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RESUMO 

Este projecto traduz-se na apresentação de um plano de marketing para o 

lançamento de uma água gourmet. 

O produto dá pelo nome de “Danke Cristal” e fará parte da unidade de negócio 

das águas & cervejas da empresa Sumol+Compal com o crescimento do portefólio da 

Água Serra da Estrela. 

O plano de marketing tem como principais objectivos reforçar a presença da 

marca no mercado das águas engarrafadas, posicionar a marcar no mercado das águas 

gourmet e, assim, aumentar a quota de mercado da Água Serra da Estrela.  
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ABSTRACT 

This project consists in the presentation of a marketing plan to launch a premium 

water.  

The products name is "Danke Crystal" and will be part of the business unit of 

waters & beers of Sumol+Compal Group, by growing the portfolio of Serra da Estrela 

Water.  

The marketing plan has as main objectives to reinforce brand presence on the 

market of bottled water, place the brand on the premium water market and thereby 

increase the market share of Serra da Estrela Water. 

 

Key-words: water, premium, marketing, plan, danke cristal, serra da estrela 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A água deixou de ser insípida e inodora e passou a ter propriedades capazes de 

acompanhar bem a comida. Assim como o vinho, ganhou um espaço só dela nos 

restaurantes. Tendo em vista que a água é o maior componente do corpo humano 

ocupando entre 45% e 70% do seu volume, apresenta-se aqui uma boa razão para se 

passar a desenvolver mais sobre ela. 

Especialistas em análise sensorial aconselham para o dia-a-dia as águas do tipo 

levíssima, ou também conhecidas por água gourmet, que são menos encorpadas e 

servem para hidratar. 

Porém, nem todas têm no rótulo a indicação “levíssima” ou “gourmet”, então 

para que se saiba diferenciar é importante saber que as águas gourmet são mais caras e 

têm um teor a mais de bicarbonato que abre o apetite.  

No âmbito das águas gourmet, o projecto vai basear-se no trabalho 

revolucionário de um cientista japonês, de nome Masaru Emoto. Tem como tema “as 

mensagens escondidas na água”. 

Este cientista descobriu que as moléculas da água são afectadas pelos nossos 

pensamentos, palavras e sentimentos. Uma vez que os seres humanos e a Terra são 

compostos maioritariamente por água, a sua mensagem é de saúde pessoal, de 

renovação ambiental global e um plano prático para a paz que começa dentro de nós. 

Usando fotografia de alta velocidade, o Dr. Masaru Emoto descobriu que os 

cristais formados em água gelada revelam alterações quando lhes são dirigidos 

pensamentos específicos e concentrados. Descobriu que a água proveniente das fontes 

límpidas e a água exposta a palavras de amor exibem padrões de flocos de neve 

brilhantes, complexos e coloridos. 

Em contraste, a água poluída ou a água exposta a pensamentos negativos 

formam padrões incompletos e assimétricos, com cores baças. As implicações desta 

investigação geram uma nova consciência quanto ao modo como podemos exercer um 

impacto positivo na Terra e na nossa saúde pessoal. 

Resumindo, como uma água de características o mais aproximado possível da 

pureza e neutralidade reage positivamente quando exposta a palavras como “amor”, 

“sabedoria”, “obrigado”, entre outras; o projecto basear-se-á neste plano científico 

dentro do mercado das águas gourmet. 
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 Verificando que a Água Serra da Estrela detém uma das composições mais 

equilibradas sendo uma água de nascente pura e cristalina de elevada qualidade, nada 

parece mais adequado. É proposto então um alargamento da gama Água Serra da Estrela 

mas desta vez com um produto direccionado ao nicho de mercado das águas gourmet 

vulgo águas premium. 

 

1.2. Objectivos do plano 

Este projecto subsiste na elaboração de um plano de marketing para a Água 

Serra da Estrela no seguimento do lançamento de uma água gourmet de nome “Danke 

Cristal”. 

Pretende-se justificar a entrada de uma água desta classificação no mercado bem 

como esclarecer o público em geral para a definição de “Água Gourmet” ou “Premium” 

e todos os seus benefícios. 

Com este plano de marketing aspira-se aumentar a notoriedade da marca “Serra 

da Estrela”, assim como, o volume de vendas e a sua quota de mercado. 

 

1.3. Metodologia 

Para a realização deste plano de marketing foi necessária uma prévia pesquisa 

em textos científicos de maneira a aumentar e consolidar os conhecimentos teóricos que 

serviriam de base para a sua elaboração.  

Seguidamente foram consultados colaboradores da empresa Sumol+Compal de 

forma a conhecer os dados, procedimentos e valores de mercado bem como do produto 

Água Serra da Estrela. 

Continuamente foram efectuadas pesquisas que evidenciassem as várias 

características do mercado das águas minerais engarrafadas, detectando assim as suas 

oportunidades e ameaças de forma a se poder efectuar o lançamento de uma água 

gourmet. 

Por fim, ao compilar todos estes dados, procedeu-se à execução da definição 

estratégica mais adequada ao lançamento do produto. A versão final deste plano foi 

analisada pela Sumol+Compal, tendo o seu aval para a entrega definitiva. 

 

1.4. Estrutura 

Após uma revisão de literatura baseada em artigos científicos e livros da 

especialidade foi decidido optar pela estrutura de plano de marketing apresentada por 
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Kotler (1998). Assim, numa primeira instância apresenta-se uma análise detalhada do 

ambiente externo, onde são descritas as mais diversas tendências demográficas, 

económicas, legais e culturais. Também neste capítulo é feita uma análise da 

concorrência bem como uma decomposição do mercado gourmet. 

Numa segunda fase, observa-se o ambiente interno, onde se esmiúçam todos os 

pontos fulcrais da empresa, tendo maior incidência sobre a unidade de negócio das 

águas. Acabando esta descrição com a elaboração de uma análise SWOT, onde se 

apresenta uma matriz de sinergia. Feito isto, passa-se para a parte estratégica com a 

segmentação, targeting e posicionamento, definindo-se desta forma o público-alvo. 

Com todo o ambiente descriminado, são definidos os objectivos de marketing e 

financeiros, desenvolvendo em seguida o marketing-mix. Neste último é detalhado um 

plano de comunicação para o lançamento do produto, terminando com o seu orçamento 

e calendarização. 

Por último, apresentam-se as ferramentas de controlo para orientar o plano 

apresentado, ao longo da sua implementação. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo da revisão da literatura será identificado o que é um plano de 

marketing, bem como os seus componentes.  

 

2.1. Definição de plano de marketing 

Existem diferentes definições de plano de marketing, no entanto, sublinham-se 

dois autores reconhecidos na temática. Assim, para Wood (2007), o plano de marketing 

define todas as estratégias fundamentais ao crescimento do negócio, designadamente 

actividades para aumentar o número de consumidores e a notoriedade do mesmo. Sendo 

composto por várias etapas, começa por entregar valor aos consumidor, definir e 

desenvolver objectivos e por fim verificar se as etapas planeadas estão a ser cumpridas 

com sucesso. Por sua vez, Kotler (1998) defende que o planeamento de marketing leva a 

pesquisas que permitem conhecer profundamente os clientes, as suas expectativas e 

satisfação. O resultado não se destina apenas a construir uma empresa sólida, mas 

também é importante para ganhar vantagens competitivas. Um plano detalhado eficaz, 

prepara todo o negócio para lançar um novo produto ou incrementar as vendas dos 

produtos existentes. 
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2.2. Estrutura do plano de marketing 

Apresentam-se, na tabela2.1, diferentes mas idênticas versões da estrutura do 

plano de marketing de acordo com Kotler (1998) e Wood (2007). 

 

Tabela 2.1 – Versões estruturais de plano de marketing 

Kotler, 1998 Wood , 2007 
Sumário executivo e Índice de conteúdo Sumário executivo 
Situação actual de marketing Situação actual do Marketing 
Análise de Oportunidades e assuntos Objectivos e questões 

Objectivos Mercado alvo, análise do consumidor e 
posicionamento 

Estratégia de marketing Estratégia de marketing 
Programas de acção Programas de marketing 
Demonstração de resultados projectado Plano financeiro 
Controlos Controlos da implementação 

 

Verificada a semelhança das estruturas aqui apresentadas, resta assegurar que o 

plano apresentado neste projecto tenha por base as etapas que se apresentarem mais 

indicadas ao lançamento de um produto. Não obstante as adaptações que forem sendo 

necessárias ao longo da elaboração do plano, a estrutura que servirá de guia será a de 

Kotler (1998). Na tabela 2.2 serão apresentadas as etapas e os seus componentes. 

 

Tabela 2.2 – Etapas e componentes do plano de marketing (Kotler, 1998) 

Secção Descrição 
Sumário Executivo e Índice de 
conteúdos 

Apresenta uma breve visão do plano proposto. 

Situação Actual do Marketing  
 

Apresenta dados históricos relevantes sobre o mercado, 
produto, concorrência, distribuição e macro ambiente. 

Análise de oportunidades e 
assuntos 

Identifica as principais ameaças/oportunidades, 
forças/fraquezas e assuntos relativos ao produto. 

Objectivos Define as metas financeiras e de marketing do plano em 
termos de volume de vendas, participação de mercado e lucro.  

Estratégia de Marketing  
 

Apresenta a abordagem ampla de marketing que será usada 
para atingir os objectivos do plano.  

Programa de acção  Apresenta programas de marketing especiais preparados para 
atingir os objectivos do negócio. 

Demonstração de resultado 
projectado 

Prevê o resultado financeiro esperado do plano.  

