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RESUMO 

 

O trabalho de projecto a apresentar consiste num plano de marketing para a empresa 

Quinta do Mouro, empresa vitivinícola que produz vinhos alentejanos na região de 

Estremoz. 

O plano analisa o ambiente externo e interno da empresa, incluindo uma análise da 

concorrência e os seus factores-chave de sucesso. Descreve os mercados onde se insere, 

a segmentação, mercado-alvo e define ainda o posicionamento e os objectivos quer de 

marketing quer financeiros a alcançar durante o ano 2013. Por último este plano 

apresenta o marketing-mix composto por sete pontos principais (Produto, Preço, 

Distribuição, Comunicação, Pessoas, Processo e Evidências Físicas) sendo a 

comunicação fundamental para atingir os objectivos propostos.  

Sendo um plano proposto apenas para o ano 2013 terá como principal objectivo 

aumentar a notoriedade da Quinta do Mouro e de todos os seus vinhos de uma forma 

geral.  

 

Palavras-chave: Plano, Marketing, Vinho, Quinta do Mouro, Alentejo 
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ABSTRACT 

The presented essay consists on a marketing plan for the brand “Quinta do Mouro”, 

belonging to a wine company in a central Portuguese region called Alentejo, near 

Estremoz. 

The plan examines the company’s both external and internal environment, including an 

analysis of the competing companies and their own key-factors for success. It describes 

the surrounding markets, where it operates, segmentation and target market, and still 

sets the positioning, as well as the marketing and financial objectives to be achieved 

during the year 2013. Finally, this plan features the composed marketing-mix for seven 

main points (Product, Price, Distribution, Communication, People, Process and Physical 

Evidences), communication being the key to the achievement of the company’s 

objectives. 

Being this marketing plan considered only for 2013, it will have as main goal to 

increase the notoriety of “Quinta do Mouro” and all its wines in a more overall way.  

 

Key-words:  Plan, Marketing, Wine, Quinta do Mouro, Alentejo 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objectivo e relevância do estudo 

A empresa Quinta do Mouro não tem um Plano de Marketing o qual é sempre essencial 

a uma marca/empresa.  

Quando a marca começou, todo o vinho se vendia sem qualquer dificuldade ou sem o 

auxílio de comunicação, a empresa sente agora necessidade de um plano que a ajude a 

enfrentar a concorrência feroz dos dias de hoje e focar estratégias fundamentais para 

activar a marca e conquistar novos mercados.  

Este estudo deverá ser utilizado como suporte à actividade da empresa para que os seus 

objectivos estratégicos sejam atingidos de forma eficaz. O plano tem como principal 

objectivo aumentar o reconhecimento da marca perante os clientes através de uma 

estudada aposta a nível de comunicação. Outros dos seus objectivos são fidelizar os 

clientes existentes; e angariar novos clientes, alavancar vendas e aumentar notoriedade 

da marca. 

Este projecto é visto como um desafio, falamos numa empresa com poucos trabalhos a 

nível de marketing. É ainda uma oportunidade para demonstrar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do período académico do investigador visto que abrange todas as 

temáticas abordadas durante esse percurso.  

1.2 Estrutura 

Neste primeiro capítulo é feita uma breve apresentação do estudo, referindo a relevância 

do mesmo, sua estrutura e metodologia utilizada. O capítulo 2 que precede o plano diz 
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respeito à investigação feita a nível de literatura para fundamentar o estudo. Os 

capítulos seguintes (3 a 7) dizem respeito à estrutura do plano de marketing que foca 

seis pontos essenciais, preenchidos de forma sucinta mas o mais completa possível. Por 

último (capítulo 8), são apresentadas ferramentas de controlo para orientar a 

implementação do plano apresentado. 

1.3. Metodologia 

Para realizar este estudo foi necessário investigar textos científicos sobre Plano de 

Marketing, que permitiram uma base de fundamentação sólida e objectiva para a sua 

concretização, essa revisão de literatura teve como foco temas acerca do planeamento 

de marketing e as suas etapas e características, para em seguida implementar o trabalho 

de projecto a que este estudo se propõe – Um Plano de Marketing. 

Para uma melhor análise do contexto e tendências da empresa foram analisados dados 

do INE – Instituto Nacional de Estatística, do IVV- Instituto da Vinha e do Vinho e 

ainda do EuroMonitor Internacional para perceber o consumidor português. Foi ainda 

imprescindível falar com os colaboradores da empresa para obter informações 

necessárias ao estudo e um conhecimento mais aprofundado sobre a opinião dos seus 

clientes. Conhecer o mercado onde está inserido e os seus concorrentes e acima de tudo 

vingar perante estes. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura é essencial para que o investigador tenha bases nas quais 

desenvolve o seu estudo, o justifica. Assim, ao longo deste capítulo 2 é possível 

conhecer o plano de marketing em profundidade, o seu conceito, objectivos e o que o 

constitui segundo vários autores. 
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Qualquer empresa precisa de um bom plano de marketing para fornecer direcção e foco 

para a sua marca, empresa ou produto. Com um plano detalhado, qualquer negócio 

estará melhor preparado para lançar vendas inovadoras de produtos ou aumentar os 

clientes actuais (kotler & Keller, 2006). 

2.1 Planeamento de marketing 

Um planeamento de marketing é um processo que determina de forma estruturada como 

uma empresa deve fornecer valor aos seus clientes, à própria organização e aos seus 

principais interessados, através de pesquisas e analises acerca da situação actual, dos 

seus mercados e clientes, desenvolver e documentar objectivos de marketing, 

estratégias e programas, execução, avaliação,  e controlo das actividades de 

marketing para atingir os objectivos (Wood, 2007). 

Segundo Wood (2007), um plano de marketing deve ser fundamentado em seis passos 

essenciais: 

1. Pesquisar e analisar a situação actual, o plano deve começar por fazer um estudo 

dos ambientes interno e externo da empresa. 

2. Compreender os mercados e clientes, perceber quais os mercados onde quero 

actuar e quais os consumidores a atingir. 

3. Definir qual o consumidor alvo de acordo com um Plano de segmentação, 

 targeting e posicionamento, depois de estudar os mercados onde actuar. 

4. Definir objectivos sólidos com um Plano de direcção, objectivos,  suporte de 

marketing, e metas a alcançar. 

5. Desenvolver estratégias de marketing e programas. Numa quinta fase são 

definidas as estratégias e actividades de marketing para atingir as metas a que se 
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propuseram. Define-se ainda o tipo de comunicação para manter relações fortes com 

todos os stakeholders. 

6. Estabelecer métricas segundo um Planeamento da medição da performance e 

controlo da implementação, para que os marketeers controlem a evolução e o rumo do 

plano que implementaram e poder assim corrigir a tempo falhas que possam surgir. 

Na opinião de Jann (2007) um plano de marketing é um componente chave no plano de 

negócio de uma empresa. É o blueprint para fazer saber o valor dos seus produtos e 

serviços aos seus clientes, por outro lado Wood (2007) afirma que um plano 

de marketing é um documento que abrange um período especial , resume o que o 

marketeer tem aprendido sobre o mercado e não só o que, mas também o como será 

conseguido através do marketing.  

O objectivo de um plano de marketing para Kotler e Keller (2006) é delinear a pesquisa 

de marketing a fazer, como e quando a fazer e definir como aplicar os resultados. Na 

perspectiva de Davis e Newcomb (2006) o objectivo não é simplesmente promover os 

serviços da empresa aos clientes e potenciais clientes, mas é também o de construir 

relacionamentos com os mesmos.  Assim, segundo os autores, o plano deve também 

desenvolver as habilidades e competências de todos os colaboradores.  Afirmam ainda 

que é preciso um esforço diário para manter relacionamentos fortes com os seus clientes 

existentes, pois exige muito mais esforço fazer novos relacionamentos.  

Num terceiro ponto de vista, Graham (1993) defende que o objectivo preliminar do 

marketing é fazer com que clientes, empresas, ou grupos percebam que é uma mais 

valia fazer negócio com a empresa. Deste modo, para Graham, a missão do marketing é 

criar um ambiente em que o cliente aprecie os benefícios de fazer o negócio com a 

empresa, e esta descobre como contribuir para o sucesso do cliente. 
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2.2 Estrutura e conteúdo de um plano de marketing 

O estudo terá como base os oito passos simplificados e fundamentais para o 

desenvolvimento de um plano propostos por Marion Wood (2007). Sendo o negócio da 

empresa assente em bens de grande consumo, a escolha da estrutura teve por base o 

facto de Wood se focar no mercado alvo e no consumidor.  

