   1,85€  2,20€ 5€ 4,50€   

Hildon (I)  2,09€ 2,09€   4€ 4€   

Elsenham (I)  6,39€  10€  8,75€ 13€   

Acqua Panna 

(I) 
1,05€ 1,20€ 1,15€ 1,65€     4€ 

San Pellegrino 

(I) 
1,25€ 1,19€ 1,15€ 1,65€     4€ 

Solé (I)  3,69€    4,50€ 7,50€   

Lurisia (I) 3,59€         

Surgiva (I)   2,90€       

Fillico King and 

Queen (I) 
     250€    

Finé (I)    13€   8€ 9€  

Voss Sparkling 

(I) 
 3,62€   2,50€ 4,25€ 5€   

Voss Still (I) 
2,50€/ 

5,45€ 
   3,90€     

Antípodes (I)        8€  

420 Volcanic (I)    9€   9€   

Blue Keld (I)   2,89€ 4,50€  6,50€ 6,50€   

Fonte: Quadro construído pela autora, segundo dados cedidos pelos entrevistados e informação pesquisada. 

 

Os preços variam de marca para marca e é aplicado consoante as características das águas, os custos 

de importação, de distribuição e a tipologia dos locais de venda. 

Os canais privilegiados para a venda das águas gourmet são as lojas especializadas e os hipermercados 

que apresentam a maior variedade de embalagens, tendo quase todas as marcas presentes nas 

prateleiras e a preços mais acessíveis ao consumidor, como se pode conferir nas tabelas em anexo, 

integradas nas entrevistas aos responsáveis por estes espaços comerciais. As águas com os preços 

mais elevados são vendidas nos hotéis e restaurantes que apresentam carta de águas raras e algumas 

edições especiais, que não se encontram por norma nas grandes superfícies comerciais. É de referir que 

o preço não é neste segmento a variável de decisão mais importante para as decisões de consumo, já 

que o consumidor que elege o produto sabe que está perante um produto distintivo e que o custo é mais 

elevado em comparação a outras categorias de águas e tem poder de compra para o adquirir. Contudo é 

de relevar o interesse e relevância económica da análise da disparidade de preços praticados no 

mercado das águas Premium, sendo que umas marcas são mais acessíveis à maioria dos consumidores 

e outras são bastante exclusivas e só estão ao alcance do consumidor com elevado poder de compra.  
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3.4 - A cultura Gourmet em Portugal  
 

O movimento Gourmet está presente na sociedade portuguesa desde o inicio dos anos 2000 e encontra-

se hoje em dia presente no quotidiano dos consumidores, a partir de espaços como os restaurantes e 

hotéis de qualidade superior, espaços comerciais especializados em produtos diferenciados e 

sofisticados e nas grandes superfícies de consumo de massa. 

O El Corte Inglês e o Grupo Auchan pretenderam inovar nesta área ao criarem supermercados gourmet, 

o Club del Gourmet em 2001 e o Pão de Açúcar Gourmet em 2008 respectivamente.  

Em seguida surgiram as lojas especializadas, que são espaços concebidos ao pormenor com o objectivo 

de manter o compromisso de satisfação completa com a população que procura um bom produto. Em 

Lisboa, espalhadas pela cidade há espaços direccionados especialmente para comercializar produtos 

alimentar e bebidas distintas e exclusivas, que para além de funcionarem como loja gourmet, são em 

simultâneo mercearias finas, ateliês, garrafeiras e restaurantes, como é o caso das lojas Delideulux, 

LxGourmet, Living Wine, e Lovestore. 

A procura por parte do consumidor de produtos diferenciados, ou de nicho, deve-se à rejeição da 

massificação, procurando prazer em produtos que envolvem todos os sentidos. O consumidor considera 

as refeições um valor da vida quotidiana, perdendo tempo na escolha cuidada dos produtos que pretende 

adquirir. 

Este fenómeno revela a diversidade de estilos de vida dos consumidores e representa um símbolo de 

evolução e sofisticação dos gostos e tendências de consumo dos portugueses. 

É de afirmar que esta tendência de consumo está em expansão em Portugal e tende a aumentar o 

número de lojas especializadas em produtos gourmet por todo o país, apesar do decréscimo de consumo 

de produtos de luxo em alguns países da Europa devido à crise económica, consequência de escolhas 

racionais e da reavaliação dos padrões de consumo por parte do consumidor que reequaciona as suas 

prioridades na frequência e quantidade de compras que realizam, assim como optam por adquirir marcas 

mais acessíveis e consolidam o consumo em casa, segundo um estudo da Hiper Super realizado em 

Junho de 2009 com 2,794 inquiridos. 

A crise económica interfere directamente nos hábitos dos consumidores, existindo neste momento a 

tendência para um maior consumo doméstico de produtos de qualidade superior, que representam 

momentos especiais nas suas vidas, como um complemento psicológico.  

Existe hoje em dia uma sub-cultura gourmet em Portugal e um movimento de consumo de produtos 

tradicionais nacionais de elevada qualidade, que está patente tanto nos espaças comerciais, como nos 

hotéis e seus restaurantes, como exemplo o Aqualuz Tróia, o Eleven e Porto Palácio Hotel, que são 

unidades comerciais na área da hotelaria representativas do mercado de consumo de produtos gourmet, 

onde se encontra o consumidor mais exigente e que pretende ter acesso a produtos exclusivos e 

diferenciados.  
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Na opinião de Joana Queiroz Ribeiro, responsável pela comunicação da Unicer, “há uma tendência para 

o consumo de produtos de luxo, para a exclusividade daquilo que é adquirido, e uma atracção muito forte 

para produtos de edições limitadas”.  

Num universo diversificado de produtos gourmet, as águas exclusivas, são um nicho de mercado cada 

vez mais acessível ao consumidor, que se assume como conhecedor e apreciador deste produto. A 

percepção das diferenças sensoriais que a água mineral detém e a sua harmonização com a gastronomia 

atribuem à água características de um produto gourmet, sendo tidas como de luxo, podendo ser 

consideradas as embalagens que as acompanham também autênticas peças de design. Existe uma 

cultura gourmet no nosso país e uma maior procura de produtos exclusivos e diferenciados, como revela 

Daniela Medeiros, proprietária da Love Store, (Anexo C.2.1), “há produtos exclusivos e com muito boa 

qualidade e que se vendem a preços muito altos, confirmando o gosto pelo que é diferente. Há espaço 

para todos os gostos e este mercado tem tendência de crescimento, ao alargar o número de 

consumidores”. Na óptica de Catarina Melancia, (Anexo C.2.4), “existe uma mini cultura gourmet, um 

cliente que sabe concretamente o que quer e que frequenta o espaço habitualmente por terem interesse 

pelas novidades, é assíduo e presente”. 

O Chef Augusto Gemelli adianta ainda que, sempre existiu em Portugal uma cultura gourmet vincada, 

“houve sempre pessoas que procuraram algo mais, algo diferente, algo melhor do ponto de vista da 

qualidade dos produtos, mesmo os tradicionais”, (Anexo C.3.1). Contudo considera também que, “o 

público gosta da novidade e quando as coisas se tornam moda aderem com facilidade mas no fundo 

penso que, ainda não está preparado para um lifestyle como o gourmet. Quem procura fazer algo 

diferente em Portugal, encontra-se restringido a um nicho de mercado muito reduzido. (…) havia a 

sensação que não era algo ligado apenas á moda mas um movimento mais forte e de repente perdeu-se 

o pulso e muitas pessoas com quem contacto teve que redireccionar o seu negócio”. 

Na opinião de Pedro Marques, (Anexo C.2.9) “a cultura gourmet está bem presente na nossa sociedade, 

pois verifica-se que cada vez mais restaurantes optam por apresentar uma cozinha gourmet, 

mediterrânea, alternativa e os consumidores estão mais abertos a experiências e optam por descobrir 

novos sabores e sensações”. 

Por fim, o Chef Chakall, (Anexo C.3.2), constata que, “há uma pequena cultura gourmet em Portugal, 

como em qualquer outro lugar do mundo, algo que é gourmet, que é exclusivo e existe em pouca 

quantidade nunca poderá ser massivo, terá sempre de ser selectivo”. 
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3.5- Tendência de democratização no acesso ao mercado das águas 
Premium  

 

A democratização no acesso ao mercado das águas gourmet assenta nos diferentes estilos de vida, nos 

desejos e gostos dos consumidores e nos seus hábitos de consumo, resultando da percepção dessa 

realidade por parte das empresas e das marcas estratégias de negócio que proporcionem novas 

experiências ao seu público.   

Os consumidores procuram ter acesso a produtos exclusivos, estando receptivos à multiplicidade de 

formas de consumo que está presente na sociedade, à apresentação dos produtos, às características 

que os tornam únicos, como forma de obter satisfação pessoal, pela experiência da degustação ou pelo 

estatuto que lhes é conferido.  

As águas Premium nos últimos anos deixaram de ser um produto exclusivo das lojas especializadas e 

encontram-se presentes nos principais hipermercados nacionais, esta aposta deve-se essencialmente ao 

facto das marcas e dos distribuidores quererem alargar o seu núcleo de clientes, como revela Pedro 

Alves, o responsável pela principal distribuidora de águas Premium em Portugal, a Waters Deluxe, 

(Anexo C.2.7), “nós temos de ter os nossos produtos à venda no sítio onde há clientes e se os 

consumidores se encontram nas grandes superfícies, é aí então que podem encontrar os nossos 

produtos”. 

Foi desde que as águas Premium se tornaram um produto massificado que muitas lojas especializadas 

perceberam que este deixou de ter valor nos seus negócios e perderam o interesse por lhe dar destaque, 

acabando até algumas lojas por rescindir contrato com os distribuidores, por considerarem que a 

democratização das águas conduz à sua desvalorização enquanto produto exclusivo. 

A decisão de retirar as águas do Club del Gourmet resulta da política comercial de distinção da loja, que 

se prende com produtos exclusivos, com valor acrescentado no mercado. 

O facto de as águas serem um produto democratizado neste momento, acabou por resultar na extinção 

das águas neste espaço, estando neste momento apenas disponíveis no supermercado El Corte Inglés. 

Mafalda Campos, (Anexo C.2.5), justifica que, o centro desta decisão se encontra no conceito gourmet e 

no cliente, na medida em que “não faz sentido o cliente ir a um espaço gourmet, no qual procura algo 

mais distinto e único e em seguida ir a um supermercado e ver o mesmo produto à venda”, acrescenta 

ainda que pelo facto das águas Premium, “estarem expostas lado a lado com outras marcas, não deixam 

de ser Premium, mas inevitavelmente tornou-se um produto muito mais acessível e isso acaba por 

desvalorizá-lo”. 

O grupo Auchan, que incorpora o hipermercado Jumbo e o Pão de Açúcar estabelece uma política 

comercial que distingue os produtos comercializados no Pão de Açúcar Gourmet e nas restantes lojas do 

grupo, fundamentada na origem e no modo de confecção dos produtos. Neste sentido estão presentes na 

loja apenas as águas mais exclusivas, quer pela sua origem, quer pela especificidade da embalagem, ou 
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até mesmo pelo preço final, sendo distintas das que se encontram nos super e hipermercados Pão de 

Açúcar e Jumbo. Pedro Carvalho, (Anexo C.2.6), explica que a presença das águas nas grandes 

superfícies comerciais “retirou o rótulo de produto Premium, pois anteriormente eram procuradas 

exclusivamente em lojas especializadas e eram uma aposta forte destes espaços. Hoje em dia são um 

produto massificado, ao dispor de todos em qualquer superfície, desvalorizando um pouco este tipo de 

produto, que apesar, do elevado valor que tem, são alcançáveis por todo o tipo de consumidor 

interessado em comprar e levar para uso doméstico os seus produtos”. 

A decisão de continuar a comercializar o produto prende-se com a necessidade de manter a satisfação 

de clientes assíduos, como justifica Pedro Carvalho, “acudimos apenas á procura de clientes fiéis que 

encomendam garrafas em quantidades elevadas para consumo diário doméstico”. 

Na óptica da gerente de loja Catarina Melancia (Anexo C.2.4), ”(…) são produtos categorizados de 

gourmet e deveriam estar à venda somente em locais com esta distinção, não deveriam estar lá. (…) As 

grandes superfícies terem á venda produtos mais especializados, torna-nos a tarefa mais difícil, pois 

quando pretendemos ser exclusivos e vender produtos de qualidade, a própria desvalorização das 

marcas e a ideia de que só se encontra à venda aqui e não se encontram noutro ponto de venda no país, 

acaba por não corresponder à realidade, e esse fenómeno acaba por nos exigir que tenhamos outros 

produtos mais atractivos e adoptar novas estratégias para a ideia de exclusividade não se banalizar”. 

O grupo Sonae Turismo segue uma política de valorização de águas Premium e o Porto Palácio Hotel é 

uma referência no sector, por apresentar uma carta de água aos seus clientes, com a intenção de 

acompanhar as tendências de mercado e prestar um serviço de excelência aos seus clientes. 

Contudo o grupo ressentiu a quebra no consumo das águas, nomeadamente na unidade hoteleira 

Aqualuz Tróia e decidiu retrair-se na oferta de marcas internacionais e apostar somente naquelas que os 

consumidores preferem, com menciona, Edgar Lopes, (Anexo C.2.8), esta realidade deve-se ao facto de 

“o consumidor acabar por estar mais informado e atento e ao poder comprar uma garrafa igual a um 

preço mais barato, optam por preferir não consumir no hotel e ir ao supermercado comprá-la”. Adianta 

ainda que, a presença das marcas Premium nas grandes superfícies “é prejudicial para o negócio da 

hotelaria e para as lojas especializadas em produtos distintos e exclusivos, assim como também 

considero que é prejudicial para as marcas, uma vez que a democratização da venda dos produtos afecta 

a imagem das marcas que se dizem distintas e deixam de pertencer a um nicho de mercado, pela lógica 

de diferenciação os produtos mais exclusivos são mais valorizados e as águas acabam por perder esse 

valor, por não estarem só à venda em lojas especializadas ou em hotéis e restaurantes de classe 

superior”. 

Apesar das quebra mais ou menos acentuada nas vendas das águas gourmet alguns dos representantes 

das unidades hoteleiras e gerentes de loja, entrevistados avaliam a presença das águas nas grandes 

superfícies como benéfica, dado que desta forma o produto encontra-se mais próximo do consumidor, 

está mais acessível e a preços reduzidos, como confirma Pedro Marques, (Anexo C.2.9), “ (…) é uma 

mais-valia, já que há muitas pessoas que procuram este produto como objecto de colecção e assim pode 
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ter em sua casa uma variedade considerável de embalagens Premium e servi-las num jantar social, num 

encontro de amigos, etc”.  

Dinis Oliveira, (Anexo C.2.10), conclui que “ é uma opção benéfica para as marcas e para os clientes, na 

medida em que este produto acaba por estar à disposição de todo o tipo de cliente”. 

Assim como para João Regal, (Anexo C.2.2), “é um sinal da democratização deste mercado. O facto de 

estarem á venda em grandes superfícies proporciona a proximidade aos consumidores e torna o mercado 

mais competitivo”.  

Por último Daniela Medeiros (Anexo C.2.3), conclui que o facto do produto, “tornar-se acessível a toda a 

gente é sem dúvida positivo. Se uma pessoa tem o desejo de beber determinada marca de água pode ir 

a um supermercado e comprar, não precisa de atravessar a cidade e ir a uma loja especializada. Por 

outro lado, um produto gourmet tem um glamour diferente, tem uma conotação mais elitista e quando se 

torna muito globalizado, torna-o mais vulgar e há que ter cuidado com essa mistura”. 

Pela analise das afirmações pode-se concluir que, a tendência de democratização do nicho de mercado 

das aguas Premium, é percebida pelo consumidor pela presença destas em diferentes locais de 

consumo, podendo ter o poder de escolha de onde, quando e a que preço quer adquirir uma água 

distinta, tornando desta forma o mercado mais competitivo.  

É de salientar que as lojas especializadas em produtos gourmet, sentiram nos seus negócios uma quebra 

significativa na venda deste produto, desde que começou a ser distribuído também em grandes 

superfícies comerciais, tendo resultado na rescisão de contracto com os distribuidores e na diminuição de 

stocks, direccionando o negócio para os clientes assíduos e fiéis às marcas que habitualmente 

consomem. 

A democratização do mercado resulta para as marcas em maior notoriedade e proximidade aos clientes, 

por se encontrarem nos mais diversos espaços de consumo moderno, atingindo primeiramente o seu 

público-alvo e em simultâneo potenciais consumidores. 

Desta forma o produto atinge maior visibilidade social ao enquadra-se no quotidiano dos consumidores 

nas diversas ocasiões de consumo, sendo mais frequente actualmente o consumo doméstico dos 

produtos de eleição dos consumidores. 

 

3.6- As características do consumidor e o simbolismo do produto  
 

A crescente procura dos consumidores por águas Premium reflecte-se não só na valorização das 

características físico-químicas de cada água, como cada vez na atracção pelo design das garrafas, o 

factor novidade que o leva a degustar uma água com uma origem específica, o prazer de oferecer um 

presente original e diferente em épocas festivas e também pelo estatuto e imagem social que transmite 

ao consumir um produto sofisticado. 
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Para Nuno Colaço, gestor de produto da Castello Finna, (Anexo C.1.6), consumir um produto gourmet é 

“uma experiência contínua que começa na sua exposição e apresentação e só termina depois da 

degustação. O consumidor não só é atraído pela apresentação como pela prova, como também está 

atento à rotulagem, escolhendo o produto que melhor satisfaça as suas necessidades”.   

Pode definir-se que o consumidor gourmet procura novas experiências, condizentes com o seu nível de 

vida ou não, pois podem ser consumidores interessados em desfrutar apenas de um momento gourmet, 

em elevar a alimentação e bebidas a um nível superior do que normalmente acontece com os produtos 

que consome. 

A moda das águas gourmet em Portugal muito se deve à associação a figuras públicas, ao mundo do 

luxuoso e glamouroso, justificando o interesse dos consumidores em consumir água oriunda de outros 

países. 

As empresas e as marcas oferecem hoje em dia os seus produtos em embalagens com um design 

atractivo, moderno e sedutor, suscitando no consumidor o gosto por coleccionar as garrafas de águas 

Premium em vidro. 