Controlos Indica como o plano será monitorizado.  
Fonte: Kotler (1998) 
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3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

3.1. Análise do ambiente 

A SUMOL+COMPAL nasceu em 2009 após a junção de duas empresas, 

reconhecidas pela qualidade e naturalidade dos seus produtos, que preservavam as duas 

marcas históricas nacionais a Sumol e a Compal. Contam com mais de 100 anos de 

história porque cada uma das empresas actuavam no mercado há mais de 50 anos. A 

Sumolis com origem numa pequena empresa denominada Refrigor que principiou a 

actividade em 1945 e a Compal que surgiu em 1952. 

A Sumol+Compal tem na sua gama a marca Água Serra da Estrela. Esta é uma 

água de nascente pura e cristalina, presenteada de uma qualidade exemplar, à qual estão 

conferidas propriedades minero-medicinais. A Água Serra da Estrela é captada na rocha 

granítica, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, a mais de 1200 metros de 

altitude e engarrafada junto à nascente na Fonte da Vidoeira. 

Tem sido feito ao longo do tempo, um verdadeiro trabalho de diferenciação num 

mercado como o da água, que se encontrava estagnado. Neste sentido, a Água Serra da 

Estrela, tem tido como objectivo ganhar expressão de mercado, tornando a sua água 

relevante para o consumidor, tentado sempre identificar as vantagens competitivas para 

acompanhar a evolução do mercado. É hoje uma meta para a marca alcançar o cliente 

Premium, meta essa possível de conseguir pela qualidade de produto apresentada. Com 

preços que variam entre os 3 euros até aos 400€, as águas Premium estão a conquistar 

consumidores e a ditar tendências em todo o mundo. Embora este mercado não abranja 

todo o tipo de consumidores, facto é que tem evoluído constantemente.  

 

3.2. Mercado das águas gourmet 

 Existem algumas diferenças salientes no conceito de água gourmet a nível 

nacional e a nível internacional. Enquanto que em Portugal uma água gourmet apenas 

difere na embalagem, já a no mercado internacional, uma água desta categoria tem uma 

origem inigualável, o que lhe confere uma qualidade distinta das demais. 

 O mercado das águas gourmet é lucrativo, luxuoso e diversificado. O mercado 

mundial das águas minerais é uma das estrelas da indústria contemporânea, que 

permitem associar o conceito de luxo ao simples acto de beber um copo de água. 

 Apesar de movimentar grande investimento no panorama mundial, a nível 

nacional o mercado das águas de luxo em Portugal ainda dá os primeiros passos. 
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O luxo nas águas 

Tem sido feito ao longo do tempo, um verdadeiro trabalho de diferenciação num 

mercado como o da água que se encontrava estagnado. Com preços que variam entre os 

2 euros até aos 400, as águas Premium estão a conquistar consumidores e a ditar 

tendências em todo o mundo. Embora este mercado não abranja todo o tipo de 

consumidores, facto é que tem evoluído constantemente.  

São características comuns nas águas gourmet: 

– Preço elevado face a outras águas; 

– Design distintivo; 

– Distribuição selectiva;  

– “Endorsement” espontâneo de figuras públicas; 

– Local de origem: provém dos sítios mais recônditos ou inóspitos, o que dificulta 

a sua captação e as torna ainda mais exclusivas. 

 

3.2.1. Mercado nacional das águas gourmet 

 O mercado das águas gourmet em Portugal ainda se encontra pouco 

desenvolvido. Se por um lado existe a cultura da água da torneira ser bebível e boa para 

consumo, por outro a oferta de águas engarrafadas em Portugal é de qualidade. 

 Salienta-se também o facto de o mercado das águas lisas no nosso país ter 

apresentado no último ano um crescimento de 1% em volume (milhões litros). Este 

crescimento fica a dever-se, essencialmente, ao dinamismo das águas de nascente que 

apresentaram um crescimento de cerca de 7%. Por sua vez as exportações representaram 

perto de 5% das vendas totais do sector. Quanto aos consumidores, contrariamente ao 

que se verifica em mercados como os EUA, o poder de compra é mais limitado mas a 

preocupação por estilos de vida saudáveis é maior. Aliás, é mesmo de salientar a 

evolução no comportamento dos consumidores portugueses no que concerne a uma 

alimentação mais saudável e equilibrada. Segundo os dados apresentados pela 

Canadean, em 2010, o consumo de água engarrafada em Portugal foi de 93,3 litros per 

capita, posicionando, assim, Portugal no top ten do ranking europeu. 

A actual crise económica mundial não favorece a compra de produtos caros mas 

como o produto se destina a um nicho de mercado de consumidores com poder de 

compra elevado, não se prevê que este sector seja muito afectado. Aliás, a procura 

crescente no sector das águas gourmet em algumas lojas, prende-se sobretudo pelo 
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design e posicionamento Premium e terem sempre consumidores prontos a pagar pela 

diferença. 

 Em certas lojas gourmet do nosso País, como é o caso da Loja da Praça, no 

Porto, e da Lovestore no Restelo, que comercializam algumas marcas de águas 

Premium, o volume de vendas tem vindo a aumentar. Assim como na hotelaria e na 

restauração, é cada vez mais alargado o número de unidades que já apresenta uma carta 

de águas. 

Dentro do pequeno mercado das águas gourmet estrangeiras, comercializadas 

em Portugal, podem-se salientar algumas marcas mais conhecidas: Perrier, Evian e 

Voss. Nos últimos tempos tem-se evidenciado uma outra marca, não pelo volume de 

vendas mas pela associação a estrelas de cinema, música e arte no geral. É a Bling H2O 

decorada com brilhantes embutidos na garrafa. 

A loja da Praça, no Porto- estabelecimento de importação e venda de produtos 

gourmet – começou a comercializar este tipo de águas em 2003, mas apenas três 

referências: San Pellegrino, Voss e Ty Nant. A partir de 2006, o mesmo 

estabelecimento já importa 18 marcas que se multiplicam por 42 referências e tem cerca 

de 50 clientes só no canal HORECA – repartidos entre restaurantes e hotéis de luxo e 

vende entre quatro a cinco mil garrafas por mês. A facturação só em águas Premium 

ronda os sete mil euros/mês. 

O mesmo se tem notado no Clube del Gourmet do El Corte Inglês, que conta já 

com 30 referências de águas diferentes. Contudo, neste estabelecimento importa referir 

que a maior fatia de vendas é ainda garantida por clientes estrangeiros que procuram as 

águas do seu país. 

Ao nível do mercado das águas lisas Premium Portuguesas existem 3 marcas que 

se lançaram recentemente: Glaciar Diamond, Vitalis, e Chic (da Monchique). 

A comunicação deste tipo de águas, em diferentes lojas, passa por provas de 

degustação ou, como é o caso do El Corte Inglês, pela promoção de uma feira de águas 

por ocasião do Dia Mundial da água e tem no Club del Gourmet uma gôndola com as 

várias opções expostas. 

De salientar é o facto de muitos dos hipermercados já terem uma secção de 

“águas do mundo” onde apresentam algumas das marcas gourmet já referidas. 

 

Desafios do mercado gourmet em Portugal: 

• O desafio da internacionalização pois o mercado português não é suficiente; 
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• A necessidade contínua de dinamizar o segmento, assim como trazer inovação 

constante; 

• Dar resposta às diferentes exigências deste consumidor; 

• Conhecimento elevado para garantir uma oferta actualizada; 

• Não ceder à tentação de apenas ter uma boa apresentação sem apostar no 

produto interior. Este consumidor detecta as diferenças e não aceita ser 

defraudado; 

• Acreditar no potencial de negócio e manter o investimento necessário para 

garantir a qualidade superior do produto e da experiência de compra. 

 

3.3. Análise do ambiente externo 

3.3.1. Tendências demográficas 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

Portugal tem identificadas mais de 400 nascentes de águas minerais naturais e de 

águas de nascente que representam uma riqueza ímpar em diversidade e qualidade de 

águas naturais.  

Ao longo dos últimos anos, foram concluídos avultados investimentos na 

prospecção e exploração de novos recursos, assim como na requalificação e 

modernização das unidades de engarrafamento e da sua envolvente. 

No que diz respeito à composição química das águas minerais naturais e águas 

de nascente, podem ser identificadas diferentes regiões segundo a predominância das 

rochas. O granito é a rocha preponderante no norte e centro, até à Meseta Ibéria, e 

abrange a maioria da superfície do continente português onde se encontra uma grande 

quantidade e variedade de águas minerais naturais e de águas de nascente. 

Na região de Trás-os-Montes, distinguem-se as águas de Vidago, as águas de 

Campilho e as Pedras Salgadas. Situadas no Alto Tâmega, num planalto totalmente 

isolado e livre de qualquer influência poluente, numa região de pureza ambiental, estas 

águas circularam há várias décadas pela rocha granítica e desta forma foram 

enriquecendo de sais minerais.  

A exploração das nascentes das Pedras Salgadas, já conhecidas desde a época 

romana, surge em 1871. Na região de Vidago evidenciam-se igualmente as águas de 

Campilho. Nas serras do Barroso, na localidade de Carvalhelhos, encontram-se águas 

conhecidas há mais de 150 anos. Desta feita a exploração e a comercialização destas 

águas teve início em 1915. 
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Ainda na região transmontana, em Sampaio, Vila Flor, a mais de quinhentos 

metros de altitude, encontram-se as Águas de Bem-Saúde (Frize). São águas 

gasocarbonicas, bicarbonatadas e sódicas. 

 

Entre Douro e Minho 

Na região do Alto Minho, encontram-se as águas de Melgaço, já famosas do 

período romano. Estas águas datam de 1884, mas só em 1885 começaram a ser 

engarrafadas. As mesmas eram conhecidas pelas propriedades que as caracterizam, 

sendo apontadas para o tratamento da diabetes. Na Serra do Gerês destaca-se, a água do 

Fastio, popular desde o início do século XX pelas suas propriedades diuréticas e 

digestivas, atribuídas pela hipossalinidade e alto teor em sílica. Estas características 

únicas da água do Fastio são fruto da sua circulação pelo granito de Terras do Bouro, 

antes de emergir naturalmente. Este tipo de granito é exclusivo desta região chuvosa e 

deveras montanhosa do Noroeste de Portugal.  