TABELA 2.1 

ESTRUTURA E SECÇÕES DE UM PLANO DE MARKETING  

SECÇÃO DESCRICÇÃO 

1. Sumário Executivo Breve revisão sobre os objectivos principais do plano e quais as 

estratégias e esforços para alcançar essas metas. 

2. Situação actual do 

marketing 

Resume as tendências ambientais: análise da situação interna e 

externa (missão, produtos, mercados, resultados anteriores, os 

concorrentes, outras forças ambientais) e ainda uma análise SWOT. 

3. Objectivos e questões Descreve os objectivos específicos do plano de marketing a atingir e 

identifica os problemas que podem afectar a realização dos mesmos. 

4. Mercado alvo, análise 

do consumidor e 

posicionamento 

Explica as decisões de segmentação, targeting e posicionamento. 

Discute os segmentos alvo, tendo em conta as necessidades, 

vontades, comportamentos e atitudes dos actuais e potenciais 

clientes. 

5. Estratégia de 

Marketing 

Estratégia geral a ser usada na realização dos objectivos do plano de 

marketing, são criar, comunicar e entregar valor ao mercado-alvo. 

6. Programas de 

Marketing 

Define os programas de apoio à estratégia de marketing, incluindo as 

actividades específicas, horários e responsabilidades para: produto, 

preço, distribuição, promoção, serviço e marketing interno. 

7. Plano Financeiro Estimativa de receitas, orçamentos, e lucros com base nos programas 

de marketing. 

8. Controlos e 

implementação 

Indica como o plano será implementado, incluindo métricas para 

medir o desempenho; mostra como os ajustamentos serão feitos para 

manter os programas direccionados aos objectivos, e inclui os planos 

de contingência, conforme necessário. 
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3. ANÁLISE DE SITUAÇÃO 

3.1 Análise do Ambiente Externo 

3.1.1 Tendências Demográficas 

O consumidor 

Entre 2000 e 2010 a população mundial teve um aumento de 27,323,632 de habitantes, 

neste momento existem 7,039,995,636 de habitantes, dos quais 2,656,045,445 de 

habitantes correspondem à população com idades compreendidas entre os 30 e 60 anos, 

até 2050 prevê-se um aumento desta faixa etária de 937,066,641 de habitantes. (U.S. 

Census Bureau, 2012).  

Em 2010 em Portugal verificou-se uma diminuição da população residente, o que não 

ocorria desde o início da década de 90. A população estimada é ligeiramente inferior à 

de 2009, o que se traduz pela taxa de crescimento efectivo de -0,01%. (INE, 2012). 

Segundo dados do PORDATA (2011), a população residente a actual em Portugal é de 

10 561 614 hab sendo que destes 66% estão entre os 15-64 anos. 

De acordo com produtor da empresa Quinta do Mouro, os seus clientes finais ou 

consumidor-tipo englobam-se dentro de dois segmentos, conforme as características do 

vinho em questão. Normalmente o consumidor que compra Quinta do Mouro, ou 

Quinta do Mouro Rótulo Dourado, aprecia, conhece, e gosta de experimentar. Em geral 

são homens e têm entre 35 e 60 anos. Os vinhos Casa dos Zagalos e Vinha do Mouro, 

sendo mais acessíveis em termos de preço abrangem um maior leque de consumidores 

com idades compreendidas entre 30 e 50 anos de uma classe social média-baixa, que 

compram dentro de uma gama de marcas que consideram “seguras”. 
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Os vinhos 

Desde 1995 até 2010 tem havido uma enorme evolução e dispersão da produção 

mundial de vinhos. Segundo dados da OIV – Organização Internacional do Vinho, em 

1995 a Europa detinha uma área de superfície de vinha de 66,6% seguida da Ásia com 

17,7% e da América com 10,4%, a África e Oceânia detinham valores como 4,2% e 1% 

respectivamente. Em 2010 a Europa desceu para uma percentagem de 57,4% devido a 

todos os outros continentes aumentaram a sua percentagem relativamente a área de 

superfície de vinha. (Ásia 21,6%, América 13,2%, África 5%, Oceânia 2,7%). Estes 

resultados afectaram os valores das produções mundiais da mesma forma positiva, 

houve uma evolução na produção de vinho e dispersão da mesma. A Europa reduziu a 

sua maioria de 73,1% (1995) para 66,5% (2010) pois todos os restantes continentes 

passaram a produzir mais. Os principais produtores mundiais bem como a sua produção 

ou taxa de participação média no ano de 2008 foram em primeiro lugar Itália, seguida 

de França e Espanha. Portugal está em décimo lugar da tabela com uma produção que 

representou 3% da participação média total. (OIV, 2008). Conclui-se que a produção de 

vinhos do Alentejo detêm em 1.190.187hl dos 7.132.706 hl totais do volume de 

produção, o Douro lidera a tabela com 23% de volume de produção e o Alentejo 

juntamente com a Grande Lisboa estão em segundo lugar com 17%. (IVV,2011)             
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TABELA 3.1 

PRODUÇÃO MUNDIAL- TAXA DE PARTICIPAÇÃO MÉDIA (PRINCIPAIS PRODUTORES) 

 

 

 

 

 

TABELA 3.2 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO TOTAL NACIONAL POR REGIÃO VITIVINÍCOLA 

  

 

  

Em Volume 

(hl) 

Região 

Vitivinícola 
2000/01 2010/11 (*) % 

Minho 880.865 910.711 13 

T. Montes 255.321 117.860 2 

Douro 1.459.865 1.656.683 23 

Beiras 1.202.146 932.253 13 

Tejo 744.062 626.592 9 

Lisboa 1.305.665 1.206.382 17 

P. Setúbal 329.404 431.246 6 

Alentejo 434.173 1.190.187 17 

Algarve 13.817 19.146 0,3 

Madeira 62.429 36.864 1 

Açores 21.996 4.783 0,1 

Total 6.709.743 7.132.706 100 

(*) Valores Provisórios em 15-04-2011 

Distribuição dos Volumes por Região de acordo com a localização da 

instalação Vínica 

Fonte:IVV,IP       

 

3.1.2 Tendências Económicas 

A crise económica, o aumento dos custos de produção e uma maior dificuldade na 

venda dos produtos são tendências que afectam as empresas portuguesas nos dias de 

Países hl % 

Itália 48.633 20 

França 41.429 18 

Espanha 34.630 14 

EUA 20.550 7 

Argentina 14.680 5 

Portugal 5.596 3 

Outros   33 

Fonte: OIV (2008) 

www.oiv.int    
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hoje. Sendo cada vez mais difícil vender e é necessário melhorar tácticas e estratégias 

de acção, planear promoções, e tomar medidas que fidelizem os consumidores actuais e 

chamem potenciais clientes. De acordo com dados do Euromonitor (2010) os 

consumidores portugueses gastam menos em bebidas alcoólicas devido à situação 

económica do país. As vendas foram negativamente afectadas, embora em termos de 

volume total a queda tenha sido menos acentuada que em termos de valor. O futuro das 

bebidas alcoólicas em Portugal é incerto, mas espera-se que os volumes recuperem 

lentamente. Na tabela seguinte podemos verificar uma dispersão do consumo de vinho a 

nível mundial, todos os continentes aumentaram o seu consumo de vinho entre 1995 e 

2008 excepto a Europa, embora esta se mantenha firme na liderança com 162.607 hl 

consumidos em 2008 dos 245.193 hl consumidos a nível mundial. Destacam-se a Asia e 

os EUA. 

TABELA 3.3 

CONSUMO MUNDIAL DE VINHO (1000 HL) 

CONSUMO DE VINHO (1000 hl) 

  1995 2008 

Europa 164,115 hl 162,607 hl 

EUA 44,020 hl 51,754 hl 

Asia 9,661 hl 18,083 hl 

África 6,008 6,842 hl 

Oceânia 3,667 hl 5,907 hl 

TOTAL 227,471 hl 245,193 hl 

Fonte:OIV, 2008. www.oiv.int   

 

  

Segundo o estudo feito em 2011 pela OIV, o consumo de vinho veio a cair na maioria 

dos países de 2006 a 2009, de entre os 12 principais países destacam-se França com 

uma quebra de (-9,4%), Itália com (-10,4%) e Espanha (-16,4%). Portugal também teve 

um decréscimo a nível de consumo embora menos significativo (-3%).  
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O INE (2011) refere que Portugal em 2006/07 tinha um consumo de 45 l/hab e em 

2010/2011 tem de 44,2 l/hab. Embora o consumo tenha decrescido Portugal e Itália têm 

um consumo de vinho per capita acima dos 40 litros. 