Pode afirmar-se que muitos dos consumidores de águas Premium são em simultâneo coleccionadores de 

garrafas, na medida em que consideram as garrafas autênticas peças de colecção. Esta constatação é 

referida pelos entrevistados, que realçam a importância das embalagens no processo de decisão de 

compra dos consumidores. Este dado revela a importância do aspecto visual das embalagens e da 

distinção que os consumidores fazem das marcas, como salienta Catarina Melancia (Anexo C.2.4), “o 

design atrai a atenção e conquista quem procura uma peça diferente e pretende dar-lhe uso, como tê-la 

no frigorífico reutilizando-a com água normal e trazê-la no dia-a-dia na mala”.  

Para Pedro Alves, (Anexo C.2.7), “a valorização deste produto, é essencialmente assente no design das 

garrafas, no estilo e no status que o consumidor adquire por ter á mesa uma determinada marca de 

água”. 

Já João Regal (Anexo C.2.2), explica que, “ o que desperta o interesse do consumidor é a novidade, o 

gosto por poder degustar uma água de origem específica e o interesse que tem pela embalagem, que 

apresenta um design diferente das outras águas. Este tipo de produto é também visto pelo consumidor 

como um presente ideal para oferecer a alguém especial em épocas festivas”. 

Para Daniela Medeiros (Anexo C.2.3), “algumas pessoas são realmente entendidas e sabem as 

diferenças e as características de cada água, mas a maioria não consome pela água em si, mas sim pelo 

atractivo da garrafa, pelo design que é mais apelativo na altura da compra, o que leva ao consumo mais 

espaçado das águas” e acrescenta ainda que, “ (…) tem-se notado de algum tempo a esta parte de um 

movimento de valorização do produto português, o que conduz a uma maior procura das águas e de 

outros produtos nacionais”. 

Na opinião de Pedro Carvalho (C.2.6) “o consumidor procura a água como objecto de satisfação pessoal, 

pelo estatuto que esta lhe confere e pela imagem social que transmite consumir um produto sofisticado”. 
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Por sua vez, o director do Aqualuz Tróia Hotel, (Anexo C.2.8) afirma que “os clientes portugueses não 

dão valor à distinção entre águas, não são apreciadores, são apenas curiosos e coleccionadores de 

garrafas”, o que é justificado pela “curiosidade por experimentar algo diferente, beber um produto distinto 

e que é novidade ou que tem uma embalagem mais atractiva são também factores que influenciam a 

escolha do consumidor mais do que a própria degustação do produto em si e neste aspecto os 

consumidores estrangeiros são mais receptivos”. 

Porém há consumidores que são realmente apreciadores de águas Premium e valorizam acima de tudo 

as qualidades da água, são verdadeiramente conhecedores do produto e têm hábitos bem vincados no 

que se refere ao consumo de água. Preferem as águas mais puras e sem sabor para as poder misturar 

com outras bebidas, nomeadamente as alcoólicas. 

Como está patente no contributo do restaurante Eleven, (Anexo C.2.9), “muitos clientes são 

conhecedores do que de mais sofisticado e luxuoso existe no Mundo, são pessoas mais maduras, com 

um poder de compra incalculável e que demonstram enorme conhecimento sobre as águas e que 

consome com regularidade” acrescentando que, “os consumidores deste tipo de produto privilegiam a 

qualidade acima de tudo e são conhecedores dos produtos que existem no mercado, optando por 

consumir aqueles nos quais têm mais confiança”. 

Na perspectiva do Porto Palácio Hotel (Anexo C.2.10), “a valorização deste produto pelo consumidor, 

passa em primeiro pelo impacto causado pela imagem, depois pela descrição da água e por fim pelas 

suas características organolépticas. Verifica-se ainda que, a selecção das águas, passa por uma marca 

de confiança do cliente, por isso as marcas nacionais são bastante procuradas”. 

Os consumidores das águas Premium é de difícil definição e apenas se consegue traçar algumas 

características do seu perfil.  

Podemos afirmar que são pessoas jovens e maduras, com poder de compra, cosmopolitas, de gosto 

sofisticado, conhecedoras de produtos de qualidade, que consomem com regularidade e que são fiéis às 

marcas em que depositam maior confiança, mas também estão abertas á novidade e procuram 

experimentar as novidades. São pessoas extremamente sociáveis, sendo o acto de partilha de produtos 

exclusivos um gosto pessoal e um prazer e têm preocupações em seguir uma alimentação saudável e 

rica. 

Na perspectiva do Club del Gourmet, (Anexo C.2.5), o consumidor gourmet são pessoas que pertencem 

à classe alta e média alta, nacionais e estrangeiros e que têm gosto em consumir produtos diferentes e 

mais sofisticados e consomem as marcas que mais conhecem, contudo existem também “forte procura 

dos coleccionadores, o consumidor que compra a água por gostar realmente das garrafas e por 

considerá-la uma peça de colecção”. De referir ainda que, quem consome este tipo de produto 

habitualmente utilizam-no como acompanhante de outras bebidas e refeições, “é alguém que valoriza as 

águas mais puras e sem sabor. E o que leva um consumidor a comprar uma água substancialmente mais 

cara, é o hábito e o gosto”. 
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Nuno Colaço, gestor de produto da água Castello, (Anexo C.1.6), assegura que os consumidores de 

águas Premium são “pessoas que gostam da vida social, são activos, sociáveis, dinâmicos e fashion. É 

um consumidor com poder de compra, cosmopolita, educado e preocupado com soluções ecológicas e 

saudáveis e que procuram momentos originais e emoções únicas. Uma característica muito específica, 

que salienta neste consumidor é a leitura da informação nos rótulos antes de efectivar a sua escolha”.  

Para Pedro Carvalho (Anexo C.2.6) “o consumidor de águas Premium não está estereotipado, não tem 

um perfil concreto, mas descrevo-o como uma pessoa urbana, viajada, de gosto sofisticado, cosmopolita 

e com poder de compra”. 

O Porto Palácio Hotel (Anexo C.2.10) refere que “não existe um estereótipo para um potencial 

consumidor deste tipo de produto. Por vezes aparece alguém que procura este produto por ser diferente 

ou por estar na moda, porém a venda passa quase sempre por ser uma sugestão vincada de quem 

vende que acaba por suscitar a curiosidade ao cliente de tal forma que o leva a provar uma determinada 

água”. 

Pode concluir-se que o consumidor português é apreciador de produtos de qualidade e está aberto à 

novidade, são conhecedores e sabem o que estão a comprar, conhecem bem o mercado e as marcas de 

águas mas também encaram a descoberta e a novidade como uma mais-valia para a compra. A 

fidelidade a uma determinada marca relaciona-se com o grau de confiança e conhecimento que o 

consumidor tem com o produto, assim como a satisfação pessoal que esta lhe proporciona, sendo 

definida por Mowen e Minor (2005:234) como “o grau em que um consumidor mantém uma atitude 

positiva em relação à marca, estabelece um compromisso com ela e pretende continuar a comprá-la no 

futuro”.  

 

3.7- Estratégias de comunicação das marcas 
 

É de salientar as estratégias de comunicação realizadas pelas marcas Pedras, Vitalis Premium, Vidago, 

Castello e Earth Water que procuram ter maior notoriedade, reconhecimento da marca pelos 

consumidores e consolidar as posições no mercado. 

A transcrição dos slogans vinculados pelas marcas é feita apenas com o intuito analítico, visto ser este 

subcapítulo dedicado à forma e conteúdo das estratégias de marketing e comunicação das empresas. 

A Água das Pedras no inicio da década de 90 apostou na substituição da designação da marca e passou 

a Pedras Salgadas, com o intuito de “associar o carácter nobre da marca a valores contemporâneos e 

jovens e assim garantir uma maior proximidade aos consumidores que procuram produtos naturais, 

saudáveis e sofisticados, ou seja a camada mais jovem de consumidores. A nova imagem da marca 

reflecte-se nas alterações da embalagem, tornando-se mais apelativa e moderna, com cores mais frescas 

e vivas e no novo logótipo que combina elementos de tradição, como o brasão que reforça a nobreza da 
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marca, elementos dourados que confere à marca um carácter Premium e elementos modernos, como o 

aspecto tridimensional do logótipo”, segundo a Unicer (Anexo C.1.1). 

No decorrer dos últimos anos a marca tem procurado, através das campanhas de comunicação nos 

diferentes meios, definir-se como uma “água indicada para as mais diversas ocasiões de consumo e para 

todas as idades, assumindo uma estratégia de forte ligação ao mundo gourmet”, contido no slogan “Fonte 

natural de Prazer”, (Anexo C.1.1). 

Neste sentido, a marca decidiu estender a sua gama de produtos e lançou no mercado a Pedras 

Levíssima, o que permitiu à Unicer “realizar um forte investimento em campanhas publicitárias, que se 

traduziu numa boa opção estratégica, na medida em que a marca adquiriu maior notoriedade e prestígio”, 

como está patente na entrevista. 

A estratégia de comunicação foi determinada por 3 fases, a primeira com o objectivo de reforçar o 

conceito da comunicação do posicionamento da marca, patente no slogan “Pedras Levada até si pela 

Natureza”, procurando transmitir ao consumidor as características naturais da água e que são 

conservadas até chegar até ele. 

A segunda fase da estratégia fica marcada pela desmistificação do consumo de água com gás, ou seja é 

contida nas embalagens a mensagem que explica que a água com gás é um produto de confiança, quais 

os seus benéficos e que pode ser bebida por todos a qualquer altura do dia.  

Por último em 2008, a Água das Pedras procurou assumir-se como uma “bebida trendy, mais jovem 

moderna, versátil e sofisticada, como forma de reforçar a ligação da marca ao mundo gourmet e às suas 

características naturais, ideal para o consumo em todas as ocasiões do dia-a-dia, nomeadamente como 

acompanhante para as refeições”.  

A marca Vitalis por sua vez, “procura promover um estilo de vida saudável e incentivar a pratica de 

desporto junto dos seus consumidores, motivos que a levam a patrocinar e a associar-se a eventos 

desportivos, apoiando as mais diversas modalidades”. Anualmente a marca procura investir em 

campanhas publicitárias elegendo a televisão, a imprensa e os outdoors como meios de divulgação de 

mensagem, (Anexo C.1.3). 

“Em termos de comunicação, a marca Vidago lançou uma nova campanha de comunicação em 2010, a 

propósito da reinauguração do Hotel Vidago Palace e da nova garrafa que é a imagem comemorativa dos 

100 anos do hotel”. A campanha esteve presente em revistas de informação e apostou fortemente em 

revistas de classe A, com o intuito de atingir o público-alvo e potenciais clientes do hotel. 

As campanhas publicitárias desenvolvidas pela marca Castello estão presentes em diversos meios, de 

realçar a televisão, incluindo os canais por cabo, os outdoors, os hipermercados Jumbo, Continente e 

Feira Nova através da introdução de publicidade nos carrinhos de compras, a imprensa e a Internet, 

vinculando a imagem da marca aos suportes impressos online que estrategicamente a aproxima dos 

consumidores.   
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A marca Castello procura inovar e nesse sentido além das campanhas publicitárias, decidiu “criar 

produtos relacionados com a marca, nomeadamente copos, toalhetes, bases para garrafas, arcas 

frigoríficas e os Castello cocktails, fomentado assim a visibilidade da marca durante todo o ano”. 

Por último a Earth Water posiciona-se como uma água mineral Premium água ambiental e socialmente 

responsável. “O produto apresenta a vantagem competitiva de estar associado à imagem credível e de 

elevada reputação do WFP e ter o apoio de engarrafadoras independentes e de parceiros de 

comunicação. Entre os principais parceiros, é de referir a Partners e a GCI, que se encarregam da 

comunicação e das campanhas publicitárias da marca”, como esclarece Pedro Alves (Anexo C.1.7).  

A marca como meio de chegar onde os consumidores estão aposta nos canais de distribuição e está 

“direccionada para o canal Horeca, hotelaria, gasolineiras, distribuição moderna e para eventos”. Neste 

momento a Earth Water está disponível nos principais hipermercados portugueses, como o Modelo, 

Continente, Intermarché e Jumbo.  

A Internet incorpora também a estratégia de comunicação da marca, “pela criação de um site que permite 

a interactividade entre as pessoas podem deixar mensagens ou até desempenhar um papel comercial 

com vendas online. O Facebook e o Twitter são mais duas ferramentas utilizadas para a divulgação do 

projecto”. 

A aposta em anúncios de televisão fica marcada actualmente, com a “produção de um filme publicitário 

que irá passar em diversos canais televisivos, salas de cinema e nos diversos ecrãns que estão 

disponíveis nas diversas secções dos hipermercados Continente. 

A presença em eventos sociais e empresariais é determinante para a promoção do produto através de 

material de merchandising, que é utilizado consoante as necessidades dos clientes, sendo produzido com 

o apoio de empresas que oferecem os seus serviços em prol da Earth Water”.  

A marca de água tem o apoio de algumas personalidades como é o caso da estilista Fátima Lopes, de 

Luis Figo e do actor Javier Bardem, que é a imagem da marca na Europa, entre outras figuras públicas, 

que promovem a Earth Water junto da comunicaçao social. 

Relativamente às estratégias adoptadas pelas unidades hoteleiras, é de acentuar a excelência da 

apresentação de cartas de águas aos consumidores, assim como a adopção de estratégias de promoção 

deste produto. O Aqualuz Tróia, (Anexo C.2.8) salienta que “é necessário realizar com alguma 

regularidade exposições, buffets e provas de águas e destacá-los nos eventos que os hotéis organizam 

ou estão associados”. O hotel optou por retirar a carta de águas que tinham anteriormente no restaurante 

do hotel, o Azimute, devido ao facto da adesão não ser muita, embora considere que é importante a 

valorização da água nos espaços gastronómicos das unidades hoteleiras. 

Por sua vez, o Porto Palácio Hotel, pertencente ao mesmo grupo económico que o Aqualuz Tróia, segue 

uma estratégia de valorização das águas bem vincada, como se nota pela “criação da Garrafeira “Mood 

for Wine”, que presta apoio ao Restaurante “Le Coin” e pela conservação da carta de águas que se 

encontra ao dispor dos clientes no restaurante do hotel” (Anexo C.2.10). 
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Por último é de salientar a estratégia adoptada pela loja especializada Living Wine, que a partir de Maio 

de 2010, decidiu “refrescar as águas Premium e pô-las num frigorífico que se encontra no interior da loja, 

proporcionando ao cliente a agradável experiência de poder beber a água da sua eleição mais fresca, 

nos dias em que se sente mais o calor, preferencialmente no Verão”, como afirma Catarina Melancia, 

(Anexo C.2.4). 

É de realçar o investimento em campanhas publicitárias nos diversos meios de comunicação por parte 

das marcas portuguesas, que desta forma procuram penetrar no mercado Premium das águas, estando 

presentes nos principais espaços de consumo de massa e nos mais especializados, atingindo assim, 

maior notoriedade e maior proximidade aos consumidores. 

 

Conclusões 

Do ponto de vista académico, o presente estudo procura contribuir para o avanço do conhecimento sobre 

as estratégias de comunicação adoptadas pelas marcas para obter maior proximidade aos consumidores, 

caracterizar o mercado de nicho das águas Premium no nosso país e compreender as tendências de 

comportamento dos consumidores em relação a este produto. 

O estudo permitiu comparar a realidade económica vivida actualmente, com a evolução de mercados de 

nicho, que marca presença no quotidiano dos consumidores e que em relação a algumas categorias de 

produtos se tornou massificado.  

As águas Premium são consideradas um nicho de mercado, na medida em que são um produto 

estilizado, pelo design das embalagens, pelas características específicas no que toca à origem e a todo o 

processo de produção, elevando-as a um patamar superior de qualidade e distinção em relação às águas 

normais, de consumo regular. Estes produtos são procurados e consumidos por um grupo reduzido de 

consumidores, fiéis e curiosos, e apresentam um preço elevado comparativamente às demais. 

As contribuições bibliográficas de Baudrillard (1975), Chaney (1996), Miller (1995) e Ribeiro (2009, 2010), 

permitiram situar e compreender como a corrente pós-modernista de consumo demarca o consumidor da 

associação a determinados grupos sociais a que pertence, surgindo desta forma a ideia de consumo 

ligada a estilos de vida e a hábitos de consumo assentes nas opções individuais de cada um, consoante 

os gostos e motivações, na procura pela satisfação pessoal, reforçando a ideia da evolução e sofisticação 

das tendências de consumo dos portugueses. 

Os meios urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto, são as áreas onde se verifica maior concentração de 

poder de compra dos consumidores, maior oferta de produtos e maior diversidade de locais de consumo, 

o que explica o aparecimento, nos últimos anos, de espaços de consumo especializados em produtos 

gourmet. 
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Apesar de a base social portuguesa pertencer à classe média, existe hoje uma tendência de redefinição 

de hábitos de consumo por parte dos consumidores, que dão prioridade a produtos e serviços mais 

sofisticados em algumas categorias. Constata-se desta forma, que a condicionante do rendimento 

disponível nem sempre limita o acesso a produtos valorizados e exclusivos, por estes representarem 

valores emocionais relevantes para o consumidor. 

Contudo, há que realçar que a crise económica que o país atravessa interfere directamente nos hábitos 

de consumo dos consumidores, existindo neste momento a tendência para um maior consumo doméstico 

de produtos de qualidade superior e mais sofisticados, justificando as opções estratégicas de negócio das 

marcas e das empresas em democratizar o mercado das águas Premium, ao garantir a presença de 

águas nacionais e internacionais nas grandes superfícies comerciais, proporcionando desta forma novas 

experiências de consumo ao seu público. 

Esta situação conduziu à quebra de expressão comercial e à desvalorização do produto por parte de 

outros sectores de actividade, as lojas especializadas em produtos exclusivos e o sector de hotelaria que 

ressentiram quebras nas vendas e actualmente já não garantem uma aposta forte nas águas Premium.   

O crescimento do mercado das águas justifica-se pela evolução no comportamento dos consumidores, 

que apresentam preocupações relacionadas com uma alimentação mais equilibrada e um estilo de vida 

mais saudável e pelo desejo em consumir produtos mais sofisticados. 