Na Serra da Penha, em Guimarães, rodeada por montanhas e vales, encontra-se 

uma nascente hipossalina que origina a água da Serra da Penha. Na alma da Serra de 

Fafe, encontram-se as Águas de S. Martinho e as Águas Serra de Fafe. São águas com 

características de qualidade, pureza e transparência, isto é, naturalmente puras. 

 

Beiras 

A nascente da água do Caramulo está situada numa ampla e protegida zona 

granítica da Serra, onde a natureza se encontra particularmente preservada. A 

morfologia da região e a vegetação natural tornam esta água num símbolo de pureza, 

leveza e frescura, apresentando-se pouco mineralizada.  

Em Cabril, Agadão, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro, a água de 

nascente, Serrana de Águas, protegida pela Serra do Caramulo é, do ponto de vista 

químico, hipossalina.  

Originária da região da Serra da Estrela, a Água Serra da Estrela é uma água de 

nascente pura e cristalina, de qualidade distinta, captada na rocha granítica e 

engarrafada junto à nascente no interior da área protegida do Parque Natural da Serra da 

Estrela (a 1200 metros de altitude). Conhecida desde a época pré-romana foi desde 

então apontada como a razão de muitas curas de aparelhos digestivos e urinários. É 

igualmente no coração da Serra da Estrela que surge, a 1400 metros de altitude, a Água 
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Glaciar. Esta água emerge naturalmente por artesianismo, é pouco mineralizada e tem 

um baixo teor de sódio. 

Do centro do País, vem a água do Luso cuja origem está na água da chuva que se 

infiltra na Serra do Buçaco, em rochas compostas, quase unicamente, por quartzo, isto é, 

os quartzitos. O facto dos quartzitos se encontrarem a grande altitude permite-lhes 

beneficiar da grande pluviosidade característica destas regiões.  

Quando há mais de 400 milhões de anos que estas rochas se formaram e as 

conjunturas deixaram-nas muito compactas. Entretanto, desenvolveu-se um denso 

enredo de fracturas, que possibilitam o armazenamento e a circulação da água. Estas 

duas circunstâncias – rocha praticamente estanque e espessa rede – explicam o fluxo 

concentrado de água subterrânea. 

A Água do Cruzeiro tem a sua proveniência a 5 km da Vila do Luso, é uma água 

de nascente, oriunda de grande profundidade, e pouco mineralizada. Na mesma região 

do centro está Penacova onde as condições naturais de defesa levaram Celtas e 

Romanos a erguer povoações. As águas minerais naturais de Penacova, qualificadas 

como hipossalinas, beneficiam também da protecção da serra do Buçaco.  

Na serra da Gardunha, Beira Baixa, encontram-se as nascentes da Fonte da 

Fraga e de Castelo Novo. São águas de nascente com características hipossalinas. As 

primeiras são hipossalinas silicatadas; as segundas são hipossalinas sódicas. No sul da 

serra da Gardunha, encontra-se o aquífero de onde advêm as águas minerais naturais do 

Alardo.  

 

Estremadura e Ribatejo 

Na região Oeste, a apenas 50 km de Lisboa, alguns registos datados de 1845 

apontam para a existência de dois banhos, junto ao Rio Alcabrichel, na localidade de 

Maceira. As Águas do Vimeiro foram incrementando e com elas toda a região, ao ponto 

de se tornarem a principal fonte de rendimentos das populações vizinhas.  

A região das Caldas da Rainha está grandemente associada ao termalismo. É 

nesta região que rebenta a água de nascente Arieiro, de características hipersalinas. Em 

Santarém, a Quinta de São Silvestre, serviu durante mais de um século e meio como 

estância de repouso pois a água que se bebia era portadora de característica favoráveis a 

tratamentos medicinais. A sua composição química distingue-a pelo equilíbrio, estimula 

a digestão e regulariza as funções gastrointestinais. 
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No concelho de Mação, freguesia de Envendos, encontram-se as águas da 

Ladeira de Envendos. São águas minerais naturais com características hipossalinas 

silicatadas, indicadas essencialmente para problemas do aparelho digestivo.  

 

Alentejo e Algarve 

No Alto Alentejo, em Castelo de Vide, a Água da Fonte da Mealhada, 

classificada como bicarbonada, cálcica e magnesiana, e as Águas Fontes do Ribeirinho e 

do Arco, classificadas como hipossalinas, são engarrafadas há dezenas de anos. Nesta 

mesma região, a junção das características climatéricas atlânticas e mediterrânicas faz 

do Parque Natural da Serra de São Mamede, situado no nordeste alentejano, um copioso 

e diversificado plano natural. É em plena Serra de São Mamede que é captada a água 

mineral Vitalis assinalada como uma água pouco mineralizada (hipossalina), cujo teor 

de mineralização total é de 54 mg por litro. 

No Baixo Alentejo, encontram-se as nascentes de Pisões e Moura. A Água do 

Castello foi lançada em 1899, pela empresa Águas de Moura, e representa uma marca 

de referência no sector das águas com gás.  

No Algarve, a Água de Monchique, chamada pelos romanos de “água sagrada”, 

tem sido objecto de vários estudos médicos e químicos. A água mineral natural de 

Monchique é hipossalina, bicarbonada sódica e de reacção alcalina, sendo o seu pH de 

9,5. A temperatura com que aparece à superfície ronda os 32ºC, o que ilustra bem a 

grande profundidade a que os aquíferos se encontram.  

 

Açores 

A origem vulcânica dos Açores aclara a riqueza em águas minerais: 101 

nascentes distribuídas por todo o arquipélago, com principal incidência em São Miguel, 

Terceira, Graciosa, Pico, Faial, São Jorge e Flores. Estas águas são muito variadas tanto 

do ponto de vista químico como do ponto de vista da quantidade de minerais, que 

depende do trajecto feito até à superfície. Provêem na sua generalidade de aquíferos de 

altitude em vulcões activos.  

Em S. Miguel, existem variados pontos de emergência de água mineral: Ladeira 

Velha, Caldeiras da Ribeira Grande, Lombadas, Água Azeda, Caldeira Grande, Caldeira 

da Lagoa das Furnas e Torno. Pode-se evidenciar a água engarrafada com a marca 

Magnificat, uma água gasosa, contida no interior rochoso da ilha. Enumera-se também a 

Gloria Pátri, água naturalmente gaseificada; a água Serra do Trigo, água hipossalina; e a 
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Água das Lombadas, que provem do Vale das Lombadas, região considerada reserva 

natural. 

 
3.3.2. Tendências económicas 

Relativamente ao consumo de água engarrafada em Portugal per capita e pelos 

valores apresentados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia, pode-se afirmar que, 

na última década, esse consumo tem aumentado de modo peremptório. É igualmente de 

salientar o facto das águas de nascente estarem a ganhar volume sobre as águas minerais 

naturais. 

 

Tabela 3.1. - Consumo per capita de água engarrafada em Portugal 

   Litros/habitante/ano 

ANOS ÁGUA MINERAL 
NATURAL 

ÁGUA DE 
NASCENTE 

TOTAL (ÁGUA 
MINERAL NATURAL 

E ÁGUA DE 
NASCENTE) 

2000 47,1 26,8 73,9 
2001 46,7 30,7 77,4 
2002 48,5 33,6 82,1 
2003 52,4 39,9 92,3 
2004 55,3 37,7 93,0 
2005 58,4 40,8 99,2 
2006 62,5 44,5 107,0 
2007 57,3 43,4 100,7 
2008 58,2 45,4 103,6 

2009 56,2 51,7 107,9 

População em 31-12-2009: 10144940  Fonte: DGEG 
 

Segundo os dados lançados pela APIAM – Associação Portuguesa dos 

Industriais de Águas Minerais e de Nascente, à data de hoje, existem em Portugal 40 

marcas de água engarrafada portuguesas, 21 destas são águas minerais naturais e 19 são 

águas de nascente. Estamos perante um sector de actividade gerador de riqueza e que 

representa cerca de 2,7% da indústria portuguesa alimentar, tendo criado em 2009, um 

volume de negócios na ordem dos 291 milhões de euros. 

Ao longo do ano de 2010, em Portugal, o consumo de águas minerais naturais e 

águas de nascente, teve um crescimento em volume (milhões litros) de cerca de 1%. 

Ao fazer uma abordagem mensal às estatísticas com os valores de vendas no mercado 

interno desde início de 2011, verificam-se mostras de recuperação já a partir do mês de 

Abril (+10% em relação ao mês de Abril do ano passado) e de + 6% em Maio 

relativamente a Maio de 2010. 



14 
 

Ao se fazer a análise do volume acumulado desde Janeiro, é de realçar o 

dinamismo das vendas de água mineral natural sem gás, tendo sido o seu crescimento de 

3,7% comparativamente ao volume de litros vendidos no mesmo período do ano 

anterior. 

Tendo por base o mesmo mês de Maio, mas desta vez no que concerne às 

exportações de águas engarrafadas, as mesmas apresentam uma evolução positiva de 

23,78%, em litros. Também os valores acumulados verificam um crescimento, em 

volume de embalagens, de 26,6%. 

 

Tabela 3.2. - Evolução mensal do mercado interno de águas naturais engarrafadas 
Comparação 2009-201-2011 (unidade: milhões de litros) 

 
Fonte: APIAM 

Tabela 3.3 - Evolução do mercado interno por categoria de águas naturais 

engarrafadas 
Acumulado de Janeiro a Maio (unidade: milhões de litros) 

 
            Fonte: APIAM 

 
3.3.3. Tendências legais 

O início da preocupação pela regulamentação do sector das águas data do séc. 