ACNielsen (2010) revela num estudo sobre vinhos do Alentejo, que estes mantêm a 

liderança de mercado com 39,57% (volume) / 43,36% (valor) do mercado de vinhos 

certificados no retalho e restauração Portugueses. O mesmo estudo afirma que em 

relação ao consumo imediato (restauração) os vinhos do Alentejo sofreram uma ligeira 

quebra de 0,97% (volume) / -1,36% (valor) no volume vendido em Portugal durante o 

período de 2009/2010. 

3.1.3 Tendências Legais 

Com a evolução dos tempos os mercados tiveram necessidade de adaptar as suas regras 

e normas e o sector vitivinícola não foi excepção. Entre 2003 e 2006 reformulou-se as 

regras a seguir por todo o sector para que seja possível satisfazer os interesses dos 

produtores, para que a competitividade entre os produtores aumente, manter a reputação 

dos vinhos de qualidade europeus e recuperar quotas de mercado, as regras em vigor são 

simples e eficazes para assegurar o equilíbrio entre a oferta e a procura. 

 Existem então algumas instituições e organismos que regulam, promovem e 

representam os agentes no sector, é o caso da Organização Comum do Mercado do 

Vinho (CMO), organização responsável por todos os produtos vitícolas a nível mundial, 

a OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) que sendo a organização 

máxima a nível mundial é responsável por tudo o que diz respeito a produtos vitícolas e 

tem como objectivo a uniformização das boas práticas vitivinícolas, o IVV (Instituto do 

Vinho e da Vinha) que através da CNOIVV (Comissão Nacional da Organização 
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Internacional da Vinha e do Vinho) representa Portugal na OIV, responsável pela 

certificação de qualidade, coordenação e supervisão da promoção dos produtos. É 

importante ainda destacar a ViniPortugal que tem como objectivo a promoção dos 

vinhos, aguardentes e vinagres portugueses no mercado.  

3.1.4 Tendências Tecnológicas 

A nível de suporte produtivo a evolução tecnológica permitiu que as empresas utilizem 

operações mais mecanizadas, logo mais baratas tanto em viticultura como em enologia; 

mesmo que a empresa utilize um método de produção muito clássico, há sempre 

operações que podem ser realizadas mecanicamente. Os computadores e sistemas 

informáticos também se revelaram facilitadores, em termos de suporte, para bases de 

dados de clientes e vendas, e também como forte meio de comunicação. A empresa da 

Quinta do Mouro está neste momento presente em algumas redes sociais e tem um site 

próprio e assim faz uma comunicação acessível e barata a todos os seus consumidores 

mantendo-os actualizados. 

3.1.5 Tendências Culturais 

A viticultura portuguesa foi marcada nas últimas décadas por alterações profundas ao 

nível da produção, distribuição e consumo de vinho. Enquanto o vinho foi 

predominantemente um produto de grande consumo e utilizado como complemento 

alimentar, o consumo per capita, em termos médios, foi aumentado, dependendo 

sobretudo do rendimento disponível. Neste modelo de consumo tradicional, o vinho era 

bebido em grandes quantidades, nas refeições ou fora delas, nas horas de trabalho, nas 

adegas familiares ou nas tabernas. Como factor de socialização, o vinho era um 
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elemento de afirmação da virilidade, sendo que os jovens iniciavam cedo o seu consumo 

e a embriagues tolerada ou mesmo incentivada. 

Esta forma de beber é agora tida como vulgar e de mau gosto, sendo hoje o vinho um 

produto de distinção, sinónimo de requinte, de conhecimento, caracterizador de um 

determinado status social. Trata-se de substituir o muito pelo bom e é nesta linha que se 

insere o aumento da produção de vinho de qualidade. 

Na análise ao meio envolvente sociocultural, identificam-se os principais factores 

existentes na nossa sociedade que possam influenciar o consumo de vinho, podendo 

desde já afirmar-se que existem inúmeras variáveis do contexto sociocultural que 

podem contribuir para o consumo desta bebida, entre elas a influência de terceiros, as 

tradições, ambiente onde está inserido, celebrações ou mesmo ambientes mais formais 

ou de negócio.  

Segundo um estudo feito pelo Euromonitor (2010), os portugueses estão a desfrutar de 

uma crescente reputação entre os críticos, graças às últimas competições internacionais 

e prémios que designaram alguns vinhos portugueses entre os melhores do mundo. 

Graças a estas críticas positivas, o consumidor português tornou-se mais interessado e 

orgulhoso dos seus vinhos e começou a revelar interesse sobre o tipo de uvas e regiões 

de produção, estes são consumidores influenciados pelos media que anunciam os 

prémios e promovem o vinho nacional em programas com produtores locais e vinhos 

típicos regionais. 

É necessário manter os consumidores conscientes e interessados através de boas 

campanhas publicitárias. Para tal é preciso fazer grandes investimentos, o que não é 

possível para todos os produtores nacionais. 
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3.1.6 Análise da Concorrência 

Quando um consumidor se aproxima de um linear de uma garrafeira muitas vezes não 

vai com a região predefinida, sabe apenas que pretende um vinho com um determinado 

posicionamento/perfil. Dentro do mesmo perfil e posicionamento dos vinhos Quinta do 

Mouro podemos considerar muitos outros que, embora de regiões distintas, reúnem 

entre si pontos que os tornam competidores: o prestígio, a obsessão na qualidade, 

sofisticação e exclusividades conseguidas com produções diminutas e prémios 

alcançados em concursos de renome internacional. Mesmo sendo um vinho da europa 

encontra uma forte concorrência nos vinhos do novo mundo tais como australianos, 

argentinos, chilenos e californianos com o mesmo perfil e posicionamento. A 

dinamização recente deste sector e o surgimento de novos projectos na região do 

Alentejo, nos últimos dez anos, trouxe dificuldades acrescidas à comercialização dos 

vinhos da Quinta do Mouro. A tabela seguinte descreve a forma como os concorrentes 

directos da Quinta do Mouro vingaram no mercado ou como se diferenciaram. 

TABELA 3.4 

FACTORES DE DIFERENCIAÇÃO DOS CONCORRENTES DIRECTOS 

BAIXO ALENTEJO ALTO ALENTEJO 

Malhadinha Nova»» Projecto que se soube 

diferenciar da concorrência através de uma ideia 

simples com imenso sucesso e que nunca 

ninguém se tinha lembrado. Criaram a sua 

notoriedade e imagem fortemente associada à 

expectativa que o consumidor tem de saber como 

serão os rótulos da colheita seguinte. 

Mouchão»» Soube se diferenciar dos 

outros produtores por se tornar conhecidos 

desde 1911 por fazer vinhos praticamente 

só à base de Alicante Bouchet. 

Herdade dos Grous»» Esta empresa 

diferenciou-se da concorrência através da história 

que conta que a sua herdade é local de eleição 

das aves migratórias “grous” que os visitam 

todos os anos. 

Azamor»» Projecto estrangeiro sediado no 

Alto Alentejo que ficou conhecido por 

uma aposta clara em castas estrangeiras, 

com especial destaque para o Petit Verdot. 

  Altas Quintas»» Vinhos que se 

implementaram no mercado contando a 

história da sua cota de altitude, 600 metros. 
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3.2 Análise do Ambiente Interno 

A empresa Quinta do Mouro é uma pequena empresa familiar na área vitivinícola 

nacional, situada no nordeste Alentejano, mais propriamente em Estremoz. Surge 

quando o proprietário Miguel Orduña Viegas Louro, dentista de profissão, compra a 

propriedade em 1979 e vê na Quinta do Mouro a oportunidade de realizar o sonho de 

fazer vinhos de eleição. A estreia da marca ocorreu com uma colheita de 1994, o Quinta 

do Mouro, vinho regional do Alentejo, produzido e engarrafado por Miguel de Orduña 

Viegas Louro, Estremoz. Um vinho sério, austero e longevo.   

Em 1998 o sucesso da marca Quinta do Mouro, bem como a necessidade de criar uma 

referência mais acessível ao público em geral, traz ao mercado o vinho Casa dos 

Zagalos, de uma colecção ampliográfica muito focada em castas tintas, como as 

portuguesas Trincadeira, Touriga Nacional, Alicante Bouchet e Aragonez, e em menor 

quantidade a estrangeira Cabernet Sauvignon, Petit Syrah e Petit Verdot. No ano de 

2004, produz-se o Vinha do Mouro, uma entrada de gama que é lançada para 

corresponder às exigências do mercado.    