Pela análise dos resultados depreende-se que os consumidores valorizam os produtos mais exclusivos e 

raros e que as escolhas de consumo centram-se em aspectos pessoais, como o prazer e a satisfação 

dos sentidos, pela experiência pessoal, por gostar de consumir produtos que são novidade no mercado, 

por se sentirem atraídos pelo design dos produtos e os aspectos sociais, como participar de uma esfera 

exclusiva de consumidores, transmitindo deste modo um estatuto e uma imagem social de distinção. 

As marcas portuguesas de águas Premium operam neste momento em todos os canais de distribuição e 

a aposta numa linha gourmet tem sido positiva para as marcas, verificando-se maior retorno financeiro e 

maior notoriedade e prestigio junto dos consumidores. Destacamos, neste aspecto, a Água das Pedras e 

a Castello Finna, o que lhes permite mais facilmente o processo de exportação e consequente 

competitividade e conhecimento nos mercados internacionais. 

As estratégias de comunicação das marcas nacionais revelam uma forte aposta em termos de foco no 

segmento de produto Premium. A generalidade das marcas direcciona as campanhas publicitárias para a 

concepção e diferenciação do produto, utilizando, para tal, os suportes impressos de informação mais 

conceituados a nível nacional, a televisão, além incorporar estratégias nos suportes on-line, criação de 

material de merchadising e a associação do consumo do produto a personalidades (figuras públicas) da 

sociedade portuguesa. 

Está patente neste estudo a constatação de existência de uma cultura gourmet em Portugal, com maior 

expressão nas grandes cidades, onde existe cada vez mais oferta de espaços de consumo diferenciados, 
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nos quais predominam produtos únicos e distintos dos demais e uma maior procura por parte dos 

consumidores de experiências de consumo personalizadas.  

De salientar que as águas ganham relevância no sector alimentar e de bebidas português e são, neste 

momento, um produto valorizado pelo consumidor, que se apresenta mais exigente e conhecedor das 

características que as difere e dos seus benefícios. 

As conclusões e os resultados representados neste estudo derivam essencialmente da abordagem 

qualitativa realizada, que se baseia nos depoimentos dos responsáveis pelas empresas que contribuíram 

para a caracterização do mercado de águas gourmet em Portugal. 

As dificuldades sentidas no decorrer deste estudo empírico estão relacionadas com a dificuldade em 

obter dados quantitativos concretos junto das empresas de estudos de mercado sobre o volume de 

negócios das empresas e valores de investimentos publicitários realizados pelas marcas relativamente a 

produtos Premium, a espera demorada de resposta por parte das empresas contactadas desde o 

momento do lançamento do inquérito e, por último, a ausência de resposta de alguns contactos 

estabelecidos, que não se mostraram interessados em contribuir para este estudo, o que condicionou a 

dimensão da amostra. Em desenvolvimentos futuros da investigação relacionada com esta temática seria 

necessário incluir uma vertente quantitativa complementar e um estudo qualitativo mais amplo, com uma 

amostra maior, através de outras técnicas metodológicas, nomeadamente com a inserção de um painel 

de inquérito aos próprios consumidores, reconhecendo que a necessidade de aproximação aos 

consumidores seria valorizada, a fim de verificar uma realidade mais representativa do mercado de águas 

Premium e obter uma informação mais rica a respeito do funcionamento global deste tipo de mercados. 
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ANEXOS 

A- Inventário das marcas de águas Premium existentes no mercado Português 
 

Águas Nacionais 
 
Castello Finna 

 
 

É uma água mineral levemente gaseificada. Com 

uma composição mineral única, que provêm do seu 

baixo teor de sódio, rica em bicarbonatos e 

magnésio, é indicada para uma dieta com baixo teor 

de sódio. 

A água Castello Finna foi recentemente eleita 

Produto do ano 2010 pelos consumidores 

portugueses. 

 

 

 

 

Chic 

 

 

Captada nas termas da Serra de Monchique, em Portugal, 

assume propriedades medicinais, bicarbonatos, sódio e rica em flúor, 

a água Monchique surge com uma embalagem gourmet. 
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Glaciar Diamond 

 

Proveniente da zona protegida do Parque 

Natural da Serra da Estrela a 1400 metros de 

altitude, é considerada uma das mais leves águas 

portuguesas, pela sua origem em rocha granítica. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pedras Levíssima 

 

 

Pedras Levíssima, provem das nascentes das Pedras Salgadas, 

em Portugal e assemelha-se á água das Pedras, apesar da adição 

leve de gás natural, que lhe confere vivacidade e frescura. É uma 

alternativa á água lisa no acompanhamento de uma refeição. 

 
 
 
 
 

 
Vitalis Premium 

 

A água mineral natural Vitalis é originária do Parque Natural da Serra de são 

Mamede, no Alentejo e caracteriza-se por ser pouco mineralizada, o que lhe 

confere leveza e sabor distinto. Esta água surge no mercado português como um 

produto que pretende acompanhar as tendências internacionais no que toca a 

águas Premium. 
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Vidago 

 
 

A água Vidago é mineralmente muito rica, leve e equilibrada e é dotada de um 

design moderno e apelativo, características que a lançaram no segmento 

Premium das águas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Águas Internacionais 
 

1 Litre 
 

Uma água proveniente do Canadá e que 

apresenta no seu conteúdo um equilíbrio mineral 

excepcional. 

A embalagem revolucionária inclui um copo para 

que seja consumida directamente e transportada para 

todo o lado e é distribuída por mais de 30 países por 

todo o Mundo. 
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10 Thousand Bc 

 

A água glaciar 10 Thounsand BC tem origem no Canadá e 

é esta inserida numa reserva rica em rescursos naturais. É 

considerada uam das águas raras e luxuosas do mundo. O 

vidro que reveste a garrafa é da mais alta qualidade para 

preservar as características glaciares da água. 

 
 
 
 

 
420 Volcanic 

 
A água 40 Volcanic tem a sua origem na Nova Zelândia, numa ilha de origem 

vulcânica. O vulcão já se encontra extinto e a filtragem da água é feita a 200 metros 

abaixo da superfície. Para além de características naturais especificas o design da 

garrafa já foi distinguido com vários prémios. 

 
 

 
 

 
 

Acqua Panna 
 

A água mineral italiana, oriunda da fonte de Acqua Panna, a norte de Florença, é 

leve e normalmente escolhida para acompanhar degustações de vinhos. Pertencendo 

ao mesmo grupo da água sem gás S.Pellegrino, a água Panna utiliza o prestígio da 

marca para se encontrar presente em inúmeros restaurantes por todo o mundo. 
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Antipodes 

 

Tendo os aquíferos profundos da Nova Zelândia como 

origem, esta água é tida como de altíssima qualidade e pureza. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Bling H2O 
 

A água é extraída a 800metros de 

profundidade em Smokey Mountains em 

Tenesse, EUA e pelo seu processo de purificação é 

possível assegurar a máxima pureza. 

Luxo e elegância definem esta água Premium 

produzida em edição limitada, criada pelo produtor de 

Hollywood Kevin G. Buid Bling. A garrafa foi decorada 

manualmente com cristais Swaroski. 

 

  

 
 

Blue Keld 
 

A Blue Keld tem origem em Yorkshire Wolds, em Inglaterra e segundo uma lenda 

esta já era consumida pelo Vikings, daí a marca Keld que significa fonte no dialecto 

viking. 
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Chateldon 1650 

 

 

Considerada a rainha das águas, a Chateldon oriunda de 

França, realça o poder do paladar através da sua leveza, seu 

sabor único, a sua bolhas finas e frescas. A escassez desta 

água por razoes naturais, faz da Chateldon 1650 num bem 

mais valioso e limitado. 

 
 
 
 
 
 

 
Earth Water 

 
   A Earth Water é uma água socialmente responsável e 100% do 

lucro reverte a favor da maior Organização Humanitária do 

Mundo, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas 

(WFP- World Food Programme), com o objectivo de a salvar 

vidas principalmente das crianças e alertar os países 

desenvolvidos para o problema que existe no mundo pela falta 

de água potável. 

 

 

Elsenham 
 

É uma água rica em minerais, como o ferro e o 

cálcio e baixa em sódio, o que a leva a ser 

considerada benéfica para os ossos. É oriunda de um 

aquífero em Inglaterra e apresenta-se como uma 

água elegante. É considerada uma das águas mais 

puras e sofisticadas do mundo, tendo ganho o prémio 

“ Bottled Water World Design Award 2005”. 
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Evian 

 

Nasce nos Alpes Franceses, nas profundezas do glaciar o que lhe 

confere a máxima pureza. Assume-se como a água revitalizadora, de 

alta qualidade para a saúde e que renova a juventude a quem a 

consome. 

 

 

 

 

 

 

 
Extreme 

 
A água com atitude foi criada a pensar no público que gosta de 

desporto que pode ser consumida em todo o lado. A Extreme venceu 

os prémios “Innovation Award” e “Bottle Water World Awards 2004”. É 

uma água artesanal proveniente da África do Sul e é um antioxidante 

natural que ajuda a prevenir doenças, como o cancro. 
 
 
 
 
 
 

 
FIJI 

 

Uma água que consiste na mistura de minerais e sólidos, protegida 

pelas rochas vulcânicas do Pacifico, nas ilhas Fiji.  

É engarrafada directamente no aquífero evitando o contacto com 

o meio ambiente e a consequente contaminação. Como prova de 

exclusividade e escassez, nem sempre está disponível no mercado. 
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Fillico King and Queen 
 

Do Japão surge esta água luxuosa, considerada 

uma peça de arte, a jóia das águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finé 
 

Oriunda do Japão, encontra-se a 600 metros de 

profundidade abaixo do vulcão Fuji. Água termal 

vulcânica com um elevado estado de pureza ao 

qual se junta o design de exclusividade de Karim 

Rashid, que criou esta garrafa em 2005. 

 

 

 

 

 

 

Gerolsteiner 

 

 

Água de origem vulcânica do Eifel, na Alemanha contém ácido carbónico e sais 

minerais, o que a torna especial e de grande procura. 
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Gota 
 

 
A água Gota é originária do aquífero Guarani, uma das maiores e mais 

puras reservas de água subterrâneas, que abrange a Argentina, o Brasil, o 

Paraguai e o Uruguai. 

 A extracção da Gota é feita a 80 metros de profundidade e a combinação 

de sais minerais tornam esta água única no mundo. O nome da marca, reflecte 

a ideia da unidade da água, a gota da importância que cada gota de água tem 

e que cada pessoa pode fazer a diferença. 

 

 

 

 

Hildon 
 

Descoberta em Hampshire, no sul de 

Inglaterra, a água Hildon é naturalmente 

filtrada e cristalina, com uma composição 

estável de baixo teor de sódio. 

 

 

 
 

 
 

lIskilde 
 

Da Reserva de Mosso, na Dinamarca, surge a água Iskilde, concebida 

em 2001, pelo designer Jesper Mathiesen. Iskilde significa “Primavera 

fria”, pois é a partir dos fluxos que se iniciam na Primavera e que são 

cobertos por camadas alternadas de quartzo e argila dura, que esta água 

surge. 

 
 
 



 

 

 

57

 
 

Karoo 

 

Nasce no oásis semi-deserto de Karoo, na África do Sul e define-se 

como uma água de sabor fresco e suave textura, com características 

únicas e subtis. 

 
 
 

 
 

 
 

Lauquen 
 

Criada na Patagónia, esta naturalmente pura água apresenta uma 

mistura de minerais que lhe confere um distinto e delicado sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurisia 

 

 Lurisia é uma água proveniente dos Alpes de Itália. Descoberta em 

1917 esta água é reconhecida por toda a Europa pelas suas características 

mais puras  e encontra-se no mercado americano desde 1989.  
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OGO 

 

A água holandesa distingue-se por ter 35 vezes mais oxigénio que as 

outras águas. A embalagem esférica, desenhada por Ora Ito, remete a 

imaginação para uma bolha de oxigénio. Estudos realizados referem 

que o nível de oxigenação do sangue é incrementado 15 minutos após 

beber esta água. 

 

 

 

 

 

Perrier 
 

Famosa no mundo inteiro, engarrafada em Vergèze, no sul da França, 

Perrier é símbolo de sofisticação e requinte – uma água mineral natural 

reforçada com gás natural da fonte. De paladar singular é caracterizada pela 

força das suas bolhas, que lhe confere uma personalidade única.  

 
 
 
 
 
 
 

San Pellegrino 
 

É uma água carbonada mineral e é produzida desde há 600 

anos nas Termas de São Pellegrino, em Milão, em Itália. 

Referenciada como o champanhe das águas minerais, a água 

com gás natural é conhecida como símbolo estilo de vida italiano. 
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Solan de Cabras 

 
A Solan de Cabras é uma água mineral espanhola com 

características medicinais e foi declarada de utilidade pública pelo Rei 

Carlos IV. Ao longo dos anos a Solan de Cabras tem sido uma fonte de 

inspiração para designers e artísticas que reinventam a embalagem e 

criam edições especiais. A marca está fortemente ligada ao clube 

desportivo espanhol Real Madrid e a figuras públicas como é o caso de 

José Mourinho.  

 

 

 

 

Solé 
 

 De Itália, mais propriamente da Fonte Solé uma água que 

foi criada em garrafas de vidro e papel utilizado nas etiquetas 

reciclados. A água mineral natural Solé decorre directamente 

da fonte e sofre a adição de CO2 para criar o sabor a 

espumante. 

 

 

 

 

 

 

Sourcy 

 

 

 A marca holandesa Sourcy foi distinguida em 2009 com o prémio “ The 

Water Innovation Awards”. A água mineral   aposta numa gama de 

embalagens Pet que conferem uma imagem de inovaçao e mantém a 

pureza da água. 
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Speyside Glenlivet 
 
 

A água Speyside Glenlivet provém da Escócia de uma 

fonte rochosa e apresenta-se como leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surgiva 

 

Surgiva oriunda da Reserva Natural de Adamello Brenta 

em Itália, é uma das mais puras águas do mundo e foi 

concebida para ser uma agua elitista estando presente nos 

melhores restaurantes e lojas especializadas. É 

recomendada para pessoas que desejam  ter uma dieta 

baixa em sal e para as crianças.  

 

 

 

 
Wattwiller 

 
A água Wattwiller é uma das mais prestigiadas águas do mundo. Proveniente de 

França é uma água mineral de rara pureza, sem nitratos e pouco sódio e é indicada 

para a alimentação dos bebés. 
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Veen 

 

Veen é produzida na Finlândia desde 2006 e a um 

ritmo acelerado ficou conhecida nos melhores 

restaurantes do mundo. 

Apresenta um baixo teor em minerais e é 

considerada uma das mais puras águas existentes. 

Veen significa a mãe da água e simbolicamente 

representa a protectora de todos os marinheiros e 

pescadores. 

 

 
 

Vittel  
 

Com origem em França, desde 1863, a água foi descoberta como curativa 

devido aos níveis equilibrados de cálcio, potássio, magnésio e sulfato. É 

propriedade da marca Nestlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voss 
 

A água norueguesa é tida como uma das mais imaculadas águas do mundo, 

pela qualidade que lhe é conferida, por ser originária de uma das mais puras 

fontes existentes no mundo. 

Devido á embalagem cilíndrica rapidamente se tornou uma tendência de estilo 

de vida e um produto de qualidade superior no segmento de águas Premium 

engarrafadas. 
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B- Guiões de entrevistas 

Este anexo contém os guiões de entrevistas realizadas aos players do mercado de águas Premium 

em Portugal.  

Os anexos que contêm as entrevistas encontram-se numerados consoante a tipologia do guião a que 

pertencem e apresentam os contributos integrais dos entrevistados. 

 
B.1- Guião de entrevista às Marcas de águas portuguesas  
1- O que caracteriza esta água? 
2- Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta água? 
3- Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? Encontra-

se em expansão? 
4- Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 
5- Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet? 
6- Quais as estratégias de marketing que a marca segue? 
7- Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca de 

massas?  
8- Qual o posicionamento da marca no mercado das águas? 
9- Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao público? 
10- O processo de internacionalização da marca está a ser bem sucedido? 

 

 

B.2- Guião de entrevista a lojas especializadas, hipermercados, restaurantes, hotéis e 
distribuidor 
1- Que marcas de água gourmet existem nesta unidade hoteleira? Que preços são praticados? 

E quais são mais vendidas? 

2- Desde quando optaram por comercializar este produto? 

3- Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

4- O que pensa que o consumidor valoriza neste produto? 

5- Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 

6- O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes superfícies? 

7- Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 

internacional? 

8- O consumidor de uma marca nacional, consome de forma diversificada ou é selectivo nas 

escolhas?  

9- Em Portugal há uma cultura gourmet? 

10- Que estratégias o espaço comercial adoptou para suscitar o consumo de águas Premium? 
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B.3- Guião de entrevista realizada aos Chefes de Cozinha 
 

1-  O que é ser gourmet? 

2-  Existe uma cultura gourmet em Portugal? 

3-  Que produtos gourmet considera existir em Portugal? 

4- O que pensa das águas gourmet? 

5- São apropriadas para complemento de determinada refeição? 

6- Tem preferência de alguma marca de águas gourmet devido às suas características?
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C- Resultado das Entrevistas 
C.1- Entrevistas às Marcas de águas portuguesas 

C.1.1- Água Pedras 

 
 

Entrevistado: Maria João Monteiro, Direcção de Pessoas e Comunicação da Unicer 

Data de envio de e-mail: 16/08/2010 

Data de recepção de e-mail: 31/08/2010 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A Água das Pedras é uma água com características únicas, por ser uma água mineral com gás 

natural. 

Caracteriza-se por ser uma água pura, 100% natural, com uma composição química única, que 

elimina a sede, ao mesmo tempo que permite a rápida reposição dos sais minerais indispensáveis 

ao organismo e ainda pelo prazer e bem-estar que proporciona e pela sua capacidade de refrescar. 

Constitui um símbolo das águas com gás 100% natural, em Portugal, elevando-a a uma categoria 

Premium de águas. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: Esta água está destinada a um consumo para todas as ocasiões e para todas as idades. 

A Água das Pedras assume-se hoje em dia como uma bebida mais jovem, mais moderna, mais 

versátil e sofisticada, como forma de se aproximar à camada mais jovem dos consumidores e de 

entrar em novas ocasiões de consumo. 