XIX aquando da publicação do primeiro regulamento para a água mineral em 1894. Já 

na altura se depreendia que todas as nascentes de água mineral natural deveriam ser 
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protegidas, de forma a acautelar que a extracção se fizesse sem perigo de esgotamento 

ou deterioração. 

Uma nova lei, publicada em 1928, confirma que tanto a nascente como a fonte 

de um complexo termal ou de uma indústria de engarrafamento deveria incluir uma área 

reservada. Assegura, assim, tanto a qualidade da água como a quantidade do caudal.  

À data de hoje, a legislação, mantendo os seus valores base, encara a água 

mineral natural como elemento de um complexo muito mais vasto, onde são igualmente 

fundamentais as preocupações de defesa da natureza, do ambiente e de reordenação do 

espaço territorial em regiões ecologicamente equilibradas. Ou seja, a legislação actual 

preocupa-se com a delimitação e protecção das reservas naturais que comummente 

envolvem as nascentes de águas minerais naturais.  

Exigem-se acções dirigidas ao melhoramento do equilíbrio ecológico da reserva, 

não apenas simples proibições mas sim diversas acções que mantenham o seu 

equilíbrio, e o façam progredir. Por outro lado, localizando-se a maioria das nascentes, é 

de salutar que se aproveitem estes pólos para potenciar o bem-estar material e cultural 

das populações.  

 

Águas de nascente Vs Águas minerais naturais 

O objecto da indústria de engarrafamento de águas minerais naturais e de águas 

de nascente é a gestão de recursos hidrogeológicos. As águas minerais naturais cabem 

ao domínio público do Estado, são utilizadas em regime de concessão e, no caso de se 

confirmarem determinadas propriedades terapêuticas, podem ser aproveitadas em 

balneários termais e prescritas por médicos para o tratamento de determinadas doenças. 

Mediante as situações estas águas podem também ser usadas no engarrafamento.  

As águas de nascente, igualmente recursos geológicos sujeitos a exigentes 

normas de licenciamento e protecção, concernem ao domínio privado e são utilizadas 

em regime de licenciamento. 

Através do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, disciplina-se a revelação e o 

aproveitamento dos recursos geológicos, assim como pelos Decretos-Lei n.º 86/90 e 

84/90, também de 16 de Março, se regulamentam respectivamente a extracção de águas 

minerais naturais e de águas de nascente. 

Assim, e através do Decreto-Lei n.º 90/90 supracitado, a lei entende por água 

mineral natural “uma água considerada bacteriologicamente própria, de circulação 

profunda, com particularidades físico-químicas estáveis na origem dentro da gama de 
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flutuações naturais, de que resultam propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos 

favoráveis à saúde”. Igualmente pelo Decreto-Lei n.º 90/90, por água de nascente a lei 

entende “águas subterrâneas naturais que se não integrem no conceito de recursos 

hidrominerais, desde que na origem se conservem próprias para beber”.  

 

A directiva europeia 

A directiva europeia que delimita e regulamenta a exploração e a comercialização de 

águas minerais naturais é datada de15 de Julho de 1980 (Directiva 80/777/CEE). Esta 

contém uma definição de água mineral natural baseada nestas especificidades:  

• Origem subterrânea e protegida; 

• Pureza bacteriológica original; 

• Estabilidade dos componentes físicoquímicos; 

• Eventuais efeitos favoráveis à saúde. 

Com a revisão da directiva europeia, em 1996 a Directiva 96/70/CE passou a incluir 

a definição de água de nascente, tendo por base duas especificidades: 

• Parâmetros físico-químicos semelhantes aos estabelecidos para as restantes 

águas destinadas ao consumo humano; 

• Pureza bacteriológica original. 

A estas categorias de águas naturais impõe-se o mesmo conjunto de exigências, que 

visam assegurar a qualidade: 

• Obrigação de engarrafamento no local da nascente; 

• Interdição de transporte em cisternas; 

• Proibição dos tratamentos passíveis de alterar as características essenciais da 

água. 

Em Junho de 2009 a Directiva nº 2009/54/CE clarifica a atribuição de competências 

à Comissão Europeia no que concerne a procedimentos de comitologia, não sendo 

necessário à transposição para a legislação portuguesa.  

É de salientar, o Decreto-Lei n.º 72/2004, de 25 de Março, onde se estabelecem 

limites para certos elementos eventualmente presentes nas águas minerais naturais e 

onde se registam certas referências particulares nos rótulos. 

Em suma, a legislação em vigor estabelece três características comuns às águas 

minerais e às águas de nascente: origem subterrânea; puras no local de captação e 

isentas de quaisquer tratamentos que lhes adulterem as características intrínsecas. 
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Rotulagem 

É obrigatório no rótulo de uma água natural engarrafada, além da denominação 

comercial, a indicação de água mineral natural ou água de nascente, mediante o produto. 

A indicação do local de exploração e o nome da nascente ou do furo, de onde foi 

extraída, é também obrigatória. 

Também nos rótulos surge a indicação se o teor de gás carbónico da água 

mineral natural vem do aquífero ou se foi adicionado após a extracção do aquífero. 

Nos rótulos de todas as águas minerais naturais, nacionais ou não, é obrigatório a 

descrição da composição química da água contida na garrafa. Em Portugal, é hábito 

aparecer a composição química nos rótulos das águas de nascente. 

Na evidente impossibilidade de inserir nos rótulos todos os componentes destas 

águas, costumam ser apenas indicados os valores do pH, da mineralização total (total de 

sais dissolvidos) e as quantidades dos elementos que nela estão presentes em maior 

quantidade. 

Nas águas portuguesas engarrafadas, as quantidades dos componentes principais 

são apresentadas em miligramas por litro (mg/l). Nas águas gasocarbónicas, a 

quantidade de CO2 livre é apresentada em gramas por litro (g/l). 

 

Qualidade e segurança alimentar 

Para que os exemplares recursos em águas minerais naturais e águas de nascente 

se mantenham ímpares, a lei portuguesa é rigorosa e exigente. Para que esta tarefa seja 

concretizada com sucesso é necessário acompanhar a totalidade do processo, desde a 

extracção, passando pelo processo de engarrafamento, comercialização e distribuição 

até ao consumidor final. 

As características destas águas são certificadas por autoridades oficiais, como é 

o caso da Direcção-Geral de Energia e Geologia, que intercedem através de um 

programa anual de análises obrigatórias, quer físico-químicas, quer bacteriológicas. A 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscaliza as unidades de 

engarrafamento, armazenamento, distribuição e as operações de mercado. Por sua vez, a 

Autoridade da Saúde, coordenada pela Direcção-Geral da Saúde, atesta a vigilância 

sanitária, efectuando frequentemente análises bacteriológicas. 

A regulamentação técnico-sanitária das águas engarrafadas descreve as 

manipulações autorizadas e as acções de autocontrolo impostas para a correcta 

elaboração do produto.  
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A rastreabilidade, obrigatória para toda a indústria alimentar desde 2005, 

assegura a vigilância das matérias-primas e do produto acabado, desde a origem até ao 

consumidor final. Assim, o industrial embalador pode identificar todos os passos 

precedentes dos fornecedores e a direcção de cada uma das suas remessas para os 

clientes. O código base da rastreabilidade é o lote, pois representa um conjunto de 

unidades de venda, embaladas em condições homogéneas. 

As embalagens de água mineral natural e de água de nascente contêm a inscrição 

do código do lote no rótulo ou inscrito na garrafa. 

 
3.3.4. Tendências culturais 

A crise não só bateu à porta da casa dos portugueses como entrou de rompante e, 

com ela, surgiram algumas alterações nos hábitos. Fazem mais refeições em casa, mas 

não querem perder a oportunidade de degustar alguns produtos que oferecem uma 

qualidade superior. As marcas já perceberam que existe aqui uma oportunidade de 

mercado ainda pouco explorada. A moda do premium está a invadir as prateleiras dos 

supermercados, ao mesmo tempo que novas lojas de produtos gourmet estão a 

implementar-se nas principais cidades do país. 

 Se por um lado existe a cultura da água da torneira ser bebível e boa para 

consumo, por outro a oferta de águas engarrafadas em Portugal é de qualidade. Assim, 

tem sido feito, ao longo do tempo, um verdadeiro trabalho de diferenciação num 

mercado como o da água que se encontrava estagnado. Com preços que variam entre os 

3 e os 400€, as Águas Premium ou Gourmet estão a conquistar consumidores e a ditar 

tendências em todo o mundo. Embora este mercado não abranja todo o tipo de 

consumidores, facto é que tem evoluído constantemente.  

Aliás, a procura crescente no sector das águas gourmet em algumas lojas, 

prende-se sobretudo pelo design e posicionamento premium e terem sempre 

consumidores prontos a pagar pela diferença. As alterações culturais têm sido de tal 

forma que tanto na hotelaria como na restauração, é cada vez mais alargado o número 

de unidades que já apresenta uma carta de águas. 

Segundo a Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas, a 

cultura da água natural bem como a sua combinação com a gastronomia abrirão 

caminho neste início de século. 
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3.3.5. Análise da concorrência 

Tabela 3.4 – Análise da concorrência 

Águas gourmet nacionais Águas gourmet 
internacionais 

Águas engarrafadas 
nacionais 

Vitalis Premium: 
A Vitalis Premium oferece a mesma 
água numa garrafa de vidro distinta. 
A estratégia, numa primeira fase, é 
penetração no mercado interno, onde 
ambiciona ser uma referência no 
segmento premium. A médio prazo, 
ambiciona o mercado internacional, 
estimando vender cerca de 800.000 
garrafas no primeiro ano. 
Vitalis Premium apresenta-se numa 
garrafa de vidro transparente, de tara 
perdida, com capacidade de 50cl ou 
1L, Destaque para a dupla tampa e 
para a utilização de uma nova forma 
de rotulagem, o PSL (Pressure 
Sensitive Label). 
A Vitalis Premium está no mercado 
por €2,00, embalagem de 1 litro no 
Supercor em Lisboa a 26/09/2011. 