A Quinta do Mouro, empresa de cariz familiar desde a sua génese, tem alguma 

dificuldade em poder desenvolver acções que levem a uma maior construção, activação 

e rotação da marca. No mercado nacional tem-se registado uma quebra significativa de 

vendas, que se começou a sentir desde 2006 e que provocou até à data uma quebra de 

33% da facturação global da firma. Contudo nos últimos dez anos a exportação foi 

conquistando quota de mercado, tendo subido neste período 20%.  

No mercado externo, estão presentes em quatro continentes, Europa, América, Ásia e 

África (Angola), sendo o continente Europeu aquele que está mais explorado, onde 
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contam com Alemanha, Suíça, Holanda, Irlanda, Suécia, Dinamarca, Bélgica e 

Inglaterra. Na América estão presentes no mercado brasileiro, canadiano e norte-

americano, enquanto na Ásia possuem relações com o Japão e naturalmente com 

Macau, Taiwan e China. 

3.2.1 Missão 

A missão da empresa é produzir vinhos que sejam uma referência no panorama 

nacional, vinhos marcantes, de qualidade, que agradem a quem os bebe e satisfaçam as 

mais altas exigências do consumidor, procurando manter intactos os ideais da empresa, 

as formas de produção e a qualidade alta que já lhes é associada. 

Visão: o mercado cada vez está mais inundado com novos vinhos, novas marcas, acções 

de venda agressivas, impossíveis de atingir por empresas pequenas, acções de marketing 

caras, promoções impraticáveis. O consumidor em Portugal ainda é pouco conhecedor, 

e deixa-se levar pelas acções promocionais, e o marketing das grandes empresas. A  

visão da empresa é que há e haverá sempre mercado para vinhos de qualidade, é nisso 

que apostam, marcar pela diferença e pela alta qualidade. 

3.2.2 Recursos 

3.2.2.1 Recursos Humanos 

A empresa nos dias de hoje conta com a direcção do seu fundador Miguel Viegas 

Louro, apoiada na consultoria enológica do reconhecido enólogo Luís Duarte, iniciador 

do projecto Esporão, mas que não dispensa o apoio dos filhos Luís Viegas Louro como 

enólogo residente e Miguel Viegas Louro na viticultura, ambos agrónomos de 

formação. Existe ainda um colaborador responsável pela produção. Na comunicação e 
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marketing de todo o projecto está Joana Dória Louro, que vê na sua formação em 

comunicação a melhor das ferramentas para ajudar esta empresa familiar. Existe ainda 

uma pessoa responsável para área comercial. No escritório existe uma administrativa, 

que faz todo o trabalho de suporte necessário. Para os trabalhos de campo existe uma 

equipa de residentes, que fazem todos os trabalhos de tratamentos fitossanitários, na 

época das vindimas conta com um reforço da equipa, só para a campanha. 

3.2.2.2 Recursos Financeiros 

A empresa Quinta do Mouro tem capital próprio e conta ainda com empréstimos 

bancários que lhe permite suportar alguns investimentos. Segundo o balancete do ano 

2011 a empresa possui um Fundo de Maneio de 15000 € para pequenos custos fixos 

mensais como é por exemplo o caso de gastos com o pessoal.  

Falamos de um projecto onde existe uma grande necessidade de investimento em 

factores de produção e em adaptações organizacionais o que leva a um maior intervalo 

de tempo no retorno desse mesmo investimento. A viabilidade económica da empresa 

depende da capacidade de gerar volume de vendas e amortizar o capital investido para 

recuperar os investimentos iniciais. Segundo o balanço de 2010 a empresa possui um 

Capital Próprio de aproximadamente 450.000,00€ e um Passivo de cerca de 

365.000,00€. 

3.2.2.3 Recursos Informacionais 

A empresa conta com bases de dados regularmente actualizadas com informações 

acerca dos seus clientes e das suas vendas para assim ter uma melhor compreensão do 

mercado onde actuam e das possíveis mudanças a nível de comportamentos de compra.    
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3.2.2.4 Fornecedores 

Os fornecedores oferecem os recursos necessários para produzir os seus bens e serviços 

e constituem um elo fundamental no sistema de entrega de valor para o cliente. Sendo 

uma empresa no sector vitivinícola que é responsável não só pela produção de vinhos 

como também do engarrafamento dos mesmos, a empresa Quinta do Mouro conta com 

fornecedores que disponibilizam os materiais e produtos necessários para o 

cumprimento destas operações. 

A empresa tem fornecimento de 14 fornecedores principais, todos eles são portugueses, 

com bastante notoriedade e solidez no mercado nacional. Estes 14 fornecedores estão 

divididos da seguinte forma: garrafas de vidro (3); rolhas de cortiça (2); rótulos (1); 

capsulas (1); químicos (1); caixas de madeira (1); embalagens de cartão (1); materiais 

de inox (1); produtos enológicos (3).  

3.2.3 Resultados Anteriores 

No Sector vitivinícola, para equilibrar a sustentabilidade da empresa a longo prazo, é 

importante adaptar as empresas para satisfazer as cada vez mais exigentes necessidades 

do consumidor. A empresa apostou recentemente numa adaptação da organização a 

nível tecnológico para atingir lucros futuros, para isso foram necessários investimentos 

de grande valor a nível de tecnologia e terrenos. 

Neste momento a empresa tem grandes volumes a nível de stock e uma grande 

necessidade de aumentar a rotatividade do seu produto no mercado para poder ver o 

retorno do seu investimento. Em 2011 vendeu mais de 68.000 garrafas a nível nacional 

perfazendo um valor superior a 380.000,00€. Ainda a nível nacional, a comercialização 

dos vinhos da Quinta do Mouro teve um aumento significativo entre 2009 (60792 
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garrafas) e 2010 (70606 garrafas). A nível internacional no ano 2011 a empresa vendeu 

cerca de 27.000 garrafas, uma redução relativamente a 2010 onde vendeu 

aproximadamente 33.200 garrafas.  

3.2.4 Relações Empresariais 

A confiança mútua é a base de todas as relações entre a Quinta do Mouro e as empresas 

com quem trabalha, de que resultam benefícios para ambas as partes. A Quinta do 

Mouro tem por objectivo trabalhar sempre com os mesmos fornecedores, já que a 

confiança mútua pode trazer facilidades em termos de preços, formas de pagamento e  

qualidade do trabalho. Existem empresas como a ELA, Vierinox e Amorim, com as 

quais existe uma excelente relação desde o início do projecto em 1998. 

No lado dos distribuidores, a relação presta-se com total sentido de entreajuda, já que só 

assim, ambas as partes ganham. Acontece tanto nos distribuidores/vendedores nacionais 

como nos estrangeiros, onde se criou uma relação forte, onde a empresa Quinta do 

Mouro trabalha uma relação de proximidade, de trabalho conjunto, em que o 

conhecimento do mercado por parte do distribuidor, e a sabedoria dos vinhos por parte 

da Quinta do Mouro, se unem para obter melhores resultados. 

3.2.5 Produtos e Serviços 

A empresa actua no sector vitivinícola e actualmente dispõe de três gamas de produto, o 

Vinha do Mouro, representa a gama de entrada ou gama mais baixa da casa, o vinho 

Casa dos Zagalos, que funciona como a gama média desta Casa. Na gama média/alta 

está o Quinta do Mouro, tem ainda no seu portfólio de negócio o Quinta do Mouro 

Touriga Nacional apenas disponível em anos especiais. Na gama alta encontra-se o 
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reputado Quinta do Mouro “Rótulo Dourado”, lançado apenas em anos de qualidade 

excepcional. A nível de serviços é possível marcar visitas guiadas à quinta e adega com 

provas de vinhos incluídas. O grupo de visitantes pode ainda almoçar ou jantar na 

quinta se pedido aquando da marcação da visita. 