Um profundo restyling da imagem da marca, nas suas várias referências, marca o novo 

posicionamento da Água das Pedras que se associa ao mundo Gourmet, como uma água ideal 

também para acompanhar as refeições. 
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P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: O objectivo é a reafirmação da Água das Pedras como uma marca abrangente e moderna, mas 

sem romper, com os seus elementos de identidade, o brasão e as medalhas, que são dois símbolos 

de tradição e confiança, muito valorizados pelos consumidores. 

Deste o lançamento da Pedras Levíssima e da nova Pedras Salgadas, pode dizer-se que a aposta 

na notoriedade e prestígio de Água das Pedras foi uma boa opção estratégica por parte da Unicer. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: Ao longo de vários anos a marca viveu da sua composição única, dos benefícios reconhecidos 

para a saúde, da qualidade das estâncias termais e da imponência dos hotéis e outras infra-

estruturas que foram sendo criadas, sendo tida como estratégia a integração da Água das Pedras 

nos roteiros de turismo termal mundiais. 

Afirma-se como uma marca dinâmica em termos de comunicação e que procura conservar a 

mensagem de uma água adequada aos mais variados momentos de consumo, a qualquer hora do 

dia, sendo que na década de 90 a designação da marca mudou e passou de Água das Pedras a 

Pedras Salgadas. 

O primeiro grande passo para o reposicionamento da marca foi dado no início de 1998 com 

alterações ao nível da embalagem, tornando a mais apelativa e moderna e com apoio de 

comunicação que se traduziu em campanhas publicitárias modernas e em investimentos em 

materiais de visibilidade. 

Em 2005 a Unicer pretende a extensão da sua gama de produtos e lança a Pedras Levíssima, uma 

água com baixo teor de gás, que pode ser consumida como uma água lisa, em qualquer ocasião, 

acompanhando um café, quando se está numa esplanada ou durante as refeições. 

Para o lançamento da nova Pedras Levíssima, a Unicer realizou um forte investimento em 

comunicação, como desenvolvimento de duas campanhas publicitárias. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: Sem dúvida que dá maior notoriedade e prestígio. Em Março de 2009 a Água das Pedras 

convidou Michael Mascha, um conceituado especialista em águas, para vir a Portugal desvendar o 
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universo das águas Premium e organizar algumas harmonizações de água com gastronomia. 

Este convite surgiu no âmbito da estratégia de ligação da marca ao mundo gourmet, por se integrar 

na categoria das águas Premium pela sua composição mineral única, preservada desde a captação 

até ao engarrafamento e que realça o sabor natural dos alimentos. 

A Água das Pedras integra a carta de águas Premium escolhida por Michael Mascha, de que fazem 

parte perto de meia centena de águas dos quatro cantos do mundo. A selecção das melhores águas 

do mundo está no proclamado livro Fine Waters – A Connoisseur’s Guide to the World’s Most 

Distinctive Bottled Waters, que a crítica internacional define como a “bíblia” e “enciclopédia” das 

águas. 

A marca no seu percurso foi reconhecida pela atribuição de alguns galardões que foi recebendo em 

certames internacionais, o que a valida como uma marca de qualidade e de prestígio, destaca-se 

assim no anos de 2005 a 2007 como Marca Excelência, em 2006 recebeu o Troféu de Alta 

Qualidade Internacional, em 2009 a Grande Medalha de Ouro Monde Seléction e em 2010 o Prémio 

Marca Magnética na categoria de águas (Brand´s Magnetic Fields). 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?

R: A Água das Pedras é líder no mercado de águas com gás e é a água com gás preferida dos 

consumidores numa avaliação global e em todos os atributos relevantes.  

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
público? 

R: Desde o início dos anos 90 que os slogans publicitários utilizam a imagem de água natural com 

gás como o ponto característico forte da marca. 

Afirma-se como uma marca dinâmica em termos de comunicação com o mercado, conservando a 

mensagem de uma água adequada aos mais variados momentos de consumo, a qualquer hora do 

dia.  

No ano 2000, foi desenvolvida uma campanha publicitária nos diferentes meios: o conceito de uma 

água para todas as ocasiões e idades mantém-se, bem como o slogan “Pedras Salgadas, refresca a 

vida”. Esta campanha aposta na comunicação da capacidade refrescante proporcionada pelo gás. A 

aliança entre o gás natural e os sais minerais é um dos enfoques, demonstrando que mais do que o 

bem-estar físico é também um veículo eficaz para o bem-estar psicológico. Reforçando a 

comunicação de uma água destinada a um consumo em todas a ocasiões e para todas as faixas 

etárias, a marca pretende, sobretudo, eliminar o seu distanciamento face à camada mais jovem de 

consumidores. 

Em 2007 a marca Água das Pedras iniciou um profundo trabalho de reposicionamento da marca, 
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numa estratégia que assenta em três grandes fases. 

A primeira fase teve por objectivo reforçar o conceito da comunicação do posicionamento da marca, 

uma água mineral natural gasocarbónica, com gás 100% natural. É aqui que surge o slogan “Levado 

até si pela natureza!”, transmitindo ao consumidor que a Água das Pedras é uma água mineral 

engarrafada tal como nos chega da natureza.  
As campanhas primaram pela originalidade dos filmes de televisão, que utilizaram animais reais 

como protagonistas. No filme, os animais asseguram todo o processo de captação, enchimento e 

distribuição, ou seja, a prossecução das diferentes fases percorridas até ao momento em que o 

produto chega aos pontos de venda, junto dos consumidores.  
Em finais de 2007 e até Maio de 2008, a segunda fase da estratégia de Água das Pedras passa por 

desmistificar os mitos associados ao consumo de água com gás. É nesta altura que surgem nas 

embalagens as “Dez razões para beber água das Pedras” reforçando a confiança do produto que 

pode ser bebido por todos quando e quanto se quiser. 

Por último a terceira fase, em que a Água das Pedras se assume como uma bebida Trendy, para a 

qual se justificou um profundo restyling da imagem da marca, nas suas várias referências, que marca 

o novo posicionamento de Água das Pedras.  

Em Julho de 2008, a Água das Pedras arrancou com um filme publicitário único e inovador, assente 

no conceito “Fonte natural de prazer”, e com o objectivo de reforçar a ligação da marca ao mundo 

das refeições gourmet e às suas características de naturalidade. 

O efeito das bolhas no novo logótipo e nas novas garrafas reflecte a naturalidade da marca; as cores 

são mais frescas e vivas rejuvenescendo a marca; elementos dourados no logótipo conferem à 

marca um carácter Premium. A nova imagem de Pedras reflecte uma enorme modernidade 

reforçada pelo aspecto tridimensional do logótipo e da garrafa. O brasão patente no logótipo reforça 

a nobreza de Pedras.  

P (B.1.10): O processo de internacionalização da marca Água das Pedras está a ser bem 
sucedido? 

R: Actualmente a marca Água das Pedras está presente na Europa, em África, na América e na 

Ásia, o que corresponde a mais de 25 países, designadamente Espanha, França, Suíça e Canadá.   

A Unicer encontra-se neste momento a iniciar operação nos Estados Unidos e muito em breve no 

Brasil. 

De referir a importante parceria estabelecida em 2008 com o Grupo Leche Pascual para distribuição 

da marca em Espanha, através da qual assegura vendas de aproximadamente 1 Milhão de 

Litros/Ano. 

Outras curiosidades recentes são a referenciação de Água das Pedras na cadeia de lojas de 

conveniência 7/11 de Hong Kong e o início de vendas para o Japão. 

O volume total da marca Água das Pedras nos mercados internacionais ronda os 2,5 Milhões de 
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Litros. 

A Água das Pedras registou em 2009 um volume de vendas de aproximadamente 35 Milhões de 

Litros, o que equivale a 140 Milhões de garrafas de 25 cl.  

No último Bimestre analisado pela Nielsen correspondente a Outubro/Novembro de 2009 a, Água 

das Pedras alcançou uma quota de mercado de 46,4%. Se considerarmos a evolução anual a Água 

das Pedras cresce de uma quota de 44,4 em 2008 para 46,2 em 2009. 

 

 

C.1.2- Glaciar 

 
Entrevistado: Luís Guimarães, Departamento Custom Service, Glaciar - Industria, SA 

Data de envio de e-mail: 30/08/2010 

Data de recepção de e-mail: 06/09/2010 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A água Glaciar, provém da zona protegida do Parque Natural da Serra da Estrela, a 1400 metros 

de altitude num dos mais antigos glaciares da Europa, é filtrada naturalmente pela pedra, 

distinguindo-se em pureza das outras águas. 

São várias as características que contribuem para que a Glaciar seja uma água de eleição. Com 

efeito, os seus baixos teores em sais minerais e resíduos secos, a inexistência de actividade humana 

poluente na área de captação e o facto de esta última ser realizada por um processo natural, sem 

bombagem, fazem da Glaciar uma água puríssima. E é precisamente pela excepcional pureza 
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mineral e bacteriológica que a Glaciar constitui uma fonte de saúde e bem-estar. O seu consumo é 

aconselhado para o regular equilíbrio do nosso organismo, podendo ajudar a prevenir doenças e as 

suas excelentes qualidades tornam-na indicada para a confecção de alimentos para bebés. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: N.R 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: No seguimento da marca Glaciar, a empresa lançou no mercado a Glaciar Diamond que 

caracteriza pela pureza e suavidade. 

Glaciar Diamond é considerada uma água rara pelas suas qualidades minerais e bacteriológicas, 

preservadas por um processo de captação natural e com uma embalagem com características 

particulares, visto a garrafa ser escura, em vidro fosco. A garrafa da Glaciar Diamond é uma 

embalagem gourmet que a resguarda da luz e do calor, conservando assim as suas características 

naturais e mantém a sua frescura. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: A BIOCOOP, empresa que gere a Glaciar, ao procurar lançar no mercado uma água de mesa 

nacional, leve e pura, estabeleceu contacto com Jean-Claude Rodet, um especialista de gabarito 

internacional, que se dispôs a avaliar a água e após visitar o local de captação e as instalações de 

engarrafamento em Manteigas, considerou a Glaciar uma água de qualidade excepcional e a terceira 

melhor água do Mundo, posicionando-a logo após duas águas pouco mineralizadas de referência 

mundial, a francesa Mont Roucous e a canadiana Esker. Esta denominação lançou a marca no 

mercado nacional e apresenta uma quota de mercado de cerca de 3%. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: N.R 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?
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R: N.R 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
público? 

R: O slogan utilizado pela empresa está marcadamente relacionado com a saúde e bem-estar, 

“Beba Glaciar. Beba Saúde” e “Glaciar Diamond é um brinde à saúde!”. 

 
 

C.1.3- Vitalis Premium 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Entrevistado: Helena Peixoto, Direcção de Pessoas e Comunicação da Unicer 

Data de envio de e-mail: 21/03/2011 

Data de recepção de e-mail: 25/03/2011 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A água mineral natural Vitalis, é originária do Parque Natural da Serra de são 

Mamede, no Alentejo e caracteriza-se por ser pouco mineralizada, o que lhe confere 

leveza e sabor distintos das outras águas. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que 
consumidor elege esta água? 
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R: N.R 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das 
águas gourmet? Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: A marca Vitalis tem procurado inovar nos produtos e nas embalagens, com o 

objectivo de acompanhar as tendências e os estilos de vida dos consumidores, 

apresentando deste modo várias opções ao consumidor, como as garrafas Pet, mais 

leves do mercado numa pareceria com a Logoplaste, o segmento de água Premium, 

através do lançamento da Vitalis Premium e a criação do segmento funcional, a 

água Vitalis Elegante. 

A Unicer relança com a Vitalis Premium a importância que a embalagem tem em 

termos de sustentabilidade no sector das águas engarrafadas e considera que é 

essencial na preservação da água, na medida em que protege as características 

originais e únicas da mesma e garante a satisfação dos consumidores modernos. 

Por estes factores lançou a gama Premium, em garrafas de 50cl e 11 cl., sendo a 

mesma água Vitalis, leve e equilibrada mineralmente apresentada numa embalagem 

sóbria e mais sofisticada, indicada para acompanhar refeições mais sofisticadas e 

momentos glamourosos. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: A marca Vitalis pretende continuar a associar-se a eventos desportivos como 

forma de promover um estilo de vida saudável e incentivar a prática de desporto 

junto dos seus consumidores.É de salientar que tem sido patrocinadora oficial de 

muitos eventos desportivos entre os quais as meias maratonas de Portugal e de 

Lisboa, assim como eventos ligados ao atletismo, ciclismo, futebol, andebol, BTT, 

entre outras modalidades. 

Contudo foi o vínculo da água Vitalis à Expo 98, realizada no actual Parque das 

Nações, em Lisboa, que projectou a marca no mercado, uma vez que foi a água 

oficial do evento. 
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P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e 
prestígio a uma marca de massas?  

R: N.R 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?

R: A Vitalis pertence ao Grupo Unicer desde 1985 e é líder de mercado no canal 

Horeca. Foi já distinguida com oito medalhas de ouro no concurso internacional 

“Monde Selection de La Qualité” e a notoriedade que a marca adquiriu junto dos 

consumidores, deve-se essencialmente à imagem positiva, enérgica e sofisticada e 

à qualidade da água, que é uma garantia de confiança e de um estilo de vida 

saudável. 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o 
produto ao público? 

R: A marca investe em campanhas publicitárias anualmente e os meios eleitos são a 

TV, a imprensa e outdoors. 

 
 

C.1.4- Vidago 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Entrevistado: Helena Peixoto, Direcção de Pessoas e Comunicação da Unicer 

Data de envio de e-mail: 21/03/2011 

Data de recepção de e-mail: 25/03/2011 



 

 

 

73

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A água Vidago é mineralmente muito rica, leve e equilibrada, características que a lançaram para 

o segmento Premium das águas. 

É dotada de um sabor fino e delicado, e de um teor de CO2 muito leve, tornando-se fácil beber e 

procura suscitar no consumidor a sensação de harmonia interior. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: Os consumidores da Vidago estão maioritariamente concentrados na área Metropolitana do Porto 

e no Minho e são indivíduos que pertencem às classes sociais mais elevadas. A Vidago agrada mais 

as mulheres e 3% da população portuguesa prefere esta água. 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: N.R 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: A Vidago Premium está destinada a ser comercializada em hóteis, restaurantes e lojas gourmet, 

assim como nos hipermercados, que têm pensadas soluções para este tipo de produto e está 

disponível nos formatos de 0,75 cl e de 0,25 cl. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: N.R 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?

R: N.R 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
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público? 

R: Em termos de comunicação, a marca lançou uma nova campanha de comunicação em 2010, a 

propósito da reinauguração do Hotel Vidago Palace e da nova garrafa que é a imagem 

comemorativa dos 100 anos do hotel. A campanha esteve presente em revistas de informação e 

apostou fortemente em revistas de classe A, com o intuito de atingir o público-alvo e potenciais 

clientes do hotel. 

 

 
 

C.1.5- Chic 

 

 
 

 
  

Entrevistado: Élia Pereira, Coordenadora Geral da água de Monchique

Data de envio de e-mail: 16/08/2010 e 05/05/2011

Data de recepção de e-mail: 14/07/2011 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: As águas minerais naturais possuem características únicas, como se tratasse de uma impressão 

digital. Não existem duas iguais, tendo cada uma a sua personalidade, a sua característica físico-

química específica. 

As características e propriedades da Água Mineral Natural de Monchique devem-se à sua 

localização geográfica e às características mineralógicas da Serra de Monchique, rica em xisto e 

rocha granítica. É uma água de circulação profunda, com uma composição química bastante estável, 

o que lhe confere propriedades minero-medicinais. Todas as nascentes de Água Mineral Natural de 
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Monchique, apresentam uma temperatura entre os 29 e os 32ºC e um pH na ordem dos 9,5, o que 

lhes confere uma característica alcalina, diferente de todas as outras. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: N.R 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: A Chic é a nova garrafa de água de Monchique, foi concebida para os momentos de degustação e 

glamour e a nova embalagem apresenta um design original e exclusivo, com uma forma elegante. 

A marca Monchique procurou ao criar a Chic apresentar uma água ideal para saborear à refeição ou 

simplesmente pelo prazer de beber uma água e sentir bem-estar. A qualidade da água mineral 

natural de Monchique destaca-se no mercado de águas exclusivas por resultar como terapêutica 

para doenças musculares, de vias respiratórias e do aparelho digestivo. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: As estratégias de marketing da água de Monchique centram-se essencialmente nos canais de 

distribuição, já que a marca faz a distribuição directa para todas as lojas dos hipermercados Jumbo, 

Continente, Intermarché e Recheio, estando também direccionada para o canal Horeca, mais 

concretamente a Chic, que se destina ao consumo em espaços gourmet. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: A notoriedade da água gourmet Chic é reflectida nos prémios que lhe foram atribuídos, como o 2º 

lugar na categoria de “Melhor garrafa PET” e o 3º lugar na categoria “Melhor Rótulo” no Water 

Innovation Awards 2008, um concurso internacional, integrado no 5ª Congresso Mundial de Águas 

Engarrafadas. 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?
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R: N.R 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
público? 

R: N.R 

P (B.1.10): O processo de internacionalização da marca Monchique está a ser bem sucedido? 

R: O facto da localização da empresa ser no Algarve, permite uma relação privilegiada com o Sul de 

Espanha e a consequente exportação da água para o mercado espanhol. Neste momento a marca já 

se encontra a exportar para vários países do Mundo, como Timor, Macau, Singapura, Hong kong e 

Angola. 

 
 

C.1.6- Castello Finna 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevistado: Nuno Colaço, Gestor de produto 

Data de envio de e-mail: 16/08/2010 e 30/05/2011

Data de recepção de e-mail: 19/07/2011 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A versão Finna tem todo o espírito da água Castello mas é levemente gaseificada, de gosto ligeiro 

e delicado, já que alia milhares de pequenas bolhas leves e vivas com mais baixo teor de sódio do 
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que a Castello, uma mineralização equilibrada, tornando-se uma reserva de bem-estar. 