Voss: 
Colhida num aquífero da Noruega, é 
considerada a água mais pura do 
mundo, por conter apenas 22 mg de 
sólidos dissolvidos, sendo preferida 
pelos enólogos para complementar a 
prova de vinhos. É comercializada 
em lojas gourmet, hotéis e 
restaurantes. A garrafa de 33cl custa 
€2,50, a de 80cl €5,45 no Supercor 
em Lisboa dia 26/09/2011. 

Luso 
A água mineral de Luso nasce a 
28ºC de temperatura na povoação de 
Luso. É originária da água da chuva 
infiltrada na Serra do Buçaco, em 
rochas formadas, quase 
exclusivamente, por quartzo, 
denominadas quartzitos. A Luso é 
líder de mercado das águas 
engarrafadas no segmento de águas 
lisas, com uma quota de cerca de 
23%. Encontra-se disponível nas 
seguintes formas: garrafas de vidro - 
1 L; 0,50 L; 0,25 L; garrafas PET – 
0,33 L; 0,50 L; 1,5 L; 5 L; 0,75 L. 

Glaciar Diamond: 
A Glaciar recebeu o New 
Millennium Award 2011 como a 
empresa europeia que mais se 
destacou este ano, no sector das 
bebidas. Água da Região da Serra da 
Estrela. É microbiologicamente pura. 
A garrafa preta mantém a pureza 
como na origem.  
Encontra-se no mercado a um preço 
de €3,45 a garrafa de 500ml na toca 
do gourmet a 26/09/2011. 

Evian: 
Evian é a mais visível água de luxo 
no mundo. Foi descoberta nos Alpes 
franceses em 1789 pelo Marquês de 
Lessert. Os nitratos são aceitáveis 
com um valor de 3,8 miligramas por 
litro, para além disso, existe um forte 
nível de sílica, e baixo teor de sódio. 
Com 7,2 pH neutro, Evian, 
proporciona uma assinatura e um 
sabor apreciado por muitos. Tem um 
preço de €4,20 a garrafa de 75cl no 
Supercor em Lisboa dia 26/09/2011. 

Vitalis 
A Vitalis foi lançada pela Unicer em 
1985. É uma água mineral natural 
hipossalina, com um teor de 
mineralização total de 45 mg/litro, 
captada no Parque Natural da Serra 
de São Mamede, no nordeste 
alentejano. Leve e equilibrada em 
minerais, Vitalis tem um sabor 
distinto e uma leveza notória. 

Chic: 
A Chic surge em garrafas de um 
litro, que estão disponíveis em duas 
versões – cristal e azul –, tendo sido 
a embalagem desenvolvida por um 
designer nacional. Com um paladar 
levemente doce, a água é 
aconselhada para degustação de 
pratos gourmet. Embora se destine 
ao canal Horeca, o produto encontra-
se à venda em algumas superfícies 
comerciais, que vendem ao público 
uma oferta gourmet. Encontra-se no 
Continente online a 26/09/2011 por 
um preço de €1,29 a garrafa de 1lt.  

Fiji: 
Fiji, é uma água purificada pelos 
ventos. Protegida pelas rochas 
vulcânicas, acumula uma específica 
mistura de minerais e de sólidos, no 
vale Viti Levu, longe de todos os 
outros continentes e da poluição, 
sendo engarrafada dentro do 
aquífero – na fonte –, assim 
evitando-se que tenha contacto com 
o meio ambiente, pois só volta a 
sentir a atmosfera quando é aberta 
para consumo. Foi colocada no 
mercado europeu pelo preço de €9. 

 

Luso 
Água do Luso lançou uma nova 
edição limitada Serra do Buçaco. 
Segundo a SCC, esta edição é um 
tributo a um dos pilares essenciais da 
identidade da marca - origem única. 
Trata-se de uma garrafa premium e 
vai estar disponível nos formatos de 
50cl e 1lt, em pontos de venda 
seleccionados. O lançamento da 
edição especial Serra do Buçaco 
ocorreu no Green Festival. 
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3.4. Análise do ambiente interno 

3.4.1. Missão 

A missão da Sumol+Compal é de ser uma empresa de referência nacional e 

internacional em todos os seus produtos. Bem como consolidar a liderança nas bebidas 

não alcoólicas e desenvolver a melhor rede de distribuição ao canal Horeca. 

Tem também como missão um crescimento sustentável assumindo um compromisso 

com todas as partes interessadas: 

• Accionistas – criar valor; 

• Consumidores – compreender e satisfazer; 

• Colaboradores – desenvolver o potencial; 

• Parceiros – relações estáveis; 

• Comunidades – minimizar impactes ambientais. 

 

3.4.2. Recursos 

3.4.2.1. Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos desta unidade de negócio são constituídos por: 

• Responsável de unidade de enchimento: cabe-lhe toda a gestão da fábrica, 

pessoal, custos, rentabilidade, etc; 

• Responsável operacional unidade enchimento: coordena todos os trabalhos da 

fábrica, turnos de pessoal, recebimento dos materiais de embalagem, 

coordenação com parceiros fabris, etc; 

• Responsável técnico unidade de enchimento: responsável pela qualidade da 

água, execução de análises periódicas à água, de estabilidade da água nas 

garrafas; Operadores fabris: trabalham junto ao seu posto na fábrica, hoje em dia 

apenas verificam o bom funcionamento das máquinas; 

• Operadores de armazém: organizam e transportam o produto acabado para o 

armazém para futuro carregamento nos carros de distribuição. 

 

3.4.2.2. Recursos Financeiros 

Segundo o relatório e contas consolidadas (não auditadas) do 1º semestre de 

2011, na Sumol+Compal, os indicadores de fundo de maneio que traduzem a situação 

financeira de curto prazo expuseram os seguintes valores no fecho do semestre: o prazo 

médio de recebimentos foi de 69 dias, o prazo médio de pagamentos marcou-se em 72 

dias e o indicador de rotação de stocks encontrava-se nos 84 dias. Em comparação ao 
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ano transacto, no mesmo semestre, estes indicadores eram menos positivos (78, 71 e 94 

dias respectivamente) pois eram reflexo da consolidação das políticas de gestão das 

rubricas do fundo de maneio, seguidas em 2009. Comparando com o final do mesmo 

semestre de 2010, a dívida de curto prazo aumentou 5,9 milhões de euros e a dívida de 

médio e longo prazo reduziu em 24,6 milhões de euros. Verificou-se, assim, um 

abatimento da dívida remunerada líquida total, comparativamente ao fecho do primeiro 

semestre do exercício passado, de 19,8 milhões de euros, para 324,5 milhões de euros. 

O capital próprio ascendia no fim do semestre a 139,5 milhões de euros. 

 

3.4.2.3. Recursos Informacionais 

Sendo uma marca experiente no mercado das águas e como detentora de um 

lugar no top five, a Água Serra da Estrela apresenta um know-how muitíssimo evoluído. 

Ou seja, a Água Serra da Estrela conhece o produto, a concorrência, as tendências, o 

cliente e todo o mercado nacional e internacional. 

A Sumol+Compal acompanha todas as suas marcas com a existência de 

departamentos cujo objectivo é criar valor. Tanto a nível de estudos e dados estatísticos 

como no apoio ao consumidor se consegue conhecer o consumidor e as suas 

necessidades, as tendências e o mercado em geral.  

 

3.4.2.4. Fornecedores 

Trabalham com empresas de embalagem como a Bericap (para as tampas), com 

a Artenius e a Aquaplastico para as garrafas, gráfica Calipolense, Litográfica do sul para 

produção de rótulos papel e Polivouga para os plásticos que envolvem as garrafas e 

Vidrala para as garrafas de vidro. 

 

3.4.3. Produtos e serviços 

As unidades de negócio da Sumol+Compal são constituídas por marcas de 

sucesso e produtos de qualidade. Águas, cervejas, sumos, refrigerantes, néctares, 

bebidas energéticas vegetais e derivados de tomate. Estes produtos são resultado de uma 

forte aposta de qualidade. 

Água 

A Sumol+Compal tem na sua gama as marcas: 

• Água Serra da Estrela - uma água de nascente, à qual estão atribuídas 

propriedades minero-medicinais e é captada em pleno Parque Natural da Serra 
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da Estrela a mais de 1.200 metros de altitude. A Água Serra da Estrela está 

presente no mercado em embalagens de consumo individual (0,33L, 0,50L e 

0,50L Sport) e de consumo familiar (1,5L e 5L). Por sua vez, a garrafa de vidro 

está disponível em 0,25L, 0,75L e 1L. 

• Frize - uma água mineral gaso-carbónica, de gás 100% natural, captada a mais 

de 200 metros de profundidade na região de Vila Flor, em Trás-os-Montes. 

 

3.4.4. Resultados anteriores 

Ao longo do ano de 2010 volume de negócios da Sumol+Compal progrediu 

quase 5%, resultado de um crescimento de 2,5% em Portugal e de cerca de 14% nos 

mercados internacionais. No mercado nacional o crescimento provém de ganhos de 

distribuição e do reforço de quotas de mercado. A nível internacional advém do 

desenvolvimento das categorias de produtos e do reforço da penetração das suas marcas 

nessas categorias. O aumento do volume de negócios, as sinergias resultantes do 

primeiro ano em velocidade cruzeiro e as condições propícias nos mercados de 

matérias-primas possibilitaram uma evolução positiva no desempenho económico-

financeiro da empresa. 

As vendas da SUMOL+COMPAL cresceram 4,6% para 322,5 milhões de euros. 

As duas marcas, COMPAL e SUMOL, assinalaram em 2010 um crescimento de vendas 

de 4,7% e 13,6%, respectivamente, face a 2009. 