3.2.6 Factores-chave para o sucesso 

Num mercado competitivo com é o caso do mercado dos vinhos é essencial que as 

marcas consigam vingar pela diferença, para que isso seja possível têm que conhecer o 

seu consumidor, o mercado onde este se insere, as suas preferências e estar à altura das 

suas exigências, no caso da Quinta do Mouro conseguir manter a qualidade do produto a 

que o seu consumidor se habituou. A tabela seguinte refere que a empresa tem a seu 

favor os conhecimentos sobre os mercados bem como as suas regras, tem uma vasta 

rede de contactos que ajuda a manter informações sobre os mercados, os seus vinhos 

têm preços ao nível dos da concorrência e oferecem produtos diferenciados e de elevada 

qualidade. Outro factor-chave é a capacidade de influenciar os opinion maker, sendo 

que o vinho não é vendido em grandes superfícies e não tem campanhas publicitárias o 

consumidor é muito influenciado pelos críticos de opinião da área.                                       

TABELA 3.5 

FACTORES-CHAVE DE SUCESSO  

MERCADO NACIONAL MERCADO INTERNACIONAL 

Conhecimento do mercado e das suas 

regras 

Alargado conhecimento do mercado e das 

duas regras de funcionamento 

Qualidade dos Produtos Vasta rede de contactos 

Conhecimento e grau de proximidade 

com os clientes 

Competitividade/ Preço 

Conhecimento e capacidade de 

influenciar os opinion maker 

Produtos diferenciados 
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3.3 Análise SWOT 

TABELA 3.6 

ANÁLISE SWOT COM MATRIZ DE SINERGIA 

QUINTA DO MOURO 

Pontos Fortes Pontos fracos 

1. O vinho Quinta do Mouro 

tem uma boa aceitação junto 

de consumidores entusiastas e 

connoisseurs (CEC) 

1.Empresa familiar, com 

escassos recursos físicos / 

financeiros / humanos 

2. Conhecimento do negócio, 

do mercado, capacidade 

técnica 

2. Ausência de um plano de 

negócio/Formação 

3. Qualidade /particularidade 

do produto. 

3. Imagem e notoriedade do 

produto junto dos media 

  4. Não tem brancos nem rosés 

Oportunidades OF: Of: 

I. Reconhecimento dos produtos 

vitivinícolas portugueses no 

mercado externo 

(3,I) Aproveitar o forte 

crescimento dos vinhos 

portugueses para divulgar a 

qualidade dos vinhos Quinta 

do Mouro. 

(1, III) Tirar partido da 

valorização da tradição em 

contradição à modernização 

das organizações. 

II. Quinta com notoriedade na 

região pelas tradições históricas 

que possui; 

  (3, I) Reconhecimento no 

mercado externo. 

III. Valorização de produtos 

diferentes, e produções não 

industrializadas 

    

Ameaças AF: Af: 

I. Mercado saturado, excesso de 

marcas 

(3, I) Marcar a diferenciação 

pela sua composição. 

(4, IV) Implementação de 

novas referências (brancos e 

rosés) como adaptação dos 

interesses do consumidor. 

II. Proliferação de jovens 

licenciados que criam os seus 

próprios projectos, vinhos de 

autor, que concorrem no mesmo 

patamar qualidade/preço;  

    

III. Substituição do vinho por 

bebidas refrescantes com álcool 

como por exemplo a sangria e 

que rouba significativa quota de 

mercado 

    

IV.  Conjuntura económica      

Esta matriz de sinergias serve para sintetizar  factores que de forma positiva ou negativa 

influenciam a empresa em questão. Destacando-se como factor positivo a qualidade dos 

vinhos Quinta do Mouro em sintonia com o reconhecimento dos vinhos portugueses no 
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mercado externo mas tendo sempre em consideração e não podendo esquecer  que tem 

como factor negativo a pouca notoriedade junto do seu publico e saturação do mercado 

dos vinhos. 

4. SEGMENTAÇÃO, MERCADO-ALVO E POSICIONAMENTO 

4.1 Variáveis de Segmentação e Mercado- Alvo 

TABELA 4.1 

VARIÁVEIS DE SEGMENTAÇÃO E MERCADO - ALVO 

Variável Mercado - Alvo 

Geográfica Principais cidades nacionais, europeias e algumas das capitais dos países 

emergentes (BRIC). 

Demográfica Indivíduos maioritariamente do sexo masculino de idades entre os 30 e os 

50 (a maioria), classes A,B e C+. 

Psicográfica Pessoas exigentes em termos de qualidade, de informação, de 

experimentação (viver uma experiencia). Preocupações com um estilo de 

vida. 

Comportamental Falamos de um mercado de vinhos não consensuais, vinhos diferentes 

feitos para nichos de mercado assim os consumidores podem comprar por 

vários motivos: por uma questão de status, pela experiencia, por serem 

mesmo apreciadores, porque são influenciados pelos críticos e pelos 

prémios ganhos. Para consumo próprio ou para oferecer, não compram por 

sensibilidade ao preço mas sim pelo perfil dos vinhos. A Nível 

organizacional compram para oferecer aos funcionários para oferecer em 

épocas festivas (Natal por exemplo) ou por vezes durante o ano para 

eventos. 
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Dentro do mercado dos vinhos existem vários segmentos de consumidores, Resnick 

(2008) divide-os em 4 grupos. 

TABELA 4.2 

MERCADO DOS VINHOS: SEGMENTOS  

Mercado  Alvo/Objectivo 

Entusiastas Não 

Connoisseurs e Image Seekers Sim 

Comprador Experiente Sim 

Tradicionalistas e consumidores 

de fim-de-semana 

Não 

Os Connoisseurs e Image Seekers têm ambos rendimentos elevados, altamente 

envolvidos com o vinho e são consumidores muito sofisticados. Bebem todos os tipos 

de vinhos, do velho e do novo mundo. Os image seekers são mais sensíveis à imagem 

que um vinho caro e de prestígio pode trazer ao seu status. Os Compradores 

Experientes (Saavy) são consumidores frequentes. Não são Connoisseurs e acreditam 

que um bom vinho não tem de ser necessariamente caro, e por isso normalmente 

compram pela relação qualidade/preço.  

Os connoiseurs e Image Seekers apreciam um vinho de gama média/alta são o target de 

um vinho como o Quinta do Mouro, Casa dos Zagalos e Quinta do Mouro Rótulo 

Dourado são vinhos de elevada qualidade mas que exigem um preço mais elevado, a 

maioria dos interessados neste tipo de vinhos são bons entendedores que não se 

importam de gastar mais se a qualidade for notória. Em relação aos compradores 

experientes são consumidores para um vinho de gama mais baixa como é o caso do 

Vinha do Mouro, e por sua vez de um preço mais baixo, são apreciadores mas não tão 

envolvidos com o vinho como os connoisseurs. 
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4.2 Posicionamento 

Uma empresa pode diferenciar-se recorrendo a cinco dimensões básicas: produto, 

serviços, pessoas, imagem e distribuição. No caso em estudo, a empresa Quinta do 

Mouro tem como objectivo liderar pela diferenciação dos seus produtos. A empresa 

pretende então posicionar-se como uma marca que oferece vinhos de elevada qualidade. 

Sendo o principal objectivo a produção de grandes vinhos, desde as vinhas à adega, a 

experiência e a dedicação trabalham em harmonia, para que o resultado final seja um 

grande vinho. Desde o início que a empresa tem crescido, e a filosofia mantêm-se, 

produzir mais e cada vez melhor, num estilo clássico, onde características do 'terroir' e 

do produtor estão sempre marcadas. Na Quinta do Mouro acreditam que, a qualidade 

vem particularmente das uvas, e por isso o intenso cuidado e atenção dados às vinhas. O 

uso de castas portuguesas ou de castas que se adaptam ao clima na perfeição, bem como 

a sua plantação em diferentes tipos de solo, exposição solar, sistemas de condução, faz 

com que haja uma maior variabilidade no produto final. Não sendo vinhas instaladas 

com sistemas de rega, faz ainda mais depender das condições climatéricas, o que torna 

os vinhos mais únicos em cada ano. Na vindima todas as parcelas merecem o máximo 

de atenção para que as uvas sejam colhidas no ponto óptimo de maturação. A vindima 

manual com pessoas experientes faz com que haja uma selecção na própria vinha das 

uvas que não tem condições para chegar a vinho. 

Não são usadas leveduras artificiais, para que os vinhos sejam mais únicos e 

caracterizem melhor cada casta e cada terroir. Os vinhos estagiam em barricas de 

carvalho francês ou português em media durante 12 meses, igualmente separados por 

castas e por vinhas, á partida os vinhos com potencial para os reserva estagiam em 

carvalho novo. Os lotes dos diferentes vinhos são feitos após prova de todas as barricas 
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individualmente, onde são escolhidas para cada vinho aquelas com o perfil desejado 

para satisfazer a qualidade requerida dentro de cada gama. Os vinhos são engarrafados, 

e na maioria das vezes apenas são lançados no mercado quando o produtor pensa que 

estão prontos para satisfazer o consumidor. Esta prática é economicamente difícil de 

suportar, mas a quinta quer sempre que as expectativas do consumidor não sejam 

defraudadas. 