Caracteriza-se como uma fonte de prazer para beber ao longo do dia e perfeita para acompanhar 

qualquer refeição. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: O consumidor de águas Premium são pessoas que gostam da vida social, são activos, sociáveis, 

dinâmicos e fashion. Sabemos que é um consumidor com poder de compra, cosmopolita, educado e 

preocupado com soluções ecológicas e saudáveis e que procuram momentos originais e emoções 

únicas. Uma característica muito específica, que saliento neste consumidor é a leitura da informação 

nos rótulos antes de efectivar a sua escolha. Os nossos consumidores encontram-se entre os 25 e 

os 54 anos e pertencem às classes alta, média alta e média baixa. 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: A evolução do mercado desacelerou devido à situação económica mundial. Apesar do 

aparecimento cada vez maior de lojas especializadas, do lançamento nos últimos anos de novas 

linhas de produtos e da maior visibilidade que a categoria gourmet ganhou nos supermercados em 

2010, as marcas sentiram-se obrigadas a adiar investimentos e iniciativas por força da situação de 

crise económica que se vive actualmente.  

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P: O que considera que o consumidor português procura nos produtos gourmet? 

R: Acredito que a grande maioria dos consumidores procura lojas especializadas para deliciarem os 

sentidos, já que estas são espaços pensados ao pormenor onde comprar se torna um prazer. 

Quando surgiram as lojas especializadas tinham em exclusivo produtos de outros países, 

actualmente verifica-se que os produtos internacionais estão nas prateleiras juntamente com 

produtos regionais, iguarias genuínas, tradicionais, alguns de produção limitada ou sazonal, cuja 

origem é nacional, o que permite que os produtos adquiram notoriedade junto do consumidor. A 

experiência de consumo gourmet é como uma prova de sabores e aromas de outros locais, como 

uma forma de viajar sem sair do lugar, mas também há quem viaje muito e opte por conhecer os 

sabores genuínos e tradicionais dos locais que visita.  

O apreciador do gourmet não é forçosamente alguém com grandes aptidões culinárias mas que sabe 

apreciar o que consome, que vinho se deve servir, que compota deve de acompanhar o queijo, que 
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características a água deve ter para acompanhar uma determinada refeição. O ser gourmet é ter o 

gosto pela experiência de degustação e em partilhar socialmente esse prazer. Existe uma tendência 

para oferecer estes produtos nomeadamente na época natalícia, provocando surpresa e agrado a 

quem recebe um presente original e reflectindo em simultâneo o bom gosto de quem o oferece.  

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca ao criarem uma água gourmet?

R: Um produto gourmet é uma experiência contínua que começa na sua exposição e apresentação e 

só termina depois da degustação, o consumidor não só é atraído pela apresentação como pela 

prova, como também está atento à rotulagem, escolhendo o produto que melhor satisfaça as suas 

necessidades.     

O principal desafio ao criar uma categoria superior de um produto é não ceder à tentação de apenas 

ter uma boa apresentação e ter um produto “normal”, pois o cliente gourmet é exigente e não pode 

ser enganado, sabe bem quais as características dos produtos. Portanto é necessário para o 

sucesso de uma marca que se pretende diferenciar das demais manter os 3 pilares: a qualidade, a 

autenticidade e a apresentação do produto. A Castello procura corresponder a essas características 

e decidiu lançar uma água que vá ao encontro das tendências de consumo e procura a proximidade 

com os consumidores. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: Pretendemos estar presentes nos canais privilegiados de distribuição de produtos gourmet, 

especialmente as lojas especializadas, que começam a expandir as vendas através dos seus sites, 

nos aeroportos que são espaços importantes quando se pretende uma estratégia de prestígio e 

visibilidade e actualmente nas grandes superfícies, que começam a disponibilizar zonas específicas 

para estes produtos. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: N.R 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?

R: N.R 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
público? 

R: A marca pretende com as diferentes acções publicitárias reforçar o top of mind da água Castello, 

distingui-a com uma imagem moderna e ganhar visibilidade.  
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As campanhas publicitárias desenvolvidas estão presentes em vários meios, com vista a gerar 

notoriedade e reconhecimento da marca. A marca tem desenvolvido campanhas televisivas, nos 

canais na TV Cabo com vinculação em horário nobre, procura estar presente nos meios urbanos 

através de outdoors, um meio com forte potencial de contacto com a população móvel e urbana, está 

também presente nas redes de hipermercados Jumbo, Continente e Feira Nova, com carrinhos e 

“stopers”, que permitem o acompanhamento do consumidor em todo o processo de compra. A 

imprensa continua a ser um meio com o qual o consumidor tem afinidade e permite a segmentação 

dos vários grupos alvo, o que leva também a que a Castello procure estreitar a relação entre a marca 

e o consumidor, pela utilização de alguns dos mais conceituados suportes impressos de informação, 

como o Expresso, o Público, a Visão e a Sábado. 

A aposta em campanhas na Internet pretende promover a marca juntos dos potenciais consumidores 

levando-o a experimentar o produto, assim como também posicionar a marca em sites com elevada 

cobertura do seu target, que são os consumidores entre os 25 e os 54 anos, pertencentes às classes 

alta, média alta e média baixa. Com esta estratégia recorreu-se ao suporte MSN Messenger, aos 

suportes impressos presentes no online, como no site do jornal Expresso e da revista Sábado. 

A criação de vários produtos relacionados com a marca Castello, como por exemplo copos, 

toalhetes, bases para garrafas, arcas frigoríficas, Castello cocktails, entre outros pretende fomentar o 

consumo durante todo o ano.   

P: Que benefícios existem para a marca ao ser eleita o produto do ano?  

R: A Castello Finna foi eleita produto do ano de 2010 pelos consumidores, o que a caracteriza como 

o produto mais atractivo e mais saudável, a marca com maior notoriedade e que apresenta o maior 

índice de satisfação.  

Esta distinção foi-lhe atribuída pelos aspectos sensitivos como o sabor, a textura, a gaseificação e o 

cheiro que contém, traduzindo-se em crescimento de vendas entre os 10% e os 100% ou mais, uma 

referência para a aposta na internacionalização do produto, assim como uma rápida penetração no 

mercado e o consequente aumento de actividade dos produtos inovadores junto dos consumidores, 

protegendo a preferência destes por outras marcas. O logótipo de produto do ano atribui benefícios à 

marca, já que representa 90,76% de notoriedade e 64,3% de intenção de compra pelos 

consumidores. 
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Garrafa vidro 25 cl Garrafa vidro 75 cl 

 

 

 
C.1.7- Earth Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Entrevistado: Pedro Alves, Waters Deluxe, representante da marca em Portugal 

Data de envio de e-mail: 03/03/2011

Data de recepção de e-mail: 28/03/2011 

P (B.1.1): O que caracteriza esta água?

R: A Earth Water é uma água socialmente responsável e 100% do lucro reverte a favor da maior 
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Organização Humanitária do Mundo, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP- 

World Food Programme). Esta água é o único produto no mundo que tem na embalagem o logótipo 

de uma organização das Nações Unidas. 

Actualmente em Portugal as garrafas PET são produzidas pela Beira Vicente. A Earth Water é uma 

água de nascente, captada a 800 metros de altitude na Serra da Gardunha e engarrafada em 

S.Vicente da Beira-Castelo Branco. A qualidade que vem da natureza é preservada na captação e 

nos equipamentos e controlada no engarrafamento. Todos os exames efectuados regularmente 

confirmam a total pureza bacteriológica. 

P (B.1.2): Quem são os consumidores a quem se dirige esta água? Que consumidor elege esta 
água? 

R: A Earth Water combina os princípios da boa gestão empresarial, com um apelo à consciência 

social dos clientes e consumidores. Há uma tendência crescente entre os consumidores em 

mercados desenvolvidos em gastarem o seu dinheiro em produtos naturais e socialmente 

responsáveis. Ao mesmo tempo, cada vez mais as empresas querem também demonstrar a sua 

responsabilidade social e esta água está posicionada para tirar proveito dessa tendência crescente 

no mercado. Basta beber a água Earth Water e o consumidor já está a ajudar a salvar vidas e a 

praticar a sua responsabilidade social, o mesmo se aplica às empresas. 

P (B.1.3): Como tem evoluído o mercado português com o aparecimento das águas gourmet? 
Encontra-se em expansão? 

R: N.R 

P (B.1.4): Há espaço no mercado português para mais oferta de águas gourmet? 

R: N.R 

P (B.1.5): Quais os objectivos da marca?

R: Hoje o Grupo Earth é composto pelas empresas Earth Water, Earth Coffe e Earth Tea em parceria 

com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP-World Food Programme). Em 

Portugal, a Earth Water foi lançada no final de 2008 e irá lançar o Earth Coffe e Earth Tea em 2011. 

O objectivo da Earth Water é ajudar a salvar vidas e aqueles que mais necessitam principalmente as 

crianças e alertar os países desenvolvidos para o problema que existe no mundo pela falta de água 

potável e erradicar a pobreza e a fome conforme os objectivos do milénio das Nações Unidas. 

A Earth Water pretende trazer a mudança para a comunidade global, inspirando uma cultura que 

reconheça a necessidade de ser responsável para a sustentabilidade do nosso mundo. Uma parceira 
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com a água significa literalmente salvar milhares de vidas, bastando vender a Earth Water aos 

clientes e o WFP fornecerá às crianças refeições escolares nos lugares mais empobrecidos do 

planeta. 

P (B.1.6): Quais as estratégias de marketing que a marca segue?

R: O produto é produzido por engarrafadores independentes, com preços competitivos e com 

margens adequadas para distribuidores e por todos o canal de distribuição. A necessidade de 

promoção e divulgação do projecto e os custos de comercialização será substancialmente reduzido 

pela reputação credível do WFP e pelos diversos apoios conseguidos em probono e pelo apelo 

social junto dos consumidores, fornecedores, clientes e distribuidores. 

Como o slogan da empresa afirma: com Earth Water “You Never Drink Alone!”, e neste momento 

com o apoio da Earth Water estão a ser alimentadas cerca de 280.000 crianças através das 

refeições escolares no Haiti e brevemente 40.000 crianças no Paquistão. 

A Earth Water foi lançada em Portugal no final de 2008 e este foi o 20º país na Europa a receber a 

água. Conta com vários parceiros que apoiam tanto na divulgação distribuição e produção. Entre os 

principais parceiros encontra-se a Partners- agência de publicidade e a GCI agência de 

comunicação. Ambas as agências trabalham em probono para a Earth Water. 

Com os distribuidores a marca pretende chegar aos diferentes canais de distribuição como o canal 

Horeca, hotelaria, gasolineiras, distribuição moderna, grossistas, eventos, empresas, etc. O 

distribuidor em Portugal da Earth Water é a Waters Deluxe. 

Neste momento a Earth Water já está disponível nos principais retailers em Portugal como o Modelo, 

Continente, Intermarché e Jumbo e até ao final do ano nos restantes hipermercados. 

A Fonte Viva apoia também a Earth Water, através de uma campanha promocional em que os 

clientes por mais 1€ por cada garrafão de 18,9lt, estão a contribuir com esse valor para a Earth 

Water. 

P (B.1.7): Pensa que uma linha de águas gourmet dá mais notoriedade e prestígio a uma marca 
de massas?  

R: N.R 

P (B.1.8): Qual o posicionamento da marca no mercado das águas?

R: N.R 

P (B.1.9): Que estratégias de comunicação são adoptadas para dar a conhecer o produto ao 
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público? 

R: Em termos de comunicação tendo em conta a falta de orçamento para fundos de marketing, esta 

é uma das áreas onde a Earth Water tem de ser especialmnete única e inovadora, a fim de persuadir 

os potenciais consumidores e parceiros comerciais para passarem a beber e fazer negócios com a 

Earth Water.  

O conceito apelativo e a repatação do WFP, permitem uma gestão  adequada para desenvolver 

acções de marketing e comunicação altamente eficazes com uma redução substancial ou nenhum 

custo. 

Com a ajuda de várias empresas como a Partners, a GCI e celebridades a Earth Water tem 

conseguido divulgar e explicar o conceito do projeto para que todos entendam que esta água não é 

uma marca de água mas sim um projecto de responsabilidade social que permite a todos de uma 

maneira fácil e barata ajudar a salvar vidas. 

A Internet tem também um papel importante na estratégia de comunicação, na medida em que a 

interactividade do site permite que as pessoas possam deixar mensagens ou até mesmo 

desempenhar um papel comercial com vendas online. O Facebook e o Twitter são mais duas 

ferramentas utilizadas para a divulgação do projecto. 

Recentemente foi produzido um anúncio de televisão que irá passar em diversos canais televisivos, 

salas de cinema e nos diversos écrans que estão disponíveis nas diversas secções dos 

hipermercados Continente. 

A Earth Water vende água engarrafada em vários tamanhos de garrafas de PET e vidro com o nome 

da marca Earth Water. 

O portfólio de produtos Earth Water disponíveis em Portugal  e PALOP´s são: PET 5 lt; PET 1,5lt; 

PET 50 cl; PET 33 cl; Garrafa de vidro 75 cl; Garrafa de vidro 33 cl; Garrafa de vidro de 33 cl com 

gás. 

O PET é produzido em Portugal e o vidro é produzido em Inglaterra. A garrafa PET é para a 

distribuição moderna, eventos, gasolineiras, empresas e ginásios enquanto que, a garrafa de vidro 

Premium é para hóteis, restaurantes, eventos, empresas, mercearias gourmet, etc. 

A marca dispõe ainda de diverso material de merchandising para os diferentes canais e de acordo 

com as necessidades dos clientes e disponibiliza material de exposição para interirores e exteriores 

para os eventos. 

Este material é quase sempre produzido com o apoio de empresas que oferecem os seus serviços 
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em prol da Earth Water.  

Alguns eventos onde a Earth Water esteve presente: Portugal Fashion, Marcha Contra a Fome em 

2009 e 2010, Live Earth, lançamento do filme “Second Life”, Festival Delta Tejo,  Festival Lisbon 

Unplugged, Green Festival, Winter on the rock, PTCC (Autódromo Estoril), Circo no Natal organizado 

pela FLF, Congresso de Hotelaria organizado pela AHP e por fim quantas vidas cabem num MINI?. 

A marca de água tem o apoio de Embaixadores como o Comendador Rui Nabeiro, Fátima Lopes 

(estilista), Luis Figo, Sandra Cóias, Vanessa Oliveira, José António Tenente e o modelo internacional 

Jesus Luz, entre outras figuras públicas, que promovem a Earth Water junto dos media. 

 

 

C.2- Entrevistas às lojas especializadas, 
restaurantes, hotéis e distribuidor 

C.2.1- LX Gourmet 
 

 

 
 

 
Entrevistado: Teresa Carvalho, Sócia-Proprietária da loja LX Gourmet 

Data envio e-mail: 20/08/2010 

Data de entrevista telefónica: 14/09/2010 

P (B.2.1): Que marcas de água existem na loja Lx Gourmet? 

R: As águas gourmet passaram de moda e por isso deixámos de as comercializar. Quando 

surgiram no mercado as águas era uma novidade pelo atractivo do design, pelo estilo que cada 
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garrafa apresenta, pela experiência de provar algo diferente, mas nos últimos três anos as 

vendas decaíram muitos e desde 2009 que tomámos a decisão de deixar de comercializar águas 

e dedicámo-nos a outros produtos.  

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas estarem disponíveis em grandes superfícies? 

R: Esse acontecimento também contribuiu para a decadência nas vendas de águas nesta loja. O 

facto das grandes superfícies começarem a vender este tipo de produto, afecta de facto o 

comércio de lojas especializadas e existe uma maior tendência para a procura em grandes 

superfícies comerciais.  

 
 

 
C.2.2- Delidelux 

 

 
 

 
 

Entrevistado: João Regal, Sócio-gerente da loja Delidelux 

Data de envio de e-mail: 19/07/2010 

Data de entrevista presencial: 22/02/2011 

Local: Loja Delidelux, Santa Apolónia, Lisboa 

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as mais vendidas? E que 
preços são praticados? 

R: Ao dispor de quem nos visita temos 30 marcas de águas, gaseificadas e mineralizadas, das quais 

destaco as internacionais Voss e a San Pelegrino, pela qualidade intrínseca e por serem as marcas 

mais usadas no sector da restauração. As águas portuguesas mais vendidas são a Castello e a 

Pedras. Os preços praticados variam entre os 3€ e os 20€, sendo a água mais cara a OGO, pela sua 

especificidade como água e pela embalagem de vidro.  

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: O consumidor deste produto não é regular, não é um apreciador convicto, daí não saber 

diferenciar as águas. A irregularidade do consumo reflecte-se nas vendas que têm vindo a decair nos 
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últimos dois anos.  

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: O que desperta o interesse do consumidor é a novidade, o gosto por poder degustar uma água de 

origem específica e o interesse que tem pela embalagem, que apresenta um design diferente das 

outras águas. Este tipo de produto é também visto pelo consumidor como um presente ideal para 

oferecer a alguém especial em épocas festivas. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 

R: Este mercado não se encontra em expansão, não tem expressão comercial. 

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 

R: É um sinal da democratização deste mercado. O facto de estarem á venda em grandes 

superfícies proporciona a proximidade aos consumidores e torna o mercado mais competitivo. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: A qualidade das águas portuguesas é uma mais-valia para a sua expansão internacional. As 

marcas nacionais têm potencial para competir directamente com as águas internacionais sem 

dúvida.   

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?

R: Em Portugal a cultura gourmet existe e é conhecida pelos apreciadores da qualidade ao invés da 

quantidade, embora para a generalidade das pessoas serem os produtos gourmet serem 

desconhecidos por serem estrangeiros e por em Portugal imperar a cultura da gastronomia nacional 

o que leva a que muitas pessoas tenham preconceito em arriscar novos sabores e texturas e a não 

valorizar a qualidade exclusiva das relíquias gastronómicas ao dispor de todos. 

 

 



 

 

 

87

C.2.3- Love Store 

 

 
 

 
 

 

 
 

Entrevistado: Daniela Queiroz Medeiros, sócia- proprietária da loja Love Store 

Data de envio de e-mail: 18/05/2011 

Data de entrevista presencial: 2/06/2011 

Local: Loja Love Store, Centro Comercial do Restelo, Lisboa 

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: As marcas aqui presentes são escolhidas pela exclusividade e pela qualidade, são elementos que 

compõem a filosofia da Love Store, “Grandes Paixoes, pequenos detalhes”. Temos neste momento 

13 marcas de águas à disposição e os preços variam entre 1,50€ e os 14€.  

