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“Excellence is an art won by training and habituation.  

We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because 
we have acted rightly.  

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit”. 
 

Aristotles 
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RESUMO 
 

 

Este trabalho de projeto tem como propósito redefinir a estratégia da empresa Caves 

do Solar de São Domingos para a sua gama premium de vinhos espumantes, através da 

elaboração de um plano de marketing que aborde estratégias e táticas que possibilitem um 

aumento gradual de notoriedade da marca. A falta de um plano de marketing, por parte da 

empresa, foi o principal motivo para a realização deste projeto. 

Na elaboração deste projeto foi efetuada uma revisão da literatura, abordando os 

seguintes tópicos: plano de marketing , valor da marca do ponto de vista do cliente 

(customer-based brand equity), marca premium e wine marketing.  

Neste projeto utilizaram-se os primeiros passos da estratégia de investigação 

metodológica action research, o tipo de estudo foi fundamentalmente qualitativo, de 

abordagem descritiva.  

Realizou-se uma entrevista ao representante de marketing, vendas e comunicação da 

empresa, com a finalidade de obter um conjunto de informações que permitisse a elaboração 

da análise interna. Foi elaborado e divulgado um questionário online, de forma a obter todas 

as perceções dos clientes sobre a empresa e aferir, posteriormente, sobre a notoriedade da 

mesma. 

 Através do estudo deste tema será possível implementar táticas que permitam um 

aumento de notoriedade a longo-prazo, impulsionando a obtenção de melhores níveis de 

vendas, maiores lucros e conquista de uma melhor quota de mercado. As táticas ainda serão 

capazes de posicionar estrategicamente a marca São Domingos num mercado cada vez mais 

competitivo, diferenciando-a através de uma proposta de valor forte, favorável e única. 

 

 

 

 

 

 

  

Palavras-chave: Plano de Marketing; Setor Vitivinícola; Notoriedade da marca; Produto 

Premium; Marketing-Mix 
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ABSTRACT 
 

This project aims to redefine the company's strategy for its variety of premium 

sparkling wines, by drawing up a marketing plan that addresses strategies and tactics that will 

allow a gradual increase of brand awareness. The lack of a marketing plan, by the company, 

was the main reason for carrying out this project. 

In compiling this project a literature review was conducted, covering the following 

topics: marketing plan, customer-based brand equity, premium brand and wine marketing. 

In this project it was used the first steps of the methodological research strategy action 

research, the nature of the study was essentially qualitative, in a descriptive approach.  

An interview was held with the company’s representative of marketing, sales and 

communication, in order to obtain a set of information that would allow the development of 

the internal analysis. An online questionnaire was elaborated and spread, in order to achieve 

all of the customer perceptions about the company and assess, later, on the awareness of the 

company and the brand itself. 

 Through this study it will be possible to implement practices that consent on a long-

term increase in awareness, by boosting greater sales figures, higher profits and winning a 

better market share. It will also help by strategically position the company in an increasingly 

competitive market, differentiating the brand through a strong, favourable and unique value 

proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Marketing Plan; Wine Sector; Brand Awareness; Premium Product; Marketing-

Mix 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma marca representa tudo o que um produto/serviço significa para cliente, 

salientando os seus sentimentos e percepções sobre a desempenho dos mesmos. As marcas 

são de tal forma importantes para empresa, que devem ser desenvolvidas e geridas 

cuidadosamente (Kotler e Keller, 2012). Atualmente, a tarefa de gerir uma marca, tem vindo 

a tornar-se cada vez mais complicada. Num mercado que apresenta constantes mutações, uma 

marca, de forma a ganhar um bom posicionamento, tem que ter a capacidade de se moldar e 

movimentar consoante as tendências que vão surgindo.  

É cada vez mais perceptível uma tendência de crescimento do consumo mundial de 

vinho espumante, comprovando-se a partir de dados referentes aos níveis de procura deste 

produto, que aumentaram em 30 por cento ao longo da década de 2003 a 2013 (OIV, 2014). 