Esta aposta clara em castas portuguesas e métodos de vinificação tradicionais são os 

principais processos que ocorrem na elaboração dos vinhos que os podem diferenciar de 

todos os outros.  

5. OBJECTIVOS DO PLANO E SUPORTE DE MARKETING 

5.1 Direcção do plano de marketing 

5.1.1 Estratégias de crescimento 

Segundo Ansoff (1965) “A relação (complexa, difícil, frágil e quase sempre 

desequilibrada) entre a oferta da organização e a sua procura”  

TABELA 5.1  

MATRIZ ANSOFF, ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO 

  PRODUCTOS 

ACTUAIS 
NOVOS PRODUTOS 

MERCADOS 

ACTUAIS 

Penetração no 

mercado 

Desenvolvimento de 

produtos 

NOVOS 

MERCADOS 

Alargamento de 

mercado 

Diversificação 

 

Nota: Estratégia a utilizar durante o ano 2013 – PENETRAÇÃO NO MERCADO 
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A empresa pretende permanecer nos mercados onde já opera através de estratégias de 

penetração para o vinho de gama mais baixa (Vinha do Mouro) e estratégia de 

desnatação para os vinhos de gama média alta como é o caso do Quinta do Mouro e 

Casa dos Zagalos. Ambiciona aumentar as vendas nestes mercados através de uma 

maior exploração dos mesmos para poder assim comercializar todos os produtos do seu 

portfolio em todos os mercados ou países onde actua, fazendo ainda uma melhoria dos 

serviços pós- venda. Ao apostar nos mercados onde já está presente, pretende durante o 

ano 2013 consolidar a marca e notoriedade da mesma junto dos consumidores, 

aumentando assim a rotação dos vinhos. 

5.2 Objectivos para o plano de marketing 

5.2.1 Objectivos de marketing para o ano 2013 

1. Aumento do número de clientes On- trade (HORECA) e Off- trade em 15% 

2. Aumento dos clientes fidelizados (pequenos distribuidores) em 25% 

3. Aumento das vendas em 25% 

4. Venda de 120.000 garrafas 

5. Aumento das exportações de 28% da produção total para 35%  

6. Criação de incentivos para os distribuidores 

7. Parcerias gastronómicas 

 

5.2.2 Objectivos financeiros 

TABELA 5.2 

OBJECTIVOS FINANCEIROS PARA 2013 

Vinho Quinta do Mouro (vendas nacionais) 200.000,00 € 

Vinho Casa dos Zagalos (vendas nacionais) 130.000,00 € 

Vinho Vinha do Mouro (vendas nacionais) 140.000,00 € 

Exportações 160.000,00 € 

Total de Vendas 630.000,00 € 
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5.3 Planeamento do suporte de marketing 

5.3.1 Serviço ao cliente 

O mundo dos vinhos está interligado com a aquisição de novas experiências. A forma 

como os produtores dão a conhecer o seu produto ao consumidor tem influência na 

opção de compra do mesmo. A interacção do serviço com os clientes é muito valorizada 

e tem muito impacto na avaliação do serviço. Ser bem atendido e receber atenção é tão 

importante como a qualidade do vinho. Assim, para que possamos fidelizar os nossos 

clientes, estes devem ter um acompanhamento ao longo do processo de compra que 

neste caso está relacionado com três fases principais: serviço pré- compra, durante a 

compra e pós-compra. 

Sendo o mercado dos vinhos um mercado que oferece um enorme leque de escolhas 

tanto a nível de características do próprio produto como a nível de preço é importante na 

primeira fase dar a conhecer ao consumidor a essência do produto. Para que tal 

aconteça um consumidor interessado num produto Quinta do Mouro, poderá ter acesso 

ao website e redes sociais da empresa e obter não só informações acerca do próprio 

produto, como esclarecer dúvidas, saber a localização da adega e obter contactos para 

agendar visitas à adega com prova de vinhos.   

Durante a compra, caso seja feita na Quinta, a pessoa responsável pela visita deverá 

fazer os possíveis para que os visitantes tenham uma experiencia única, esclarecer 

possíveis dúvidas e deixar em aberto disponibilidade para futuros contactos. Na fase de 

pós-compra a empresa deve manter contacto com os seus clientes e uma boa relação 

com os distribuidores intermédios para garantir que se cumpram prazos de entrega e 

condições de acondicionamento dos vinhos. 
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5.3.2 Marketing interno 

Para que o plano de marketing a que este projecto se propõe seja implementado de 

forma eficaz é necessário um conhecimento do portfólio de negócio da empresa por 

parte de todos os colaboradores que possibilitem o esclarecimento de informações por 

parte dos consumidores a nível de preços, características, prémios ganhos e locais de 

distribuição.  

6. DESENVOLVIMENTO DO MARKETING MIX 

6.1 Produto e Serviço 

A adega Quinta do Mouro tem uma oferta a nível de produtos vitivinícolas muito 

variada sendo que o propósito desta empresa é criar vinhos que marquem pela diferença, 

vinhos de alta qualidade. A política da empresa sempre foi criar um vinho de referência, 

num perfil diferente do comum alentejano (Quinta do Mouro). As restantes marcas 

foram criadas posteriormente para responder as necessidades e capacidades de outros 

consumidores, abrangendo assim mais áreas de mercado, sem nunca perder a identidade 

dos vinhos produzidos. 

A sua oferta até ao momento é composta por três vinhos de gamas distintas todas elas 

de tintos, mas com perspectivas de crescer para o mercado dos vinhos brancos durante 

os próximos dois anos.  

Os seus vinhos são o Vinha do Mouro como gama de entrada, o Casa dos Zagalos que 

funciona como a gama média desta casa. Num patamar diferente, na gama média-alta 

podemos incluir o Quinta do Mouro que no fundo é o vinho de autor da casa e o 

monovarietal de Quinta do Mouro Touriga Nacional. Na gama alta está Quinta do 
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Mouro “Rótulo Dourado”, lançado apenas em anos de qualidade excepcional. Os 

serviços prestados pela empresa dizem respeito a visitas guiadas à adega, com prova de 

vinhos e almoço/jantar sempre que feita uma marcação previa.  

6.1.1 Branding 

A empresa teve algumas preocupações de adequação da marca para os mercados futuros 

e criou o vinho Vinha do Mouro com uma imagem mais moderna, mais simples e 

inovadora. Quanto aos vinhos Quinta do Mouro e Casa dos Zagalos pretende-se 

melhorar os rótulos e alterar a garrafas para que se possam também modernizar nunca 

perdendo o perfil tradicional. 

 

 

 

 

FIGURA 1- Propostas de Novos Rótulos 

6.2 Preço 

Os vinhos de qualidade que se costumam comercializar em garrafas de 0,75l têm um 

preço final que não depende só da estrutura de custos de produção mas também da 

estratégia de posicionamento do produto no mercado e, por conseguinte, da política de 

preço a adoptar de acordo com essa estratégia. O preço deve ser adequado à qualidade 

do produto e esta percepcionada pelo cliente. Em média, cada distribuidor grossista 

coloca uma margem de no mínimo 20%, normalmente 22-25% em relação ao preço de 
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venda da empresa produtora, depois cada retalhista acrescenta a sua margem bruta entre 

20- 25%, aplica os 13% do IVA e vende ao cliente final. Neste momento o vinho Vinha 

do Mouro tem um PVP de aproximadamente 5.45€, o vinho Casa dos Zagalos é 

comercializado com um PVP de 12.40€, o Quinta do Mouro com um PVP de 27€ e por 

último o vinho de gama alta da casa o Quinta do Mouro Rótulo Dourado vendido ao 

público por aproximadamente 46€. 

6.3 Distribuição 

Os produtos são distribuídos principalmente em lojas gourmet, garrafeiras e lojas da 

especialidade e no canal HORECA. No caso do Vinha do Mouro é possível ser 

encontrado em alguns hipermercados. No mercado interno, a empresa Vinicom, 

encarrega-se da distribuição no On trade e Off- trade, havendo secundariamente outros 

distribuidores para quem vendem e auxiliam na distribuição como os Garcias e Solbel. 

Porém, porque a Vinicom não tem uma grande força de vendas para fazer on-trade day e 

nigth, a Quinta do Mouro recorre a distribuidores de pequena dimensão nas regiões que 

não são cobertas pela Vinicom, como o Alentejo, onde têm a Simbebe (distribuidor em 

exclusividade), ViniGomes, o distribuidor da zona centro do país, Loja de Vinhos 

António Silvas Rosas, no Minho. Na ilha da Madeira, a Brand Import tem a 

exclusividade comercial da marca em todo o arquipélago. Devem explorar o mercado 

algarvio, onde ainda não distribuem. No mercado externo, com referido anteriormente 

estão presentes em quatro continentes, Europa, América, Ásia e África (Angola). 