P (B.2.2): Desde quando optaram por comercializar este produto?

R: Desde o início da loja em 2006 que a anterior gerência optou por comercializar as águas e tinham 

uma carta de águas com 25 marcas de referência, todas em embalagens de vidro. A partir de Março 

de 2010, eu e a Maria decidimos reduzir a carta, porque os clientes já não compram com tanta 

regularidade e as águas não têm a saída que se esperava.  

A aposta nas águas acabou por não compensar, por ser um investimento sem retorno viável, pelo 

consumo ser esporádico, apesar de as pessoas no bairro do Restelo terem um poder de compra 

razoável, acima da média e o factor preço não ser um problema, é realmente uma opção pessoal. 

A Love Store tem uma marca de água própria, uma embalagem de vidro, que foi desenvolvida em 

parceria com a Enki. Aquando do seu lançamento, foi bem aceite e teve muita procura, mas hoje já 

não é novidade, muitos clientes já conhecem e adquiriram a água Love Store.  

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: Algumas pessoas são realmente entendidas e sabem as diferenças e as características de cada 
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água, mas a maioria não consome pela água em si, mas sim pelo atractivo da garrafa, pelo design 

que é mais apelativo na altura da compra., o que leva ao consumo mais espaçado das águas. O 

consumidor procura embalagens mais coloridas ou com um design diferente. Descrevo a maioria dos 

consumidores que procuram este produto na Love Store, como pessoas estão ligadas às artes e a 

profissões criativas, nomeadamente designers, publicitários ou arquitectos. Pode definir-se um 

consumidor de águas gourmet como alguém que se move pela novidade, que tem gosto em 

experimentar o que é novo, daí as lojas mais especializadas terem de apostar na constante inovação 

na oferta de produtos para conquistar a preferência dos consumidores mais exigentes. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: O que me tenho apercebido o consumidor valoriza a qualidade e o design das águas acima de 

tudo e tem-se notado de algum tempo a esta parte de um movimento de valorização do produto 

português, o que conduz a uma maior procura das águas e de outros produtos nacionais. Neste 

sentido a Love Store tem à disposição a água Vidago e a Chiq, com o objectivo de satisfazer a 

exigência dos clientes, estar atenta ao gosto e às preferências dos mesmos, prestando um serviço e 

produtos de qualidade e também reduzir custos para a loja. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 

R: Penso que não. As pessoas que já conhecem as águas procuram produtos novos e somente um 

número reduzido de consumidores têm por hábito consumir com regularidade as águas mais 

especiais que existem no mercado.  

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 

R: Tornar-se acessível a toda a gente é sem dúvida positivo. Se uma pessoa tem o desejo de beber 

determinada marca de água pode ir a um supermercado e comprar, não precisa de atravessar a 

cidade e ir a uma loja especializada. Por outro lado, um produto gourmet tem um glamour diferente, 

tem uma conotação mais elitista e quando se torna muito globalizado, torna-o mais vulgar e há que 

ter cuidado com essa mistura. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: As águas nacionais são muito boas, têm muita qualidade e potencial para competir com as de 

renome internacional. Destaco a água Chiq, que tem uma embalagem bastante bonita e atraente. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?

R: Há uma cultura gourmet em Portugal, há produtos exclusivos e com muito boa qualidade e que se 

vendem a preços muito altos, confirmando o gosto que muitas pessoas têm pelo que é diferente. Há 
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espaço para todos os gostos e este mercado tem tendência a alargar o número de consumidores, de 

crescimento já que há cada vez mais pessoas que interessam por esta cultura. 

 
 
 
 
Carta de águas Love Store: 

Marca Quantidade Preço 

Blue Keld N.D 4,50€ 

Vidago N.D 2€ 

Chateldon 165 N.D 8€ 

Enki 1Lt. 4,90€ 

Solan Cabras N.D 3,20€ 

Love Store N.D 7€ 

Acqua Panna 250ml. 1,45€ 

Acqua Panna 500ml. 1,65€ 

St. Pellegrino 250ml. 1,45€ 

St. Pellegrino 500ml. 1,65€ 

Finé N.D 13€ 

1 Litre 500ml. 5,40€ 

1 Litre 1Lt. 6,50€ 

Elsenham N.D 10€ 

420 500ml. 7€ 

420 1Lt. 9€ 

Ogo N.D 4€ 
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C.2.4- Living Wine 

 

 
  

 
 

 
 

Entrevistado: Catarina Melancia, Gerente da loja Living Wine 

Data de envio de e-mail: 05/05/2011

Data de entrevista presencial: 14/06/2011 

Local: Loja Living Wine, Avenida de Roma, Lisboa  

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: As águas começaram a ser comercializadas desde os primórdios da loja, sempre estiveram 

presentes neste negócio e apesar de não termos todas as marcas, tentamos apostar neste produto. 

A primeira que se optou por pôr à venda foi a Voss, disponível nos três formatos de garrafa. Mais 

recentemente optámos por ter disponíveis as marcas de maior procura por parte dos clientes, que 

são a Voss, a Fiji e a Solan de Cabras e os preços variam entre o 1,50€ e os 4€. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: O consumidor de águas é um jovem entre os 30 e os 40 anos, que compra com regularidade e 

que é curioso por produtos diferenciados. Passa na rua, entra e gosta de comprar uma água de 

qualidade e fresca. O consumidor prefere estas águas porque é uma água diferente das de consumo 

regular. 

Exemplo de sucesso é a marca Fiji, que se destaca por ser uma água genuína, que não é tocada 

pelo ser humano e essa característica faz a sua diferença. Em breve pretendemos vender a marca 

portuguesa Chiq, que tem bastante qualidade. A Voss e a Solan de Cabras são também bastante 

procuradas, a primeira por ter origem nos glaciares e a segunda por estar associada ao Real Madrid 

e a José Mourinho, daí ser um produto que está na moda. 
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P (B.2.10): Que estratégias a loja adopta para diferenciar as águas?

R: Em Maio de 2010 decidimos adoptar uma estratégia que tem vindo a ser bem sucedida, 

principalmente quando o tempo começa a ficar mais quente, que consiste em refrescar as águas e 

pô-las num frigorífico que se encontra no interior da loja, para que seja mais agradável para o cliente 

poder beber a sua água gourmet de eleição mais fresca em dias de calor. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: A embalagem das águas é um factor determinante para o processo de compra, porque o design 

das garrafas atrai a atenção e conquista quem procura uma peça diferente e pretende dar-lhe uso, 

como tê-la no seu frigorífico e podendo reutilizá-la, trazê-la no dia-a-dia na mala ou para voltar a 

enchê-la com água normal e servir em casa. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 

R: Este mercado está a evoluir bem, existem cada vez mais marcas de águas gourmet e já são 

muitas e está em expansão sem dúvida, devido ao facto do consumidor estar mais exigente, ser 

mais conhecedor deste tipo de produto e procurar uma água diferente, por gosto pessoal. 

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 

R: Não é nada bom para o negócio da loja, já que, são produtos categorizados de gourmet e 

deveriam estar à venda somente em locais com esta distinção, não deveriam estar lá. Enquanto 

lojista, infelizmente não acho bem, mas hoje em dia não se passa só com as águas, isso vê-se em 

outros produtos que já tem lugar nesses espaços comerciais. 

Este facto deve-se aos acordos que as grandes superfícies realizaram com os distribuidores ou até 

os contactos que estabeleceram directamente com as marcas e como o volume de vendas é 

superior nesses espaços, compram em maior quantidade o que pode duplicar o volume de vendas, 

do que as lojas gourmet que vendem em menor quantidade.  

Apesar desta situação, não se tem sentindo uma quebra nos negócios, pois sabemos as 

preferências dos nossos clientes e vendemos apenas as marcas que são procuradas e os clientes 

sabem que no espaço Living Wine encontram o que procuram.  

As grandes superfícies terem á venda produtos mais especializados, torna-nos a tarefa mais difícil, 

pois quando pretendemos ser exclusivos e vender produtos de qualidade, a própria desvalorização 

das marcas e a ideia de que só se encontra à venda aqui e não se encontram noutro ponto de venda 

no país, acaba por não corresponder à realidade, e esse fenómeno acaba por nos exigir que 

tenhamos outros produtos mais atractivos e adoptar novas estratégias para a ideia de exclusividade 
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não se banalizar. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: As águas nacionais são de bastante qualidade muito melhores que as estrangeiras, destacando o 

sabor das nossas há aguas em detrimento das demais que não têm sabor, são doces, mas são as 

mais procuradas. A atitude dos consumidores perante este produto é positiva, pois os portugueses 

são, conhecedores e já sabem o que querem e o que estão a comprar, conhecem bem o mercado e 

as marcas de águas, mas também acontece muitas vezes virem à descoberta e pedirem sugestões 

na escolha dos produtos. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?

R: Há uma cultura gourmet e tem vindo a crescer cada vez mais. O boom sentiu-se há 2 anos 

quando as lojas gourmet começaram a surgir um pouco por toda a cidade. Hoje em dia o conceito 

gourmet está mais banalizado, e uma mercearia normal onde está tudo misturado, ganha essa 

designação sem a ter. Não podemos esquecer que se assiste também a uma forte tendência para a 

agricultura biológica que está na moda e acaba por se misturar os conceitos que são em muito 

distintos.  

Gourmet associa-se a um produto de qualidade elevada, ou superior aos outros produtos que se 

podem comprar numa mercearia de bairro, num mini e supermercado. Penso que se estão a 

aproveitar da palavra gourmet, não do conceito mas da palavra, para aplicar em praticamente tudo e 

não se tem realmente a preocupação pela procura da qualidade e exigência. O conceito gourmet tem 

que ter alguma distinção e é sobretudo a qualidade. 

Considero que existe uma mini cultura, um cliente que sabe concretamente ao que vem, que sabe o 

que quer e vem frequentemente até ao nosso espaço, semanalmente ou até mesmo diariamente, por 

terem muito interesse pelos produtos e novidades, é bastante assíduo e presente. 

 
As marcas vendidas na Living Wine: 

Marca Quantidade Preço 
Solan de Cabras 0,5 lt. 1,50€ 
Solan De Cabras 1 lt. 3,20€ 
Voss Sparkling 375 ml. 2,50€ 
Voss Still 800 ml. 3,90€ 
Fiji 500 ml. 2,20€ 
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C.2.5- Club del Gourmet 
 

 

 

Entrevistado: Mafalda Campos, Executiva de Marketing do Club del Gourmet 

Data de envio de e-mail: 06/09/2010

Data de entrevista presencial: 10/06/2011 

Local: El Corte Inglés, Lisboa  

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: Desde a abertura do Club del Gourmet, em 2001, que se optou por comercializar águas Premium 

e eram cerca de 20 marcas de águas. Este produto apresentou ao longo dos anos uma procura 

considerável por parte dos consumidores, até que a partir de 2008 se sentiu a quebra nas vendas e 

em 2009 a Administração decidiu retirar todas as águas da loja, salva excepção da Solan de Cabras 

Oro, vendida por 15 euros aproximadamente. 

Esta quebra do consumo sentiu-se a partir do momento em que as marcas começaram a estar 

presentes nas grandes superfícies, tendo a área de compras do Club del Gourmet decidido rescindir 

contrato com o distribuidor e passou muitas das águas para o supermercado do El Corte Inglés. 

Contudo a procura deste produto mantém-se e as marcas eleitas pelo consumidor são a Evian e a 

Voss, que desde sempre foram e continuam a ser as mais vendidas no El Corte Inglés. A portuguesa 

Glaciar foi uma das marcas mais procuradas quando surgiu, pela novidade e pela originalidade da 

embalagem. A Evian e a Voss apresentam tamanhos diferentes de embalagem e por isso os preços 

variam entre 0,69€ e 1,09€ e 2,50€ e 5,50€ respectivamente.   

P: Que estratégias o grupo El Corte Inglês adoptou para distinguir a comercialização das 
águas Premium? 

R: A decisão de retirar as águas Premium do Club del Gourmet centra-se na política comercial de 

distinção da loja, pelos produtos exclusivos, de valor acrescentado no mercado que comercializa. 

Visto que as águas, apesar de não deixarem de ser Premium, estão demasiado massificadas nas 

grandes superfícies, não faz sentido continuarem na loja gourmet do El Corte Inglés, salvo as 

excepções das águas realmente mais exclusivas que se mantêm no espaço gourmet. 

A preocupação do Club não se centra apenas no negócio e conceito, mas também no cliente, por 

isso não faz sentido o cliente ir a um espaço gourmet, no qual procura algo mais distinto e, em 
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seguida, ir a um supermercado e ver o mesmo produto à venda. 

A política de distribuição das águas gourmet alterou-se e nos últimos anos assistiu-se à aparição nas 

grandes superfícies comerciais. Apesar de ser um produto Premium, pois os preços não sofreram 

alterações, são mais caras que as outras e os distribuidores pensaram em alargar o seu núcleo de 

clientes e em não atribuir exclusividade aos espaços especializados e optaram por comercializar 

para todo o tipo de comerciante. 

 Há políticas de marketing que se podem adaptar para dar destaque às águas, pois estas por 

estarem expostas lado a lado com outras marcas, não deixam de ser Premium, mas inevitavelmente 

tornou-se um produto muito mais acessível e isso acaba por desvalorizá-lo. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: Há realmente uma distinção neste cliente, são pessoas que pertencem á classe alta e que têm 

gosto em consumir produtos diferentes e mais sofisticados, que os demais, enquanto o consumidor 

de classe média está a ressentir a crise e não procura com tanta regularidade. O consumidor do El 

Corte Inglés pode dizer-se que não é muito selectivo na escolha, consome as marcas que conhece e 

sobretudo, pelo uso que lhe dá, ao acompanhar com outras bebidas. Os consumidores são nacionais 

e estrangeiros e são fiéis aos produtos gourmet da sua preferência, gastam por exemplo no Club del 

Gourmet para ficarmos com uma ideia, dez mil euros e compram principalmente vinhos. Há 

realmente mercado de luxo na alimentação e quem gaste muito dinheiro mensalmente nestes 

produtos. 

Existe porém, forte procura dos coleccionadores, o consumidor que compra a água por gostar 

realmente das garrafas e por considerá-la uma peça de colecção. Neste sentido, destaca-se a marca 

Evian que pelo Natal, apresentou uma garrafa bastante diferente alusiva à época, assim como a 

Bling revestida a diamantes. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: O consumidor deste tipo de produto, é alguém que valoriza as águas mais puras e sem sabor. E o 

que leva um consumidor a comprar uma água substancialmente mais cara, é o hábito e o gosto. 

Habitualmente têm o hábito de as misturar com o whisky ou outras bebidas, daí retirando proveito do 

seu gosto específico. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 

R: A expansão deste mercado, fica marcada pela crise, o consumidor começou a ponderar os 

produtos que consome e sentiu-se uma quebra nas vendas. Por outro lado pessoas de classe A, que 

gostam mesmo e que apreciam continuam a consumir, o que conduz à ideia de que é um grupo 
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realmente restrito de fiéis consumidores que justifica a evolução deste mercado de nicho. 

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 

R: Foi desde que se tornou a oferta massificada do produto que muitas lojas e restaurantes 

perderam a vontade de continuar a vendê-lo ou a dar-lhe destaque, porque se aperceberam da 

contínua desvalorização deste, nos seus negócios. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: N.R 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?

R: Em Portugal existe uma cultura gourmet e o Club del Gourmet é um dos fomentadores desse 

conceito. Procuramos oferecer as constantes novidades que surgem no mercado, a quem quer 

experimentar o que lhes é desconhecido, como mantemos os produtos tradicionais de elevada 

qualidade que só existem no espaço gourmet e temos sido bem sucedidos. 

Marcas de águas Club del Gourmet: 

- Solan de Cabras Oro, desenhada por Juan Duyos, edição exclusiva, 15,39€ 

  
Marcas de águas El Corte Inglés: 

Marca Quantidade Preço 

Solan Cabras 1,5lt. 0,69€ 

Solan Cabras (vidro) 1lt. 3,49€ 

Evian 1,5lt. 1,09€ 

Evian  75cl. 1,30€ 

Evian  50cl. 0,69€ 

Evian Issey Miyake 75cl. 4,20€ 

Vimeiro (vidro) 75cl. 0,55€ 

Vimeiro (vidro) 75cl. 0,75€ 

Vittel 1,5lt. 1,20€ 

Lurisia (vidro) 0,75cl. 3,59€ 

Voss 33cl. 2,50€ 

Voss 37,5cl. 3,59€ 

Voss 80cl. 5,45€ 

Vidago (vidro) 1lt. 1,59€ 
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Marca Quantidade Preço 

Vidago 25cl. 0,50€ 

Vidago (vidro) 75cl. 1,59€ 

Vidago Pack 4, 25cl. 1,79€ 

Gerolsteiner 25cl. 1,05€ 

Gerolsteiner 75cl. 1,89€ 

San Pellegrino 75cl. 1,25€ 

San Pellegrino 50 cl.  0,95€ 

Castello Finna Pack 6, 25 cl. 2,45€ 

Castello Finna 75cl. 0,99€ 

Castello Finna 25cl. 0,45€ 

Pedras Salgadas 25cl. 0,45€ 

Pedras Salgadas Pack 6, 25cl.  2,89€ 

Pedras Levíssima 33cl. 0,57€ 

Pedras Levíssima Pack 6, 25cl. 2,89€ 

Pedras 1lt. 1,19€ 

Pedras Pack 6, 25cl. 2,29€ 

Pedras  25 cl. 0,45€ 

Acqua Panna 50cl. 1,05€ 

Gota 50cl. 2,15€ 

Perrier Pack 6, 20 cl. 3,39€ 

Perrier 75cl. 0,99€ 

Vitalis 1lt. 2€ 

Vitalis  75cl. 0,55€ 
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C.2.6- Pão de Açúcar Gourmet 
 

 

 
 

 

 
 

Entrevistado: Pedro Carvalho, Gerente da loja Pão de Açúcar Gourmet 

Data de envio de e-mail: 22/03/2011

Data de entrevista presencial: 6/05/2011 

Local: Loja Pão de Açúcar, Centro Comercial das Amoreiras, Lisboa 

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: Na loja a marca que se destaca pela elevada procura, é a Voss, sendo neste momento menos 

procurada. No top de vendas estão St. Pellegrino, a Fiji, que têm clientes fiéis que consomem com 

regularidade. Os preços das águas variam entre 1,50 e os 4 euros. A Pedras Salgadas destaca-se 

por ser a marca nacional mais procurada, uma vez que toca ao mercado das águas, os 

consumidores regem-se muito pelas marcas que têm presentes na memória. 