No mercado nacional, as vendas cresceram 2,5% para 261,0 milhões de euros, 

como consequência do aumento do preço médio de venda, visto que o volume se 

manteve estável. 

 

3.4.5. Relações empresariais 

A principal parceria é com a Aquaplastico, são parceiros na execução das 

garrafas, têm inclusive máquinas na fábrica, onde se executa a sopragem das garrafas de 

plástico.  

As garrafas de vidro são compradas a vidreiros, o que tiver o preço mais 

rentável, o último utilizado foi a Vidrala. 
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3.4.6. Factores-chave para o sucesso 

Num mercado cada vez mais competitivo, as marcas têm de estar constantemente a 

inovar para que serem reconhecidas por todos os intervenientes na cadeia de consumo. 

Assim os factores-chave para o sucesso são: 

• Ter o produto que o cliente quer; 

• Ser único para o cliente; 

• Estar onde o cliente quer; 

• Ser a primeira escolha do cliente; 

• Transformar a primeira compra numa compra repetida. 

 

4. Análise SWOT 

Tabela 4.1. - Análise SWOT com matriz de sinergia 

SWOT 
Matriz de Sinergia 

Pontos Fortes: 
i. Design; 
ii. Composição das águas; 
iii. Ser uma das 5 primeiras 
marcas gourmet portuguesas. 

Pontos fracos: 
i. Preço; 
ii. Distribuição (no ponto de 
venda); 
iii. Desconhecimento do 
conceito e da marca. 

Oportunidades: 
1.O mercado gourmet está em 
expansão; 
2.Há pouca concorrência directa 
de águas gourmet; 
3.O mercado das águas 
engarrafadas está saturado de 
produtos iguais o que leva o 
consumidor a procurar algo 
diferente; 
4.Os produtos gourmet são sinais 
de status. 
 

OF: 
(2,iii) Aproveitar a pouca 
concorrência nacional para 
difundir a marca; 
(3,i) Fazer com que o produto 
seja reconhecido pela sua 
embalagem. 

Of: 
(3,iii) Suscitar interesse no 
consumidor pelo mistério e 
efeitos da nova marca; 
(4,ii) Fazer o cliente sentir-se 
especial por ter um produto 
exclusivo de pontos de venda 
específicos. 

Ameaças: 
1.Conjuntura económica leva à 
retracção do consumidor no que 
se refere a produtos gourmet/ 
luxo; 
2.Concorrência de outras águas 
não gourmet; 
3.Tradição / cultura sobre a água 
engarrafada portuguesa, bem 
como a de torneira (é boa); 
4.Mercado reduzido de clientes 
potenciais. 

AF: 
(2,ii) Marcar a diferenciação 
pela composição; 
(4,iii) Por ser das marcas 
pioneiras terá de alargar o 
mercado de clientes potenciais. 

Af: 
(1,iii) Ao explicar os efeitos do 
produto e a sua importância 
contraria-se a retracção do 
mercado; 
(4,iii) Conciliar os pontos de 
venda com os locais de procura 
dos clientes potenciais. 
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5. Segmentação, Targeting e Posicionamento 

5.1. Variáveis de segmentação 

Variável geográfica: Restaurantes, hotéis de luxo, ou lojas gourmet das grandes 

cidades portuguesas bem como principais cidades europeias e posteriormente mundiais. 

Variável demográfica: Indivíduos de ambos os sexos, com mais de 30 anos, 

pertencentes às classes sociais A, B e C+.  

Variável psicográfica: Pessoas exigentes em termos de qualidade, de informação, de 

experimentação. Preocupações com um estilo de vida e alimentação saudável. 

Variável comportamental: Indivíduos que procuram os produtos gourmet, 

independentemente do motivo: experimentação, ostentação ou simplesmente pelo gosto. 

 

 O mercado das águas gourmet tem como clientes: consumidores do segmento 

médio-alto, urbanos, exigentes em termos de qualidade, não apenas de embalagem, mas 

de informação, que gostam da diversidade de experimentação gastronómica (águas de 

todo o mundo, com características minerais muito diferentes, sabores muito diferentes, 

adequadas para utilizações distintas).  

 Nos restaurantes, hotéis de luxo, ou lojas gourmet existem os consumidores que 

pedem as águas em função do nome; para consumo imediato; para levarem mais do que 

uma referência para um jantar diferente em casa; ou ainda quem opte pela oferta de uma 

garrafa de água Premium em vez de uma de vinho para um jantar em casa de amigos. 

Pode-se afirmar que são consumidores da classe A, B e C+, com preocupação por um 

estilo de vida saudável e que aliam a necessidade primária de satisfazer a sede a um acto 

com “glamour” que proporciona um certo status.  

 Embora, pertencente na sua maioria às classes mais altas, a penetração dos 

produtos “gourmet” tem vindo a aumentar na classe média. 

 

5.2. Mercados alvos 

Dentro do mercado das águas, existem dois segmentos fundamentais. Poder-se-

á, então, distinguir: entre água mineral e água de nascente, sendo que cada uma delas se 

poderá subdividir em com ou sem gás. 

No caso deste projecto, o mercado alvo é, sem sombra de dúvidas, a água de 

nascente sem gás em consonância com o mercado gourmet. 
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5.3. Posicionamento 

A “Danke Cristal” posiciona-se como uma água gourmet. A marca “Danke 

Cristal” é sinónima de bem-estar! “Danke Cristal” é a paz de espírito e o equilíbrio 

essenciais ao mundo. Ainda reconhecida pelo seu glamour é um símbolo de 

exclusividade e inovação. Os seus slogans são uma boa descrição do seu 

posicionamento: “Pure as cristal”; “O espírito em estado líquido”.  

 

6. Objectivos do plano e suporte de marketing 

6.1. Direcção do plano de marketing 

6.1.1. Estratégias de crescimento 

O lançamento deste produto vai optar por uma estratégia concorrencial pois o 

objectivo principal será o de ganhar à concorrência. Sendo obviamente um seguidor na 

entrada do mercado gourmet, este novo produto pretende ser inovador ao ponto de o 

levar a uma rápida liderança no mercado. Para alcançar esta colocação, a marca, terá de 

divulgar com excelência o seu posicionamento. 

 

6.2. Objectivos para o plano de marketing 

6.2.1. Objectivos de marketing 

Com o lançamento da água gourmet “Danke Cristal” da Água Serra da Estrela, 

pretende-se alcançar os seguintes objectivos de marketing: 

• Reforçar a presença da marca Serra da Estrela no mercado das águas 

engarrafadas, através de um produto concebido de acordo com as últimas 

tendências nacionais e internacionais; 

• Posicionar a marca no mercado da águas premium; 

• Liderar o mercado das águas gourmet portuguesas em Portugal; 

• Aumentar a quota de mercado da Água Serra da Estrela; 

• Elucidar os consumidores sobre o conceito “Danke Cristal”; 

• Colocar a “Danke Cristal” no top of mind das águas gourmet. 

  

6.2.2. Objectivos financeiros 

Considerando que se está a lançar um produto para as pessoas de classes média e 

alta, e recorrendo à informação disponibilizada pelo INE – Instituto Nacional de 

Estatística - sobre o rendimento das famílias (para o efeito do presente exercício apenas 

são considerados os trabalhadores por conta de outrem uma vez que não se encontram 
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disponíveis os dados relativos a todos os trabalhadores, pelo que irá ser efectuado o 

cálculo considerando que a amostra encontrada é a totalidade da população), considera-

se que o nosso mercado abrange todos os trabalhadores com remuneração superior a 

1200€ líquida por mês. 

 

Tabela 6.1. - População média empregada por conta de outrem (Série 1998 – Nº) 

por Local de residência (NUTS – 2002), Sexo, Sector de actividade económica 

(CAE Ver. 3)e Rendimento líquido mensal; Anual 
[Período de referência dos dados: 2010; Sexo:HM; 

Sector de actividade económica (CAE Ver. 3): Total] 

 
1200€ a menos 

de 1800€ 

1800€ a menos 

de 2500€ 

2500€ a menos 

de 3000€ 
3000€ e mais 

HM (Nº x 1000) 340,9 96,7 25,7 29 

        Fonte: INE 

Neste segmento encontram-se um mercado total de 492.300 (tabela 6.1) pessoas, sendo 

que se define como objectivo um alvo de 2%, ou seja, 9.846 pessoas. O consumo 

previsto é de uma média de 3 garrafas por semana, tendo em conta que o ano tem 52 

semanas, dá um total de 1.535.976 garrafas vendidas por ano. Estabeleceu-se o PVP de 

3,50€ pelo que ao distribuidor sairá por 3,15€ (-10%). 

 

Pressupostos para a elaboração do orçamento: 

- Toma-se a população trabalhadora por conta de outrem como a população total 

portuguesa; 

- Não existem alterações durante os três anos sobre o total de população; 

- Os rendimentos mantêm-se inalterados durante o período aqui definido; 

- O PVP mantém-se sem alterações de valor ao longo dos três anos. 

 

Tabela 6.2. Tabela do orçamento (parte 1) 
 2012 2013 2014 

Mercado total (rendimento 

superior a 1.200€) 
492.300 492.300 492.300 

Alvo 2% / 2,5% / 3% 9.846 12.307 14.769 

Consumo per capita / ano 156 156 156 

Volume de vendas (unidades) 1.535.976 1.919.892 2.303.964 
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Tabela 6.3. Tabela do orçamento (parte 2) 
 Unitário 2012 2013 2014 

Vendas 3,15 € 4.838.324,40 € 6.047.659,80 € 7.257.486,60 € 

 

Os objectivos financeiros para o ano de lançamento deste produto serão: 

• Aumento de 1.535.976 em unidades de águas lisas do grupo vendidas em 2012, 

1.919.892 em 2013 e 2.303.964 em 2014; 

• Atingir com a venda do produto no 1ºano 2% da população com rendimento 

líquido superior a 1200€ mensais, 2,5% no 2º ano e 3% no 3º ano; 

• Conseguir obter 4.838.324,40€ com as vendas do produto em 2012, 

6.047.659,80€ em 2013 e 7.257.486,60€ em 2014. 