Durante o ano 2013 a empresa deverá melhorar os mercados onde já opera escolhendo 

mais distribuidores em países de grande dimensão como é o caso dos Estados Unidos 
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que tem uma extensão territorial e densidade populacional/poder de compra bastante 

considerável. Assim como fazer uma forte aposta no mercado asiático. 

6.4 Comunicação 

A comunicação é afectada por alguma concorrência directa da Quinta do Mouro, como 

a das Herdades dos Grous e Malhadinha Nova, que possuem sofisticadas unidades de 

enoturismo que funcionam com veículos de comunicação muito necessários e 

distintivos nos vinhos. A Quinta do Mouro não possui essas ferramentas, limitando-se a 

fazer press releases para a imprensa, merchandising, envio de amostras para a imprensa, 

e mailing para clientes a comunicar o que tem saído na imprensa, site, redes sociais e 

brochuras institucionais. Este projecto aposta em campanhas e acções em várias 

“frentes” de modo a atingir os seus objectivos de forma mais eficaz. As acções de 

comunicação direccionadas ao consumidor final, passam muito por aumentar a 

notoriedade da Quinta do Mouro, são técnicas pensadas para um plano de apenas um 

ano e com um budget disponível reduzido, daí a forte aposta em meios online. 
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TABELA 6.1 

TÉCNICAS DE ACTUAÇÃO PARA O ANO 2013 DIRECCIONADAS AO CONSUMIDOR FINAL 

Área de 

Actuação Técnica Descrição Objectivo 

1. Online 

Site  
O site recentemente remodelado mas 

que ainda pode ser melhorado. 

Aumentar as 

vendas 

SEO (Search 

engine 

optimization) 

Propor e monitorizar acções de Search 

Engine Optimization para maximizar o 

número de vezes que a Quinta do 

Mouro aparece nas pesquisas. 

Notoriedade e 

aumento de 

vendas 

Redes  Sociais 

(Facebook, 

twitter), blogs. 

Dinamização da presença do Quinta do 

Mouro promovendo os eventos, 

pequenos quizz´s online com prémios. 

Divulgação do 

projecto, destaca 

faceta inovadora. 

Email 

marketing 

Newsletter segmentada por grupos 

(clientes finais, canal Horeca, 

fornecedores), com curiosidades e 

informação sobre novas promoções, 

degustações, feiras e provas. 

Melhorar a 

imagem da 

marca. 

Fóruns e press 

releases. 

Envio de press releases para meios web 

e convite para eventos e provas. 

Imagem da 

marca e 

notoriedade. 

Parcerias 

Propor parcerias com outras entidades 

para potenciar o link do site da 

empresa. 

Notoriedade e 

aumento de 

vendas. 

2. 

Comunicação 

do Produto 

Substituição de 

Rótulos 

Apenas manter igual o vinho Vinha do 

Mouro que já foi criado a pensar no 

consumidor moderno e actual.  

Melhoria da 

imagem da 

marca/ aumento 

de vendas 

Presentes 

Corporate e 

Natal 

Criação de uma linha de presentes, em 

que alocado aos vinhos existem alguns 

produtos gourmet da região.  

Aumento da 

notoriedade  

3. Media 

Relations 

Revistas; 

jornais e blogs 

Criação de um dossier de imprensa para 

distribuir pelos órgãos de comunicação 

social. Envio de press releases regulares 

para os media da especialidade. 

Organização de encontros com 

jornalistas para apresentação de 

novidades. 

Criação de 

imagem e 

aumento da 

notoriedade. 

4. 

Responsabilida

de Social 

Corporativa 

Jantares 

Vínicos na 

Região 

Realizados todos os anos, no início do 

mês de Outubro e onde são 

apresentadas as colheitas dos anos 

anteriores. Funcionaram como 

angariação de fundos para instituições 

de caridade diferentes de ano para ano. 

O jantar é pago com uma parte em 

produto e outra em dinheiro. 

Imagem, 

identificação 

com um sector 

mais tradicional 

e criação de 

fundos para 

causas de 

solidariedade 
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TABELA 6.1 (CONTINUAÇÃO) 

5. Experience  

Marketing 

Quinta do 

Mouro – A 

vida é Bela 

Colocar a Quinta do Mouro no roteiro da Vida 

é Bela, onde ao pack será atribuído um 

determinado valor e incluirá prova dos vinhos 

e degustação de queijos. 

Imagem e 

notoriedade. 

6. Evento 

Lançamento 

dos novos 

Rótulos 

Este evento irá decorrer num espaço tradicional 

com que a marca se identifique, como o 

objectivo de apresentar o novo rebranding da 

marca e através de convidados influentes 

(SIP’s) para atrair mais impressa e dar 

notoriedade à marca. A empresa iria assim 

investir apenas no aluguer do espaço, na 

contratação de hospedeiras para servir os vinhos 

e em produto (vinho). 

Melhorar a 

imagem da 

marca e 

aumentar a 

notoriedade 

7. Patrocínio e 

Mecenato 

Turismo do 

Alentejo 

Colocação do logótipo Quinta do Mouro nos 

mapas turísticos dos concelhos do Alentejo, 

dando como contrapartida visitas gratuitas com 

direito a provas de vinhos a clientes VIP 

indicados pelo Turismo do Alentejo. 

Notoriedade 

da marca 

junto dos 

turistas 

nacionais e 

internaciona

is 

 

Patrocínio de 

Evento  

Pretende-se comunicar a referência Quinta do 

Mouro, sendo um desporto elitista diz respeito 

ao target a que o produto se destina. É proposto 

o patrocínio de um evento para o ano 2013 que 

espera vir a ter continuidade nos anos futuros, 

ter uma continuidade com mais-valias neste tipo 

de eventos, com acções pontuais que marcam 

pela diferença. A Quinta do Mouro irá ser o 

patrocinador de um buraco, por onde os 90 

jogadores em prova terão que passar e mesmo 

sem conhecimento da casa irão notar a forte 

comunicação da marca. Será oferecida no final 

uma garrafa magnum Quinta do Mouro a cada 

jogador. A cada vencedor (homem e senhora) 

do “nearest the pin”,recebe ainda um voucher 

de jantar para 2 pax no restaurante Olivier. 

Comunicar 

vinhos 

Quinta do 

Mouro  
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TABELA 6.2 

TÉCNICAS DE ACTUAÇÃO PARA O ANO 2013 DIRECCIONADAS AOS DISTRIBUIDORES  

Área de 

Actuação 

Técnica Descrição Objectivo 

1. Feiras 

Feiras 

Internacionais 

A casa já está presente em algumas e outras 

onde poderá vir a estar, principalmente 

asiáticas, que muito poderão contribuir para a 

exportação, uma vez que nestes eventos estão 

sempre distribuidores locais. 

Aumento do nº 

de contactos, 

notoriedade, 

vendas. 

Feiras 

Nacionais 

Presença em feiras nacionais como a Feira 

dos Vinhos de Lisboa e Palácio da Bolsa 

(onde já participam), bem como na Feira de 

Vinhos do Algarve e dos Açores. 

Abrir novas 

oportunidades de 

negócio. 

Contacto com 

distribuidores. 

2. Database 

marketing 

e CRM 

Cardex’s 

Controle real e actualizado do que está, onde 

está e quando pode vir a estar pois no cardex 

existirá uma coluna de datas e planificações 

onde se faz o reporting das últimas visitas e 

avaliam situações de futuras listagens.  

Muito importante 

para ter 

conhecimento do 

que está listado e 

onde. 

Base de Dados 

de clientes 

Ter actualizados todos os dados dos clientes 

sejam eles canal HORECA, garrafeiras. Rotas 

de visita dos clientes actuais/ controle de 

situação dos PV.  

Importante para a 

empresa saber a 

cobertura de PV 

que a empresa 

possui. 

3. Materiais 

POS 

Materiais de 

visibilidade e 

de apoio ao 

PV 

Utilização de caixas de madeira e expositores 

onde se podem colocar garrafas em exposição 

para fazer visibilidades nas montras. Em troca 

da listagem de duas ou mais referências da 

Quinta do Mouro, dar ao ponto de venda 

materiais de apoio como aventais, saca-

rolhas, copos, encartes. 

Dar visibilidade 

às referências 

Quinta do 

Mouro. 