P: Que estratégias o grupo Aunchan adoptou para distinguir a comercialização das águas 
Premium no espaço gourmet e nas restantes lojas? 
R: A loja baseia-se no lema, “democratizar e desmistificar o conceito gourmet”, daí a criação deste 

espaço, uma mercearia e bar gourmet, que tem expostos produtos artesanais, de qualidade superior, 

de matérias- primas raras e de origens distintas, que se enquadram num mercado mais exigente e 

requintado.  

O grupo Auchan, que incorpora o Jumbo e o Pão de Açúcar estabelece uma política comercial que 

distingue os produtos comercializados no Pão de Açúcar gourmet e nas restantes lojas do grupo 

Auchan, assente essencialmente na origem e no modo de confecção dos produtos.  

Na loja Pão de Açúcar gourmet, estão presentes produtos preparados de forma artesanal, exclusivos 

e de difícil acesso em superfícies convencionais que comercializam produtos massificados e de 

produção industrial. Esta distinção deve-se também ao facto de ser esta a única loja gourmet de 

momento do grupo e neste caso faz ainda mais sentido separar os produtos e os conceitos destes 

espaços. Assim as águas presentes no Pão de Açúcar Gourmet loja e bar do Centro das Amoreiras, 

são as mais exclusivas, quer pelo preço final, quer pela origem, sendo distintas das que se 
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encontram nas lojas Pão de Açúcar e Jumbo. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: O consumidor de águas Premium não está estereotipado, não tem um perfil concreto, mas tem 

algumas características identificáveis, como ser uma pessoa urbana, viajada, de gosto sofisticado, 

cosmopolita e com poder de compra. 

O consumidor português ainda tem algumas reservas para com este mercado, não é muito regular, 

tanto que só os consumidores fiéis às marcas são quem visita frequentemente a loja gourmet. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: O mercado das águas Premium teve o seu auge há cerca de cinco a seis anos atrás, foi por essa 

altura uma novidade e uma moda. As águas são associadas a figuras públicas, que consumiam por 

gostarem das mesmas e por serem oriundas dos seus países, o que despertou o interesse dos 

consumidores. 

O consumidor procura a água como objecto de satisfação pessoal, pelo estatuto que esta lhe confere 

e pela imagem social que transmite consumir um produto sofisticado. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 
R: Na perspectiva de negócio o mercado gourmet encontra-se em expansão, uma vez que existe 

procura e um consumo regular dos mais variados produtos disponíveis em espaços especializados. 

Embora não tenha havido o crescimento que se julgava em 2004, quando houve uma enorme 

proliferação deste tipo de espaços e a aposta foi grande, continua a existir mercado para este nicho 

e a água é bom um negócio. 

A água é um produto de baixo custo de produção, já que vem directamente da fonte e só o processo 

de engarrafamento encarta custos, depois basta vender-se ao preço que se quer, atribuindo-lhe valor 

acrescentado.  

É sempre uma boa aposta e é na minha opinião, um dos melhores negócios do mundo.  

P(B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 
R: Neste momento a presença das águas nas grandes superfícies, retirou o rótulo de produto 

Premium, pois anteriormente eram procuradas exclusivamente em lojas especializadas e eram uma 

aposta forte destes espaços. Hoje em dia são um produto massificado, ao dispor de todos em 

qualquer superfície, desvalorizando um pouco este tipo de produto, que apesar, do elevado valor que 

tem, são alcançáveis por todo o tipo de consumidor interessado em comprar e levar para uso 

doméstico os seus produtos. 

Apesar da existência deste produto no Pão de Açúcar gourmet, deixou de ser uma aposta forte, está 

posicionada um pouco como produto marginal, já que acudimos apenas á procura de clientes fiéis 

que encomendam garrafas em quantidades elevadas para consumo diário doméstico. 
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P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: Considero que temos águas com muita qualidade em Portugal, no entanto é muito difícil ganhar 

notoriedade a nível internacional. A líder do mercado nacional, Pedras Salgadas é um exemplo de 

uma água que se encontra como par de marcas de elevadíssima qualidade, que são mais 

conhecidas no estrangeiro e por isso tem pouco poder competitivo nos mercados internacionais em 

que existe maior oferta e algumas são marcas com muita notoriedade e prestígio. 

P (B.3.1): O que é ser gourmet? 
R: Uma definição possível para o conceito Gourmet, é algo raro, sofisticado e ser gourmet é ser 

alguém que aprecia a boa comida e bebida, que tem gosto por apreciar o exclusivo e o diferente. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?
R: Começa a existir a pouco e pouco uma cultura gourmet em Portugal, existe uma cultura de nicho 

que tem forte adesão e se encontra em expansão em determinados produtos, como o fois grãs, os 

chás, as compotas, os queijos, no entanto, em Portugal há pouca visibilidade destes espaços 

refinados e exclusivos e não se compara ao estrangeiro onde esta cultura está bem vincada, como 

em França e em Itália.  

 
 

 
 
 
Marcas presentes na loja Pão de Açúcar Gourmet: 

Marca Quantidade Preço 

Fiji N.D 1,85€ 

Sugiva 500 ml 2,90€ 

Hildon Blue 750 ml. 2,09€ 

Hildon White 750 ml. 2,09€ 

San Pelegrinno 500 ml. 1,15€ 
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Marca Quantidade Preço 

Acqua Panna 0,50 lt. 1,15€ 

Blue Keld 0,75 lt. 2,89€ 

WattWiller N.D 2,90€ 
 

 
Marcas presentes na loja Pão de Açúcar: 

Marca Quantidade Preço 

Pedras 0,25 lt 0,41€ 

Pedras Pack 6, 0,25 lt 2,29€ 

Pedras 1 lt 1,19€ 

Pedras Pack 4, 1 lt 4,78€ 

Castello Finna 0,75 lt 0,95€ 

Castello  0,75 lt 0,92€ 

Hildon 750 ml 2,09€ 

Veen 660 ml 4,79€ 

Karoo 750 ml 3,10€ 

Sourcy Pure Red 750 ml 1,99€ 

Sourcy Pure Blue 750 ml 2,10€ 

Solan Cabras 500 ml 0,59€ 

Acqua Panna Pack 6, 25 cl  4,29€ 

Acqua Panna 75 cl 1,20€ 

Voss 375 ml 3,62€ 

Solé 750 ml 3,69€ 

St. Pelegrinno Pack 6, 25 cl 4,34€ 

St. Pelegrinno 0,25 cl 0,66€ 

St. Pelegrinno 75 cl 1,19€ 

Evian 1,5 lt 1,05€ 

Elsenham 750 ml 6,39€ 
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C.2.7- Waters Deluxe 

 

 
 

 
 

Entrevistado: Pedro Alves, mentor e responsável pela empresa Waters Deluxe 

Data de envio de e-mail: 19/07/2010 e 03/03/2011

Data de recepção de e-mail: 22/03/2011 

P: Como nasceu o projecto Waters Deluxe?

R: A Waters Deluxe nasce em Outubro de 2007. Na altura eu era empregado numa multinacional e 

resolvi dar outro rumo à minha vida. Pensei em criar um site onde pudesse fazer vendas on-line de 

produtos gourmet. Se bem o pensei, melhor o concretizei e nasceu o site www.saboresgourmet.pt. 

Comecei por procurar fornecedores para alimentar o site e cruzo-me com uma empresa espanhola 

que me apresentou algumas marcas de água. Esse foi o click para rapidamente inverter o que 

estava planeado. O Site que já ia a meio da sua construção, acabou por ser feito, mas entretanto 

comecei logo a contactar empresas que produziam águas e a partir daí iniciei a importação para 

entrar no mercado português. Chegado o produto a Portugal, o meu primeiro armazém foi uma 

assoalhada de minha casa. No dia seguinte, peguei em algumas caixas, coloquei no carro e fui para 

a rua visitar hotéis e restaurantes e a aceitação foi fabulosa. A partir desse momento foi dar 

continuidade e ir alargando o número de referências. 

Hoje somos claramente a única empresa distribuidora no mercado português focada exclusivamente 

em águas Premium.  

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem na loja? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: Existem no mundo largas dezenas de águas Premium. A Waters Deluxe distribui e vende on-line 

cerca de dezoito marcas e as que mais se vendem são a Solan de Cabras de Espanha, a 1 Litre do 

Canadá e a OGO da Holanda. Os preços das marcas disponíveis variam entre os 2 e os 250 euros. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: O consumidor de águas Premium é alguém que privilegia o bom gosto e que o pode pagar. 

Costumo dizer que da mesma forma que nos preocupamos em servir uma boa sobremesa ou 



 

 

 

102

escolher um bom vinho, porque não valorizar a escolha de uma água a acompanhar num momento 

especial? 

O consumidor de água Solan de Cabras é um consumidor regular de facto. As restantes marcas têm 

um consumo mais espaçado, o que se justifica pelo factor preço. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: O consumidor valoriza o design, o estilo e o status que pode dar ter a mesa determinada marca 

de água. 

P (B.2.8): O consumidor de uma marca nacional, consome de forma diversificada ou é selectivo 
nas escolhas?  

R: Na minha opinião, as pessoas consumidoras mudam as suas escolhas até porque existe aquilo 

que eu chamo de “ mito urbano” que considera que de tempos a tempos se deve mudar a água 

consumida. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 
R: O grande boom deu-se em 2008 encontrando-se o mercado neste momento mais maduro e 

estável, acredito que vai voltar a crescimentos interessantes contribuindo para isso o factor 

novidade. 

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 
R: Elas estão em grande superfícies porque a Waters Deluxe assim quer. Nós temos de ter os 

nossos produtos à venda no sítio onde há clientes. Se é nas grandes superfícies que se encontram 

os consumidores, é aí então que podem encontrar os nossos produtos. Todavia, garantimos para os 

nossos produtos espaços de exposição sempre que possível diferenciados. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: Não, de todo! As marcas portuguesas não estão direccionadas para este segmento. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?
R: Não existe cultura gourmet embora se assista a fenómenos curiosos como considerar gourmet 

aquilo que não e assim justificar um preço acrescido. Eu pessoalmente não gosto da palavra 

gourmet e prefiro o conceito “ Premium”. 
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Marcas que vende a Waters Deluxe: 

Marca Preço 

Solan de Cabras 2,50€ 

Voss 4,25€ 

Ogo 2,90€ 

Veen 6,50€ 

1 Litre 4,50€ 

Blue Keld 6,50€ 

Wattwiller 4,50€ 

Karoo 2€ 

Bling 60€ 

Fillico 250€ 

Earth Water N.D 

Sourcy 4,50€ 

Hildon 4€ 

Elsenham 8,75€ 

Evian 2€ 

Iskilde 2€ 

Solé 4,50€ 

Fiji 5€ 
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C.2.8- Aqualuz Tróia Hotel 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Entrevistado: Edgar Lopes, Director de F&B do Aqualuz Tróia Hotel, Sonae Turismo 

Data de envio de e-mail: 16/03/2011

Data de entrevista presencial: 23/03/2011 

Local: Aqualuz Tróia Hotel, Península de Tróia, Setúbal 

P (B.2.1/B.2.2): Desde quando optaram por comercializar águas Premium? Que marcas de água 
gourmet existem no hotel? Quais são as marcas mais vendidas? E que preços são 
praticados? 

R: As águas Premium foram desde a abertura uma aposta forte do Azimute, o Restaurante do 

Aqualuz Hotel. Entre 2008 e 2009 houve forte procura de águas e a partir do início de 2010 sentiu-se 

uma forte quebra nas vendas e foi-se gastando o stock á medida que iam escasseando os pedidos 

deste produto. 

O Azimute apresenta uma carta com 20 tipos de águas Premium, das mais reconhecidas marcas 

internacionais e nacionais à qual intitulou de “Rota das Águas”. Os preços das águas variam entre os 

4 e os 55 euros. A aderência não era muita, mas mesmo assim optou-se por uma política de 

promoção deste produto e foi com alguma regularidade que se organizaram exposições e buffets de 

águas para promover o consumo de águas. 

Neste momento o Aqualuz Tróia optou por comercializar em menor número marcas internacionais e 

dar maior expressão apenas a algumas marcas portuguesas por ter um contrato de exclusividade 

com a Unicer. 

O decréscimo do consumo das águas Premium no Aqualuz, justifica-se pelo tipo de um cliente que 

nos procura, pois pertence á classe média-alta e média, é mais sazonal, tem um poder de compra 

diferente daqueles que procuram hotéis de distinção superior e não possuem um rendimento 

condizente com certas extravagâncias, porque ter uma garrafa que custa 200 ou 300 euros numa 
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refeição é uma extravagância que nem todos podem usufruir.  

Contrariamente ao que acontece no Aqualuz, o Porto Palácio Hotel, um hotel de 5 estrelas e de 

cidade, pertencente também ao Gurpo Sonae Turismo, tem um cliente de classe A, exigente no que 

procura e com muito poder de compra. 

P (B.1.10): Que estratégias as unidades hoteleiras podem delinear para suscitar o consumo de 
águas Premium? 

R: Apesar da diminuição da procura e do consumo no hotel, há desafios que surgem e devem ser 

abraçados e que relançam estratégias de diferenciação dos serviços do hotel. Há que integrar os 

produtos em eventos com empresas, dependendo das especificidade de cada um, promover as 

águas em ocasiões de degustação como acompanhamento de produtos gastronómicos e de outras 

bebidas, celebrar contratos com clientes VIP, prestar um serviço de aconselhamento de bebidas 

profissional, tanto no vinho como na água. Estas são algumas das estratégias que podem resultar 

como incentivo ao cliente a experimentar e a consumir águas Premium. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: Os clientes estrangeiros bebem água com gás como acompanhante de uma refeição, têm esse 

hábito á mesa, por uma questão cultural estão mais atentos a esse mercado e têm o gosto em 

experimentar, enquanto os portugueses não dão tanto valor á distinção entre as águas, não são 

apreciadores e consumidores regulares, são mais curiosos e coleccionadores de garrafas. 

O consumidor português elege consumir uma água Premium num hotel, pelo estatuto que lhe vai dar 

por ter uma garrafa distinta na sua mesa, mais do que por ser realmente apreciador da água em si. 

Ter na sua mesa uma garrafa que custa 50 euros dá-lhe um estatuto demasiado elevado. 

A curiosidade por experimentar algo diferente, beber um produto distinto e que é novidade ou que 

tem uma embalagem mais atractiva são também factores que influenciam a escolha do consumidor 

mais do que a própria degustação do produto em si e neste aspecto os consumidores estrangeiros 

são mais receptivos. 

P (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 
R: O mercado das águas Premium não terá grande sucesso, nem tem prospecção de expansão nas 

unidades hoteleiras, devido ao aparecimento deste tipo de produto em grandes superfícies 

comerciais. O consumidor acaba por estar mais informado e atento e ao poder comprar uma garrafa 

igual por um preço mais barato, optam por preferir não consumir no hotel e ir ao supermercado e 

comprar. Este é um dos factores que influenciou bastante a quebra das vendas no Aqualuz Tróia. 

P(B.2.6) O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 
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R: É prejudicial para o negócio da hotelaria e para as lojas especializadas em produtos distintos e 

exclusivos, assim como também considero que é prejudicial para as marcas, uma vez que a 

democratização da venda dos produtos afecta a imagem das marcas que se dizem distintas e 

deixam de pertencer a um nicho de mercado, pela lógica de diferenciação os produtos mais 

exclusivos são mais valorizados e as águas acabam por perder esse valor, por não estarem só à 

venda em lojas especializadas ou em hotéis e restaurantes de classe superior. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: As águas portuguesas têm capacidade para competir com as internacionais, mas penso que 

ainda há um caminho a percorrer para se afirmarem neste mercado. 

Realço a originalidade da Glaciar, pela embalagem ser diferente e atrair a atenção e nesse aspecto 

enquadra-se bem ao nível das marcas internacionais.  

As marcas portuguesas devem apostar em campanhas publicitárias com maior permanência nos 

meios de comunicação, as estratégias de marketing têm de ganhar mais notoriedade para não 

caírem no esquecimento do consumidor a nível nacional e conseguirem penetrar com mais afinco no 

mercado internacional. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?
R: Em Portugal existe uma cultura gourmet e cada vez mais os portugueses gostam mais do que se 

chama gourmet. O nome atrai a descoberta de um mundo gourmet que se encontra em expansão e 

que ainda está por explorar num seu sentido global. A marca Aqualuz Tróia tenta a acompanhar 

essa evolução e a inovar nos seus serviços, daí a criação de um pacote gourmet, “Roteiro 

gastronómico” que incluí um fim-de-semana de 2 noites, um jantar com produtos e vinhos da região, 

que teve muito boa aceitação junto dos clientes, que têm gosto por experimentar algo diferente e 

procuram ter experiências com qualidade. 

 
 
Carta de Águas Premium Hotel Aqualuz Tróia 

Marca Quantidade Preço

Bling 750ml 55€ 

Ogo Oxigen Water 330ml 5€ 

Elsenham 750 ml 13€ 

Veen Velvet 660ml 8,50€ 

Lauquen 750ml 9,50€ 

420 Volcanic 820ml 9€ 

Solé Arte 750ml 7,50€ 

Finé 720ml 8€ 
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Marca Quantidade Preço

1 Half Litre 500ml 5,50€ 

Blue Keld 750ml 6,50€ 

Karoo 750ml 5,50 

Voss 330ml 5€ 

Iskilde 500ml 6€ 

Speyside 330ml 4,50€ 

Fiji 500ml 4,50€ 

Sourcy Puré 750ml 4,50€ 

Hildon 330ml 4€ 

Watwiller Prestige 500ml 4,50€ 

Perrier 250ml 1,60€ 

Vitalis Premium 250ml 1,30€ 

Pedras Salgadas 250ml 1,60€ 

Castello  250ml 1,60€ 

 

C.2.9- Restaurante Eleven 

 

 
 

 
 

Entrevistado: Pedro Marques, Chefe de sala do Restaurante Eleven

Data de envio de e-mail: 05/05/2011

Data de entrevista telefónica: 09/07/2011 

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem no restaurante? Quais são as marcas mais 
vendidas? E que preços são praticados? 