 

6.3. Planeamento do suporte de marketing 

6.3.1. Serviço ao consumidor 

Por se tratar de um produto específico e com um tema desconhecido para a 

maioria dos consumidores, o serviço ao consumidor tem de ser uma área cuidada e bem 

profissionalizada. Será, se não o ponto-chave, um dos factores mais importantes para 

dar a conhecer ao mercado e ao consumidor a essência deste produto inovador. 

Assim, o serviço ao consumidor não será descurado em nenhuma das suas três 

etapas: antes, durante e depois. Isto é, o consumidor terá à sua disposição um site 

próprio do produto com toda a informação disponível; uma linha de apoio (e-mail e 

telefone) disposta a esclarecer qualquer tipo de dúvidas; bem como, terá a oportunidade 

de provar o produto em diversas acções de degustação agendadas na estratégia de 

comunicação.  

 

6.3.2. Marketing interno 

Para que o plano de marketing seja implementado com sucesso, é necessário que 

o marketing interno seja efectuado de uma forma assertiva e eficaz. Assim, a 

comunicação do marketing interno tem como objectivo habilitar os seus colaboradores 

para que sejam os primeiros a conhecer o conceito “Danke Cristal” e assim poderem 

passar a mensagem, sem dúvidas e com muita clareza, aos consumidores. 

Nesse sentido, serão efectuadas algumas acções de formação bem como reuniões 

internas para coordenar tanto a estratégia como os conhecimentos acerca do conceito em 
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desenvolvimento. Todos os objectivos do plano devem de ser colocados à disposição 

dos colaboradores para que todos participem no seu alcance. 

 

7. Desenvolvimento do marketing-mix 

7.1. Produto 

Danke Cristal é uma água destinada a entrar no nicho de mercado das águas 

gourmet. É um projecto que surgiu do livro “as mensagens escondidas na água” escrito 

por um cientista japonês Masaru Emoto. O livro descreve o fenómeno que assombrou o 

mundo da ciência e da espiritualidade. 

Segundo este cientista a água tem características melhores ou piores, consoante 

o ambiente, energias ou sentimentos a que é exposta. Quando a água congelada é 

colocada a temperatura ambiente, esta ao descongelar forma cristais apenas visionados 

através de fotografias tiradas com intervalos de milésimos de segundo. 

Se a água for exposta a palavras de sentimentos positivos, como “alegria”, 

“obrigada”, “amor”, esta formará cristais desenhados quase na perfeição. Ao contrário, 

quando exposta a palavras ou sentimentos negativos como “parvo”, “Satanás”, aqui a 

água não formará qualquer cristal. Assim, esta água “Danke Cristal” irá, tal como 

sucedeu aquando da apresentação deste estudo científico, deixar todas as pessoas 

impressionadas com o efeito que a energia da mente e das palavras humanas têm sobre a 

natureza e por consequência em todo o ser humano. 

As palavras e os sentimentos têm o poder de alterar a água e outras substâncias, 

pelo que a Danke Cristal irá estar sempre exposta à palavra “obrigada”. Isto verifica-se 

tanto na marca da água “Danke” (obrigado em alemão), como no lettering que envolve a 

própria garrafa. Nas “costas” da garrafa irão estar escritas várias palavras. Sendo estas 

sinónimos apenas traduzidos para diversas línguas. “OBRIGADO” estará escrito na 

garrafa e virado para o interior como que se a própria água o conseguisse ler. Este 

“obrigada” é para agradecer as boas energias da vida visando assim o bem-estar e a paz 

de espírito. 

Visto o nosso corpo ser constituído até 70% de água, com o uso contínuo desta 

água, as pessoas passam a ter até 70% de pureza e boas energias a circular no seu 

interior. Tal como uma alimentação saudável é essencial para o bem físico e 

psicológico, também a “Danke Cristal” purifica o físico e por consequência o 

psicológico de cada um. 
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Danke Cristal será vendida em garrafas de vidro para que não libertem partículas 

com as oscilações de temperatura, como acontece com as embalagens de plástico. Estas 

garrafas têm uma forma cilíndrica a fim da energia circular sem qualquer quebra, tal 

como acontece com as arestas das rectangulares. A água, com este espaço circular 

ininterrupto, em conjunto com a energia das palavras fá-la circular sem perder qualquer 

uma das suas propriedades, mantendo os seus níveis iguais por toda a embalagem. Daí, 

mais uma vez, se justificar o bem-estar e a paz de espírito, pois esta energia é distribuída 

por todo o organismo depois do consumo da Danke Cristal. 

Existem dois slogans desta água que demonstram bem o seu posicionamento, um em 

inglês e outro em português: “Pure as cristal”; “O espírito em estado líquido”. 

Muitas águas gourmet são reconhecidas pelos seu efeitos medicinais e curativos que 

podem proporcionar caminhos com o fim de atingir um bem-estar físico e na maior 

parte das vezes apenas momentâneos. A “Danke Cristal” é o bem-estar! “Danke Cristal” 

é a paz de espírito e o equilíbrio essenciais ao mundo. 

 

Processo criativo 

Todo o processo criativo foi criteriosamente escolhido pela essência do projecto, 

isto é, pela delicadeza do tema tratado neste estudo científico. Várias provas foram 

feitas para o modelo de garrafa final, tendo de ser respeitado o circular de energia no 

seu interior foram estudados dois modelos e dentro destes, duas variações de cor. Um 

modelo mais tradicional que ganha pela simplicidade e outro mais trabalhado a nível de 

design mas que respeita na mesma o circular referido anteriormente.  

Figura 7.1. - Versão final aprovada1 

 
                                                             
1 Ver as várias versões do processo no Anexo 1 
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7.2. Preço 

O preço está um pouco acima das linhas concorrentes nacionais e abaixo das 

internacionais. A garrafa de 50cl terá um PVP de 3,50 €. 

 

7.3. Distribuição 

Produto a ser distribuído pelas lojas gourmet de Lisboa, Porto e Algarve; hotéis 

de 5 estrelas, casinos e alguns restaurantes de requinte de todo o país. Mas toda a 

distribuição ficará a cargo da Sumol+Compal que utilizará as redes de distribuição 

habituais nos seus mais diversos produtos. 

Após a produção, o produto é transportado em camiões de longo curso e 

distribuído pelos vários centros que a marca detêm pelo país (dependendo das 

necessidades da zona) – Povoa de Varzim, Leiria, Carnaxide, Évora, Faro. Na maior 

parte dos casos o produto vai para o armazém central em Leiria onde depois segue para 

grandes clientes (hipermercados) ou para os centros atrás descritos quando se tratam de 

clientes mais pequenos (canal Horeca). 

 

7.4 Comunicação 

Serão desenvolvidas várias campanhas (Marketing, Publicidade e Relações 

Públicas) de lançamento do produto, bem como, conferências para apresentação da 

“Danke Cristal”, explicando toda a inovação deste estudo científico que desenvolveu o 

aparecimento desta água. 

A campanha de lançamento irá ser above e below the line, sendo que os 

anúncios irão ser apresentados com uma imagem requintada e marcando pela diferença. 

Serão aproveitados alguns locais já adjudicados à Água Serra da Estrela para não 

aumentar os custos de comunicação em grande escala. 

Juntamente com estas campanhas de lançamento do produto, vão acontecer 

diversas conferências para apresentação da “Danke Cristal”, explicando toda a inovação 

deste estudo científico que desenvolveu o aparecimento desta água.  

Toda a explicação do estudo científico terá de ser bem pensada e elaborada pois 

aí está a chave do sucesso deste projecto. Poderá ser através de entrevistas, organização 

de eventos, palestras, artigos de jornal, entre outros. 

Campanhas ao trade terão de ser mantidas durante vários meses com o apoio dos 

distribuidores. Serão campanhas de degustação e sampling, dependendo da situação a 

que se apliquem. Todas as etapas da campanha, serão acompanhadas por estudos de 
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mercado para que estes programas de acção possam evoluir conforme a opinião e 

aceitação do público. 

Ao permitirem uma eficácia maior do que a publicidade, no que se refere à 

relação custo/benefício, as RP apresentam-se como uma forte ferramenta ao nível da 

comunicação no lançamento do produto apresentado. São a ferramenta adequada a uma 

comunicação selectiva para um produto que não se pretende que seja de massas. 

Pretende-se divulgar e criar razão de notícia junto dos órgãos de comunicação 

social, acerca do lançamento da ”Danke Cristal”, através de vários eventos desde 

programas de degustação; envio de press-releases; associação da água a um evento 

nacional de Golf (um desporto elitista e onde conseguimos encontrar o target a que se 

destina o produto); criação de um site exclusivo; organização de uma conferência sobre 

produtos portugueses gourmet. Assim propicia-se a publicação de artigos sobre o 

lançamento do produto, sem pagar o “espaço” destinado à publicidade, dando 

visibilidade e notoriedade ao novo produto. Para que o número de notícias seja maior e 

contínuo, o envio de press-releases bem como os eventos planeados irão ser espaçados 

no tempo e, toda a informação inerente a estes irá ser dada aos poucos a fim de criar 

entusiasmo e cativar a atenção do jornalista, quer pela sua originalidade, quer pelo 

valor. 