 

As acções de comunicação para os distribuidores tem como foco principal aumentar os 

pontos de contacto com os mesmos para ganhar proximidade com estes e como 

consequência melhores oportunidades de negócio. As acções relativas a base de dados e 

CRM são fundamentais para que a empresa tenha os dados e informações dos clientes 

actualizadas.  
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6.4.1 Influenciadores 

Os consumidores dão importância à fonte de informação para escolha de vinho, assim é 

importante que todas sejam coerentes com a imagem que a Quinta do Mouro quer 

transmitir. Podem ser influenciados por um conselho de um amigo/familiar, pela 

informação contida no rótulo e contra rótulo, pelo local onde comprar o vinho, 

aconselhamento do restaurante, artigos de jornais e revistas, aconselhamento no 

momento da compra pelo vendedor, consultas na internet ou mesmo por conhecimento 

pessoal.  

6.5 Pessoas 

Todos os colaboradores da empresa Quinta do Mouro bem, como os seus distribuidores, 

devem ter conhecimentos sobre as referências da casa de modo a oferecer um bom 

serviço aos clientes. É extremamente importante que os clientes se sintam à vontade por 

exemplo durante as visitas a quinta, de modo a tirarem as suas dúvidas. O factor pessoas 

é como em qualquer outra área de negócio essencial, são elas que ajudam a espalhar a 

alma de uma marca e a identidade de um negócio.  

6.3 Processo 

Os vinhos Quinta do Mouro estão na sua grande maioria disponíveis em lojas físicas de 

distribuidores intermédios. A empresa vende os seus vinhos aos seus distribuidores 

tanto a nível nacional como internacional que por sua vez vendem a garrafeiras, lojas de 

especialidade e canal HORECA. Uma outra forma de adquirir um vinho desta casa é 

marcar uma vista a quinta onde o consumidor pode ficar a conhecer a adega onde é 

produzido, a história da casa e do vinho e fazer uma prova com um dos colaboradores 
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da empresa. Para marcar as visitas à adega e almoço se pedido o consumidor pode fazê-

lo através do site onde tem todos os dados e contactos. 

6.4 Evidências Físicas 

A empresa não tem lojas próprias onde comercializar os seus vinhos; mas tem a própria 

quinta e adega onde os mesmos são produzidos. A Quinta do Mouro está à disposição 

de todos os interessados em conhecer o processo de produção dos vinhos, história e 

origem dos mesmos. O ambiente é um factor muito importante e deve criar uma boa 

empatia com o consumidor, é importante criar impressões físicas que deixem a 

qualidade do serviço mais visível. A quinta tem a seu favor o facto de estar inserida no 

meio de vinhas e na região de Estremoz, uma das mais requisitadas por conhecedores de 

vinhos devido ao grande número de adegas na zona. A Quinta do Mouro tem uma casa 

antiga, um solar com séculos de existência facilmente associado à região e por esse 

motivo a escolha para a sua imagem de marca. 

7. PLANEAMENTO E MEDIÇÃO DA PERFORMANCE 

7.1 Medição da performance de marketing 

7.1.1 Orçamento de marketing 

A tabela 7. 1 apresenta o orçamento para o ano 2013, estão previstos gastos de 

33.150.00€ em custos de marketing e previstas vendas no valor de 630.000.00€. Para 

ver o orçamento detalhado consultar Anexo 1.  
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TABELA 7.1 
ORÇAMENTO DE MARKETING ANO 2013 

Proveitos 

Quinta do Mouro 

Casa dos Zagalos 

Vinha do Mouro 

Exportações 

Custos de Marketing 

TOTAL 

630.000.00€ 

200.000,00€ 

130.000,00€ 

140.000,00€ 

160.000,00€ 

33.150,00€ 

596.850.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Calendarização das acções de marketing 

Calendarizar as acções de marketing é muito importante para que seja possível definir o 

tempo certo de cada acção de acordo com os objectivos propostos e um controlo da 

realização das mesmas. As acções de marketing irão decorrer durante o ano 2013, 

algumas técnicas são utilizadas todo o ano, como é o caso dos meios online e, das bases 

de dados, dos media relation para onde será enviada informação mensalmente e 

algumas até diariamente como é o caso das redes sociais e dos blogs. São propostas 

acções pontuais como a implementação do SEO (Search Engine Optimization), os 

eventos e as montras na altura do Natal. Consultar o cronograma no Anexo 2. 

7.1.3 Métricas 

As métricas apresentadas na tabela que se segue serão monitorizadas através do 

software de gestão da empresa. Os resultados serão discutidos em reuniões trimestrais 

com todos os colaboradores, avaliar a evolução da implementação do plano e se 

necessário definir alterações. 
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TABELA 7.2 

 MÉTRICAS A VERIFICAR PARA MEDIÇÃO DOS OBJECTIVOS DE MARKETING E 

FINANCEIROS. 

Métricas 

Nº de novos clientes 

Nº de clientes fidelizados 

Nº de utilizadores das redes sociais 

Vendas Mensais por produto 

ROI 

Periodicidade 

Trimestral 

Semestral 

Semestral 

Mensal 

Mensal 
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Orçamento de Marketing para 2013 

 Data Local Valor 

PROVEITOS   630.000,00€ 

Quinta do Mouro   200.000,00€ 

Casa dos Zagalos    130.000,00€ 

Vinha do Mouro   140.000,00€ 

Exportações   160.000,00€ 

CUSTOS DE MARKETING   33.150,00€ 

Online- SEO Fevereiro  1.500,00€ 

Comunicação do Produto   900,00€ 

Substituição dos Rótulos (criatividade + arte final) Janeiro  500,00€  

Presentes de Natal: 

-5 Críticos – 20€/presente (100€); 

-50 Melhores clientes – 5€/presente (250€); 

- 3 Melhores distribuidores- 20€/presente (50€) 

Dezembro 

        400,00€ 

 

RSC- Jantar Vínico  

-vinho: 800€ 

- RP: 500 € 

Outubro Quinta do 

Mouro 

(Estremoz) 

1300,00€ 

Evento- Lançamento novos rótulos 

-Vinho:400€ 

-Espaço: 500€ 

-RP: 500€ 

-Hospedeiras P/ servir vinhos 5 pax/3horas: 150€ 

Maio Lisboa (espaço 

a definir) 
1550,00€ 

Patrocínio e Mecenato - torneio de Golf 

Participação: 7000€ 

- Roll up check-in 

- Decoração de 1buraco “Quinta do Mouro” 

-Participação de prémios – 2 Grf Magnum Quinta do Mouro 

-Gifts -90 Grf Magnum 

-10 Dúzias de bolas com logo 

-Prémios oficiais 

-Presença de tenda com prova /promoção 

-Presença na sponsor list do site  

-vinho almoço: 220€ 

-2 voucher’s jantar no restaurante Olivier Avenida : 200€ 

Novembro A definir 8.800,00€ 

   

Feiras Nacionais    4.100,00€ 

Encontro com o vinho e sabores - Revista de Vinhos 10-13 Nov. Lisboa (Fil) 2.000,00€ 

Essência do Vinho 7-10 Fev. Porto (Palácio 

da Bolsa) 

2.100,00€ 

Feiras Internacionais (Partic + voo + alim. + alojamento 

+ vinho) 

  14.000,0€ 

Vinalies 2-6 Março Paris 2.500.00€ 

Wine and Spirits Asia 17-20 Abril Singapura 4.000,00€ 

ExpoVinis Brasil 24-26 Abril São Paulo 4.600,00€ 

Vinexpo 16-20 Jun. Bordéus 2.900,00€ 

Visibilidade: Montras 

-El Corte Inglês: 500€ /15 dias 

-Wine O’clock: 500€/ 15 dias 

8-22 Dez. Lisboa 1000,00€  

TOTAL   596.850,00€ 
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Cronograma de Marketing para o ano 2013 

Acções Jan Fev Març Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Online                         

SEO                         

Comunicação do Produto                         

Substituição da garrafa e Rótulos                         

Presentes de Natal 
 

                      

Media Relations - Revistas, Jornais e blogs                         

RSC -Jantar Vínico na Região, na Quinta do 
Mouro                         

Experience Mkt - A vida é bela                         

Evento - Lançamento novos rótulos                         

Patrocínio e Mecenato                         

Turismo do Alentejo                         

Patrocínio de Evento de Golf                         

Feiras                         

Feiras Nacionais                         

Feiras internacionais                         

Database mkt e CRM                         

Materiais de Visibilidade e Pós Venda                         

Montras                         