O vinho espumante é conhecido e apreciado em todo o mundo, sendo sinónimo de 

celebração, elegância e prazer. Tornado numa bebida de elite, o vinho espumante possui 

características nobres e de exclusividade. O consumo deste produto é aliciante, acontecendo 

de forma natural quando se comemora um acontecimento marcante, uma data festiva ou 

quando se recebe uma boa notícia (Guia de Vinhos, 2016).  

Este projecto final de mestrado tem por objetivo a execução de um plano de 

marketing para uma empresa nacional de pequena dimensão do setor vitivinícola, focando-se 

na sua gama premium de vinhos espumantes.  

As Caves do Solar de São Domingos, localizadas em Anadia, desde 1937 são 

responsáveis por produzir vinhos, vinhos espumantes e aguardentes da região da Bairrada. 

Esta empresa pretende definir a sua estratégia através de um projecto pioneiro de marketing a 

ser aplicado em janeiro de 2016 para a sua gama premium de vinhos espumantes, com o 

intuito de aumentar a notoriedade da marca São Domingos, reconhecimento e satisfação por 

parte dos seus consumidores. Apesar de estar presente no mercado há várias décadas e de 

possuir um grande potencial de vendas, é constantemente ameaçada pelo crescente leque de 

produtores de vinhos neste setor vitivinícola. De forma a atrair novos clientes e a manter os já 

existentes, num mercado bastante competitivo que apresenta constantes mutações, os 

produtores de vinho têm que ter a capacidade de comunicar e entregar ao seu target, 

vantagens competitivas efetivas e eficientes, tendo sempre em consideração o ambiente 

empresarial que os rodeia. Como tal, a prática de processos inovadores é indispensável, 
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segundo a empresa:  “A constante inovação dos meios de produção e de vinificação tem 

permitido elevar a qualidade e o prestígio dos vinhos  da casa, reforçando a competitividade 

empresarial da marca São Domingos”. 

Tendo em conta a conjuntura económica do nosso país, é crucial que as empresas 

reavaliem as suas estratégias, principalmente as mais pequenas, de maneira a reduzir a 

insolvência empresarial, evitando o encerramento das empresas e a sua inevitável quebra de 

vendas. Esta empresa retrata mais um caso de um produtor de vinho, que apesar do seu 

tamanho mediano, apresenta um grande potencial para competir no mercado vitivinícola.  

Este tema apresenta uma grande importância, tanto a nível académico como pessoal, 

por ser cada vez mais recorrente, cativante e,  extremamente contemporâneo. É importante 

denotar que o vinho e seus produtos derivados apresentam um papel muito importante na 

economia portuguesa e na sua notoriedade a nível internacional, sendo um dos produtos mais 

exportados em Portugal e, desde sempre oferecem um potencial distinto e exemplar da 

notoriedade e imagem do país.  

O presente plano deverá servir de linha de orientação para a implementação 

operacional de todas as ações de marketing e deverá oferecer uma linha de pensamento para 

os funcionários da empresa, incentivando a condução de boas práticas de marketing para 

empresas do mesmo setor.  

A estrutura deste projeto consiste numa revisão da literatura (Capítulo 2), dando 

origem ao quadro de referencias (Capítulo 3), sendo de seguida apresentado o capítulo 

referente à metodologia (Capítulo 4). Finalmente é executado o desenvolvimento empírico 

deste trabalho, o plano de marketing (capítulo 5) para a gama de vinhos espumantes premium 

da marca São Domingos, seguido do capítulo final referente às conclusões deste projeto 

(Capítulo 6). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura apresenta as considerações mais relevantes sobre a temática 

abordada no projecto, suportadas pela revisão de diversas fontes, como artigos científicos e 

livros, que estejam relacionados directa ou indirectamente com o planeamento de marketing 

de uma empresa. De acordo com o propósito do projecto, vão-se abordar os seguintes 

tópicos: plano de marketing, valor da marca do ponto de vista do cliente, marca premium e 

wine marketing. 