Outro ponto a destacar é o facto das Relações Públicas nesta situação 

conseguirem mais facilmente garantir o objectivo da credibilidade, que nem sempre é 

conseguido pelas outras formas de comunicação. Este facto deriva de duas razões, uma 

delas, é o facto de grande parte das actividades de Relações Públicas resultarem em 

acções directas com o target que se pretende atingir. Será nos restaurantes, casinos e 

hotéis que existirão provas de degustação com o público-alvo com quem se pretende 

comunicar e, as acções têm inevitavelmente mais impacto do que meras palavras, e é 

mais facilmente retida pelos públicos visados. Outra razão, é o facto de conseguir 

mobilizar líderes de opinião e os media - extremamente importantes na formação da 

opinião pública - no sentido de veicular a mensagem que se pretende passar. 

A estratégia passa em traços gerais pela divulgação nos meios de comunicação 

social, pela participação em feiras/congresso e pela presença, com acções de 

degustação, nos pontos de distribuição onde se encontra o público que se pretende 

atingir. 

Nada mais adequado de que a participação na Exposição Alimentaria na FIL, por 

se tratar de um salão de referência internacional. Neste evento será mostrado o próprio 
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produto, desde a sua essência até à sua embalagem. A seu tempo será divulgada a 

criação do site “Danke Cristal”. Neste site, estarão presentes várias informações sobre o 

produto, textos e pequenos filmes direccionados tanto ao consumidor como aos media 

de forma a facilitar o seu acesso à informação e assim proporcionar uma maior e melhor 

divulgação acerca do produto. A página contará igualmente com uma parte interactiva 

onde serão anunciados os eventos da marca e os seus visitantes poderão assinar uma 

newsletter que será enviada periodicamente. Também existirá uma página no Facebook 

com actualizações coincidentes com o site. 

A grande aposta deste plano será o “mês danke cristal”, onde serão efectuadas 

várias acções de degustação pelos pontos mais importantes do país. A última acção do 

“mês Danke Cristal” é a organização da Conferência que terá como tema “Gourmet: 

uma tendência”. Esta tem como objectivo explicar o conceito gourmet, dar a conhecer o 

seu nível de crescimento e alguns dos produtos nacionais que já se desenvolveram neste 

mercado. Por fim será enviado um press-release aos media de forma a informá-los dos 

resultados positivos da acção. 

A “Danke Cristal” marcará presença, ao longo de todo o Circuito de Golf dos 

Casinos Solverde, como água oficial, que durará de Março a Setembro.  

 

Objectivos de RP 

 Com as acções de comunicação para o lançamento da nova água Danke Cristal, 

pretender-se-ão alcançar os seguintes objectivos: 

• Criar notoriedade/ visibilidade do produto novo; 

• Aumentar notoriedade da marca Água Serra da Estrela; 

• Explicar as características do produto; 

• Estimular a apetência pela compra do produto; 

• Suscitar interesse para o mercado Gourmet 

 

Definição dos Públicos:  

• Público interno (colaboradores da Sumol+Compal);  

• Consumidores (público-alvo);  

• Jornalistas; 

Definições das acções: 

1. Evento de lançamento do produto – Jantar no Convento do Beato em Lisboa. 
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2. Acções de Degustação: Hotel Sheraton Porto e Lisboa; Casino Algarve, Vilamoura, 

Estoril, Lisboa e Espinho; Restaurantes em Lisboa (Gambrinus, Riu´s, Largo, Eleven, 

Olivier, Fortaleza do Guincho, Porto de Santa Maria); Restaurantes no Porto (Buhle, 

Terra, Foz Velha, Yeatman); Restaurantes no Algarve (S.Gabriel,Vila Joya, D’Oliva). 

3. Associação ao 10º Circuito de Golf dos Casinos Solverde; 

4. Envio de Press-release: Exame; Marketeer; Meios & Publicidade; Briefing; Executive 

Digest; Revista Escape / Expresso; Revista Blue Wine; Visão Gourmet. 

5. Presença na internet: site oficial e página no Facebook. 

6. Presença na Exposição Alimentaria Lisboa 2012, Barcelona e Salão Vinho&Sabores;   

7. Organização de uma conferência “Gourmet: uma tendência” no centro de congressos 

do Estoril com os seguintes oradores: 

• Dir. Marketing da Sumol+Compal (Danke Cristal); 

• Dir. Marketing da Renova (Papel higiénico luxury); 

• Dir. Marketing da Sovena (Azeite Oliveira da Serra); 

• Dir. Marketing Saloio (gama Saloio Gourmet); 

• Dir. Marketing Delta Cafés (Delta Gourmet). 

 

Calendarização 

As acções decorrem entre Fevereiro e Setembro de 2012 mas a calendarização 

encontra-se no anexo 2. 

 

8. Orçamento de marketing 

Tabela 8.1. Orçamento de marketing 
  2012 2013 2014 
Vendas 4.838.324,40 € 6.047.659,80 € 7.257.486,60 € 
Custo das Mercadorias Vendidas 153.597,60 € 191.989,20 € 230.396,40 € 
Margem Bruta 4.684.726,80 € 5.855.670,60 € 7.027.090,20 € 
Custos de Comunicação 237.700,00 € 242.454,00 € 247.303,08 € 
Custos de Distribuição 153.597,60 € 191.989,20 € 230.396,40 € 
Custos Gerais 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00 € 
Margem Líquida Antes de Imposto 3.828.429,20 € 4.956.227,40 € 6.084.390,72 € 
Imposto 229.705,75 € 297.373,64 € 365.063,44 € 
Margem Líquida 3.598.723,45 € 4.658.853,76 € 5.719.327,28 € 

 

 

Pressupostos: 

• O custo unitário de cada unidade (50cl) vendida é de 0,10€; 

• O custo de distribuição de cada unidade (50cl) é de 0,10€; 
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• O custo da comunicação aumenta 2% a cada ano; 

• Os custos gerais mantêm-se ao longo dos 3 anos; 

 

9. Controlo 

O controlo do presente plano terá em conta a análise e observação das seguintes 

variáveis: 

• Volume de vendas do produto (segue a curva de vendas prevista?); 

• Quota de mercado do produto (está este produto a canibalizar outros da marca?); 

• ROI; 

• Correcta implementação das acções de comunicação; 

• Qual o valor percebido por parte dos consumidores face ao produto; 

• Satisfação dos clientes face ao resultado do produto. 

 

Mecanismos de controlo das variáveis: 

• Reuniões trimestrais entre a direcção comercial e de marketing para avaliação 

de: volume de vendas, evolução da quota de mercado, ROI; 

• Visitas ao terreno para avaliação das acções de comunicação; 

• Avaliação do valor percebido do produto e da satisfação dos clientes face ao 

mesmo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Projectos de design: 

Garrafa 1 (transparente)        Garrafa 1 (azul)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garrafa 2 (transparente)        Garrafa 2 (azul) – versão final aprovada 
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ANEXO 2 – Calendarização e orçamentação das acções 
  Data Local Valor 
Internet     8.500 € 
Site 1-Mar-2012 Net 7.500 € 
Facebook 1-Mar-2012 Net 1.000 € 
Evento de lançamento     40.000 € 
Convento do Beato 1-Mar-2012 Lisboa 40.000 € 
Acções de degustação     25.200 € 
Rest. Gambrinus 8 a 10-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Rest. Riu's 8 a 10-Mar-2012 Oeiras 1.200 € 
Rest. Largo 8 a 10-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Rest. Olivier 8 a 10-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Rest. Eleven 8 a 10-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Rest. Fortaleza do Guincho 8 a 10-Mar-2012 Guincho 1.200 € 
Rest. Porto Santa Maria 8 a 10-Mar-2012 Guincho 1.200 € 
Rest. Buhle 8 a 10-Mar-2012 Porto 1.200 € 
Rest. Terra 8 a 10-Mar-2012 Porto 1.200 € 
Rest. Foz Velha 8 a 10-Mar-2012 Porto 1.200 € 
Rest. Yeatman 8 a 10-Mar-2012 Porto 1.200 € 
Casino Estoril 15 a 17-Mar-2012 Estoril 1.200 € 
Casino Lisboa 15 a 17-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Casino Espinho 15 a 17-Mar-2012 Espinho 1.200 € 
Hotel Sheraton Lisboa 29 a 31-Mar-2012 Lisboa 1.200 € 
Hotel Sheraton Porto 29 a 31-Mar-2012 Porto 1.200 € 
Rest. São Gabriel 5 a 7-Abr-2012 Algarve 1.200 € 
Rest. Vila Joya 5 a 7-Abr-2012 Algarve 1.200 € 
Rest. D'Oliva 5 a 7-Abr-2012 Algarve 1.200 € 
Casino Algarve 5 a 7-Abr-2012 Algarve 1.200 € 
Casino Vilamoura 5 a 7-Abr-2012 Algarve 1.200 € 
10º Circuito Golf Casinos Solverde     39.000 € 
Casino Espinho 24 a 25-Mar-2012 Espinho 6.500 € 
Casino Algarve 12 a 13-Mai-2012 Algarve 6.500 € 
Casino Monte Gordo 2 a 3-Jun-2012 Algarve 6.500 € 
Casino Vilamoura 30 a 1-Jul-2012 Vilamoura 6.500 € 
Casino de Chaves 15 a 16-Set-2012 Chaves 6.500 € 
Clube de Golf do Porto 22 a 23-Set-2012 Porto 6.500 € 
Feiras     60.000 € 
Salão Vinho e Sabores a definir Braga 15.000 € 
Alimentaria & Horexpo Lisboa a definir Lisboa 20.000 € 
Alimentaria Barcelona 26 a 29-Mar-2012 Barcelona 25.000 € 
Conferência     45.000 € 
Gourmet: uma tendência 29-Mar-2012 Estoril 45.000 € 
Press releases     0 € 
Imprensa da especialidade 27-Fev-2012 Vários 0 € 
Imprensa da especialidade 26-Mar-2012 Vários 0 € 
Merchandising     20.000 € 
Brindes diversos 15-Fev-2012 Vários 20.000 € 

   TOTAL 237.700 € 
 