R: As marcas mais vendidas no Eleven são a Acqua Panna, a St. Pellegrino e a portuguesa Luso, 

rondando os 4€ cada garrafa. Estas são as marcas comercializadas neste restaurante devido à 

associação da marca Eleven à Relais & Châteaux, um guia on-line internacional onde se encontram 

os melhores restaurantes e hotéis do Mundo. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 
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R: O Eleven recebe muitos clientes conhecedores do que de mais sofisticado e luxuoso existe no 

Mundo, são pessoas mais maduras, com um poder de compra incalculável e que demonstram 

enorme conhecimento sobre as águas e que consome com regularidade. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: Os consumidores deste tipo de produto privilegiam a qualidade acima de tudo e são 

conhecedores dos produtos que existem no mercado, optando por consumir aqueles nos quais têm 

mais confiança. 

P(B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 
R: Assistiu-se há cerca de 5 a 4 anos uma expansão do mercado das águas Premium, praticamente 

todos os restaurantes de luxo tinham uma carta de águas internacionais. O facto de ter diminuído a 

procura e somente uma parte reduzida de clientes dar preferência a este produto, fez com que o 

Eleven retirasse a sua carta de águas e agora só tem 3 marcas de água à disposição. É um nicho de 

mercado, que perdeu alguma procura, por ser um produto extremamente caro só um número 

reduzido de clientes tem poder de compra para o consumir no restaurante.  

P (B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 
R: Penso que o facto de as águas estarem à venda nas grandes superfícies, é uma mais-valia, já 

que há muitas pessoas que procuram este produto como objecto de colecção e assim pode ter em 

sua casa uma variedade considerável de embalagens Premium e servi-las num jantar social, num 

encontro de amigos, etc. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: Na minha opinião as águas nacionais têm muito mais qualidade comparadas com as 

internacionais e deviam optar por uma estratégia de internacionalização e exportação. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?
R: A cultura gourmet está bem presente na nossa sociedade, pois verifica-se que cada vez mais 

restaurantes optam por apresentar uma cozinha gourmet, mediterrânea, alternativa e os 

consumidores estão mais abertos a experiências e optam por descobrir novos sabores e sensações.   

 
 

 



 

 

 

109

C.2.10- Porto Palácio 
Hotel 

 
 

 

 

Entrevistado: Dinis Oliveira, Director de F&B do Porto Palácio Hotel, Sonae Turismo 

Data de envio de e-mail: 29/06/2011

Data de recepção de e-mail: 14/07/2011 

P (B.2.1): Que marcas de água gourmet existem no hotel? Quais são as marcas mais vendidas? 
E que preços são praticados? 

R: As águas mais vendidas no hotel são as nacionais, não só por ser o produto de referência para os 

clientes, como pela sua elevada qualidade. Os preços praticados nas águas nacionais e 

internacionais variam entre os 2,75€ e os 50€. 

P (B.2.10): Que estratégias o hotel adoptou como forma de dar relevância às águas Premium?

R: Foi a partir de 2007 que se optou por comercializar as águas Premium através da criação da 

garrafeira “Mood for Wine”, que presta apoio ao novo Restaurante “Le Coin”, assim como à nova 

praça de alimentação do Hotel. Portanto, procuramos seguir as pisadas do mercado e acompanhar 

as novas tendências, e optámos por abraçar o desafio e apostar no mercado das águas Premium. 

P (B.2.3): Qual é o consumidor de águas gourmet? É consumidor regular? 

R: Não existe um estereótipo para um potencial consumidor deste tipo de produto. Por vezes 

aparece alguém que procura este produto por ser diferente ou por estar na moda, porém a venda 

passa quase sempre por ser uma sugestão vincada de quem vende que acaba por suscitar a 

curiosidade ao cliente de tal forma que o leva a provar uma determinada água. 

P (B.2.4): O que pensa que o consumidor valoriza neste produto?

R: A valorização deste produto pelo consumidor, passa em primeiro pelo impacto causado pela 

imagem, depois pela descrição da água e por fim pelas suas características organolépticas. 

Verifica-se ainda que, a selecção das águas, passa por uma marca de confiança do cliente, por isso 

as marcas nacionais são bastante procuradas. 

P: (B.2.5): Como pensa que vai evoluir este mercado? Encontra-se em expansão? 
R: Creio que a evolução deste mercado será muito influenciada pelo marketing. Neste momento, 



 

 

 

110

apesar de continuarem a aparecer novas marcas, os clientes, quer nacionais ou estrangeiros tendem 

a procurar o produto nacional, embora acredite que seguramente não se trata de um mercado em 

expansão. 

P(B.2.6): O que pensa do facto de as águas gourmet estarem disponíveis em grandes 
superfícies? 
R: Penso que é uma opção benéfica para as marcas e para os clientes, na medida em que este 

produto acaba por estar à disposição de todo o tipo de cliente. 

P (B.2.7): Considera que o mercado nacional de águas gourmet compete directamente com o 
internacional? 

R: Acredito que as marcas nacionais têm bastante valor competitivo e o mercado exterior tem de 

estar bastante atento à evolução do mercado de águas gourmet nacional, pois estas têm cada vez 

mais qualidade e são fortes concorrentes. 

P (B.2.9): Em Portugal há uma cultura gourmet?
R: A cultura gourmet em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos. A facilidade de informação 

e aquisição de produtos novos levou a que as pessoas tivessem mais curiosidade em procurar novos 

produtos. Portanto admito que há cada vez mais admiradores deste mercado no nosso país. 

 

 

 

As marcas de água existentes no Porto Palácio Hotel: 

Marca Quantidade Preço 

Vitallis 250 ml  2,75€  

Vitallis Premium 500 ml 4€ 

Vitallis Premium 1000 ml 5,50€ 

Pedras 250 ml 2,75€ 

Pedras 750 ml 4,50€ 

Vidago 250 ml 2,75€ 

Antípodes 500 ml 8€ 

Perrier 250 ml 4€ 

Finé 750 ml 9€ 

Bling H20 750 ml 50€ 

10 Thousand BC 750 ml 12€ 

10 Thousand BC 375 ml 8€ 
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C.3- Entrevistas aos Chefes de Cozinha 
C.3.1-Augusto Gemelli 

 

 
 

Entrevistado: Augusto Gemelli, Chefe de Cozinha 

Data e Local da entrevista presencial: Dia 2/07/2010, Festival Gourmet- “Viva o Peixe” em 

Setúbal. 

P (B.3.1): O que é ser gourmet? 
R: O conceito gourmet está ligado aos produtos que estão relacionados com o mundo das comidas e 

bebidas, onde se encontra alguma mais-valia do ponto de vista do prazer pessoal. Pode também 

definir-se o ser gourmet como uma pessoa que sabe apreciar, ou que tem esse estilo de vida. 

Em Portugal é um conceito relativamente novo, mas em outros países não tanto talvez pela 

educação que difere nomeadamente em relação a produtos alimentares e bebidas, o ser gourmet ou 

procurar ser gourmet nasce pela vontade individual de cada um, em perceber que quando tem que 

se alimentar não o faz só por questões biológicas mas também por uma questão espiritual. Ser 

gourmet é um estado de espírito e não uma etiqueta. 

Apesar da cultura ser um dos imperativos para o conhecimento dos alimentos e bebidas e das suas 

aplicações na alimentação, há dentro de cada cultura uma infinidade de produtos que são 

considerados gourmet e que estão ao alcance de qualquer consumidor tanto no acesso a ele, como 

pelo seu preço de mercado. 

Pensasse que gourmet se refere a produtos exóticos, que vêm de lugares longínquos ou que são 
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inovadores, mas gourmet pode ser absolutamente um produto tradicional, que a sua procura 

posiciona-o num patamar qualitativo superior em relação a outros produtos.  

Como chef de cozinha tento utilizar uma variedade grande de produtos nacionais e importados, mas 

sou admirador da diversidade e qualidade de produtos tradicionais portugueses que estão no 

mercado. 

P (B.3.2): Existe uma cultura Gourmet em Portugal?
R: Existe uma cultura gourmet em Portugal, claro que existe, sempre existiu. Houve sempre pessoas 

que procuraram algo mais, algo diferente, algo melhor do ponto de vista da qualidade dos produtos, 

mesmo os tradicionais. 

O mercado português apresenta produtos que podem ser uma porta aberta á expansão turística do 

país. O público gosta da novidade e quando as coisas se tornam moda aderem em com facilidade 

mas no fundo não penso que ainda não está preparado para um lifestyle como o gourmet. 

Quem procura fazer algo diferente em Portugal, encontra-se restringido a um nicho de mercado 

muito reduzido. 

A partir de 2004 começou esta procura exaustiva de coisas novas ligadas á gastronomia, havia a 

sensação que não era algo ligado apenas á moda mas um movimento mais forte e de repente 

perdeu-se o pulso e muitas pessoas com quem contacto teve que redireccionar o seu negócio. 

Em Portugal gosta-se de comer e beber bem, mas muitas vezes procura-se quantidade em relação 

ao preço e não á qualidade e é tradição quando se come fora de casa, escolher algo com que o 

paladar está familiarizado e tem-se muitas vezes receio de experimentar algo diferente. 

P (B.3.3): Que produtos Gourmet considera existir em Portugal?

R: Há produtos na gastronomia portuguesa que são únicos, mais específicos, com um paladar 

diferente e que não se podem encontrar em outro lugar do mundo, como é o caso da alheira de 

Mirandela, ou o queijo de Azeitão. 

Estes produtos por terem características genuínas, para poderem vincular-se mais ao mercado, 

nomeadamente internacional, deviam começar por ter uma certificação muito mais rigorosa e apostar 

na exportação. 

P (B.3.4): O que pensa das águas Gourmet?

R: Fui um dos primeiros hoteleiros em Portugal a abordar o conceito de carta de águas no meu 

restaurante, mas infelizmente não teve a aceitação que esperava por virtude daquilo que é um pouco 

fora do normal. Este fenómeno acontece tanto nas águas, como também, em relação a outros 

produtos que ainda não tem muita procura por parte do público. 

Há uma situação curiosa em Portugal e que é evidente, que só há bem pouco tempo o público 
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português aderiu ao consumo mais frequente de água gaseificada. Há a ideia de que as águas 

gaseificadas servem apenas para aliviar más disposições físicas ou para acompanhar bebidas 

espirituosas. Na escolha de uma água tem que se ter em conta as propriedades, a dureza, a 

concentração, as características que a distinguem das restantes. 

A água não tem sabor, não pode ter sabor, porque se tiver é sinal de que não está boa, por isso tem 

que ser o mais natural possível, o que pode resultar em ser mais pesada ou menos e proporcionar 

sensações diferentes a quem a consome. 

Perante todas as características presentes nas mais diversas águas que existem, o gosto pessoal de 

casa pessoa dita que água cada um prefere consumir. 

Pessoalmente prefiro águas de gelo, da zona nórdica da Europa e agrada-me ter possibilidade de 

escolha quando vou a um restaurante. Como estilo de vida deve-se beber muita água e é muito 

importante variar os sais minerais, pois cada água tem uma composição diferente uma da outra e ao 

variar a água conseguimos ter todos os sais minerais que o nosso corpo precisa numa quantidade 

mais equilibrada. 

P (B.3.5): São apropriadas para complemento de determinada refeição?
R: Sim claramente é importante apropriar cada tipo de água a cada refeição, a tipologia de cada 

refeição determina o tipo de água a consumir. 

Mais do que um complemento a uma refeição a água tem que ser saboreada em diferentes 

momentos, como por exemplo ao acordar, na praia, durante o dia de trabalho, quando se pratica 

desporto, fundamentalmente quando nos souber bem e tivermos necessidade de beber. 

P (B.3.6): Tem preferência de alguma marca de águas Gourmet devido às suas características?
R: Dentro das marcas existentes no mercado, pessoalmente prefiro a Voss e a Bling, as águas 

gaseificadas leves em geral. Também sou consumidor regular da água das Pedras e da 

Carvalhelhos que na minha opinião é uma das melhores águas que bebi e não tem uma distribuição 

massificada pelo território português, tornando-se difícil encontrá-la. 

Notas Biográficas: Augusto Gemelli nasceu em Itália, em 1967 e escolheu a hotelaria como 

ferramenta para explorar o seu talento como Chef de Cozinha. 

A carreira de Gemelli, que se iniciou em Milão, dirigida por grandes chefs de cozinha italianos, 

percorreu nos anos seguintes vários países do mundo, tais como a França, Inglaterra, Índia, 

Argentina e Porto Rico, aliando a sua vida profissional ao gosto pelas viagens, nas quais aprendeu a 

cultura e cozinha locais e desenvolveu o gosto pela cozinha de fusão.   

Em 1998 o Chef Gemelli instalou-se em Lisboa, onde conseguiu criar um restaurante moderno, uma 

cozinha criativa e uma gastronomia de alta qualidade e construir uma imagem de marca forte 

nacional e internacionalmente ligada ao mundo gourmet. 
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C.3.2- Chakall 

 

 
 

Entrevistado: Chakall, Chefe de Cozinha 

Data e Local da entrevista presencial: Dia 2/07/2010, Festival Gourmet- “Viva o Peixe”, Setúbal. 

P (B.3.1): O que é ser gourmet? 
R: Gourmet refere-se a produtos exclusivos ou limitados com características únicas. 

Define-se muitas vezes as coisas por aquilo que não as define e somente os produtos limitados ou 

exclusivos podem defenir-se como gourmet. 

P (B.3.2): Existe uma cultura Gourmet em Portugal?
R: Há uma pequena cultura gourmet em Portugal, como em qualquer outro lugar do mundo, algo que 

é gourmet, que é exclusivo e existe em pouca quantidade nunca poderá ser massivo, terá sempre de 

ser selectivo. 

P (B.3.3): Que produtos Gourmet considera existir em Portugal?

R: Em Portugal existem alguns produtos gourmet, que pelas suas características de produção, o 

clima e a época do ano em que são produzidos tornam-se produtos exclusivos. Exemplos destes 

produtos são o queijo da serra, como o queijo de Azeitão, o azeite, o sal, as cerejas e o mel.  

Utilizo regularmente os produtos nacionais por terem uma qualidade imensa e existir bastante 

variedade. 
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P (B.3.4): O que pensa das águas Gourmet?

R: Pessoalmente não sou grande admirador de águas gourmet. Gosto de água normal e não sou fiel 

a marcas específicas, tenho o hábito de variar nas águas mas consumo água sem sabor, apenas 

gosto de beber água. Não sou ligado á cultura gourmet de águas. 

P (B.3.5): São apropriadas para complemento de determinada refeição?
R: Não sou entendido em águas e por isso considero que se deve acompanhar as refeições com 

água dependendo do gosto de cada um a acompanhar um bom vinho. 

P (B.3.6): Tem preferência de alguma marca de águas Gourmet devido às suas características?
R: Apesar de não ser aficionado por águas, confesso que prefiro consumir águas engarrafadas em 

vidro e as marcas que mais aprecio são a Evian, a Pedras, a Luso, a Vimeiro e a Serra da Estrela. 

Notas Biográficas: Chakall nasceu em Buenos Aires, na Argentina em 1972. As suas paixões são a 

sua profissão e as viajens. A sua imagem de marca é marcada por um turbante que usa para 

substituir o típico chapéu de Chef. 

Apresenta em Portugal uma abordagem diferente à gastronomia internacional e tornou-se num dos 

mais conhecidos Chefs da actualidade no nosso país, fruto do reconhecimento do seu trabalho.  
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C.3.3- Leonel Pereira  

 
Entrevistado: Leonel Pereira, Chefe do Panorama Restaurante do Sheraton Lisboa Hotel&Spa 

Data envio e-mail: 20/08/2010 
Data da entrevista telefónica: 3/03/2011 

P (B.3.1): O que é ser gourmet? 
R: Gourmet é um conceito internacional que vai para além da comida, é a expressão do sabor, que 

tanto pode ser contemporâneo, como vanguardista. 

Ser Gourmet não significa ser sofisticado, mas sim conhecedor e apreciador da qualidade suprema 

dos produtos que se encontram no mercado. 

P (B.3.3): Que produtos gourmet considera existir em Portugal?

R: Os produtos portugueses têm muita qualidade e são os melhores do mundo.  

Considero que os consumidores que procuram produtos em lojas gourmet não são conhecedores da 

verdadeira qualidade e das características dos produtos e são induzidos a fazê-lo por uma questão 

de imagem, pela apresentação das embalagens e pela origem longínqua dos produtos. Os produtos 

tradicionais portugueses têm muita qualidade e deveriam ser mais valorizados. 

P (B.3.4): O que pensa das águas gourmet?

R: No Panorama Restaurante temos ao dispor dos clientes oito tipos de águas, mas a política de 

serviços do hotel não apresenta uma carta de águas, nem dá destaque a nenhuma marca em 

particular, apesar de haver uma procura e consumo elevados das águas, os vinhos brancos e tintos 

por seu lado são a aposta forte do restaurante. 
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P (B.2.5): São apropriadas para complemento de determinada refeição?
R: Os vinhos são o complemento ideal de uma refeição gourmet e a dicotomia vinho branco/vinho 

tinto como acompanhantes de peixe ou carne não se enquadra na minha visão como profissional e 

consumidor. Gosto de variar e de usufruir da bebida conforme a vontade do momento. 

 

P: (B.3.6): Tem preferência de alguma marca de águas Gourmet devido às suas características?
R: Não tenho particular preferência por uma água específica. 

Notas Biográficas: Leonel Pereira, reconhecido internacionalmente pela sua carreira, é um dos 

mais conceituados Chefes de cozinha portugueses, tendo sido distinguido com diversos prémios e 

nomeações, é actualmente, responsável pelo Restaurante Panorama do Sheraton Hotel de Lisboa. 

Leonel Pereira adjectiva a sua cozinha como “extremamente criativa”, conseguindo surpreender ao 

elaborar pratos onde se encontram a harmonia do aroma, das texturas e do sabor dos melhores 

produtos. O Chef conjuga no seu génio a tradição, a frescura, a inovação e o sabor. 

 

 

 

 