2.1. Plano de Marketing 

2.1.1. Definição de Plano de Marketing 

A temática de plano de marketing foi abordada por diversos autores. Neste projeto 

decidiu recorrer-se a cinco autores muito conceituados na área do marketing (Kotler & 

Keller, 2012; Wood, 2010; McDonald, 2008; e Westwood, 2006). 

Segundo Kotler e Keller (2012), um plano de marketing é um documento escrito que 

engloba de forma sucinta todos os dados e informações que se conhecem sobre o mercado em 

causa. O plano indica, também, a forma como a empresa pretende responder às suas 

perguntas de investigação, utilizando táticas e estratégias de marketing específicas de forma a 

atingir os seus objetivos. De forma a realizar um bom plano de marketing, este tem que se 

focar numa marca, produto ou empresa. Quanto mais detalhado for, melhor preparada estará 

a empresa para lançar um novo produto ou para aumentar as vendas dos produtos já 

existentes. 

Wood (2010), à semelhança dos conceitos providenciados pelos autores anteriormente 

abordados, defende que se trata de um documento interno dinâmico que se ajusta às 

mudanças do setor, documentando decisões e ações, definindo a situação atual do mercado e 

descrevendo estratégias e programas de marketing mais adequados que apoiem na realização 

dos negócios e objetivos organizacionais, durante um período aproximado de um ano. 

McDonald (2008) defende que um bom plano de marketing deve englobar duas fases:  

1) inicialmente deve elaborar-se um plano de estratégico, envolvendo todos os níveis de 

gestão da empresa, que irá providenciar um conjunto de respostas estratégicas 

adequadas à análise minuciosa ao ambiente externo da empresa, com uma duração de  

três a cinco anos;  

2) de seguida, e após o desenvolvimento e implementação do plano estratégico, deverá 
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realizar-se o plano táctico. Este plano está compreendido num período inferior ou 

igual a um ano, possuindo um maior nível de detalhe, que prima por definir todas as 

ações a serem tomadas.  

Westwood (2006) afirma que o plano de marketing é um plano para produtos e/ou 

serviços que tem o dever de identificar as oportunidades de negócio mais promissoras, 

destacando a maneira mais correta de as abordar, através de objetivos e estratégias 

específicas. 

2.1.2. Estrutura do Plano de Marketing 

No âmbito do estudo dos vários autores previamente apresentados, é possível 

identificar-se diferentes tipos de estruturas possíveis para o plano de marketing (Anexos I, II, 

III e IV)  

Apesar das diferenças entre os vários autores, a maioria destes destaca os objetivos 

empresariais, estuda os ambientes externo e interno, formula uma análise SWOT e conclui 

sobre a mesma. É ainda comum incluírem a segmentação, targeting e posicionamento, 

indicarem objetivos e direção do plano de marketing, planeamento estratégico e tático, bem 

como a implementação de métricas de desempenho e de controlo sobre o plano. 

2.2. Valor da Marca do Ponto de Vista do Consumidor 

Segundo Keller (1993, p.2) “o ativo mais importante de uma empresa, que ajuda a 

melhorar a produtividade do marketing, é o conhecimento criado sobre a marca na mente dos 

consumidores, fruto do investimento da empresa em programas de marketing anteriores”. 

 De acordo com a definição da AMA (1995), uma marca é uma experiência do 

consumidor representada por um conjunto de imagens e ideias, referindo-se com regularidade 

a símbolos, tais como: nomes, logótipos, slogans. Quando se aborda o conceito de “Marca” 

deve sempre ter-se em consideração o valor por ela representado. 

Existem vários pontos de vista sobre o valor da marca (brand equity), um conceito 

abordado por vários autores que possui inúmeras definições, tendo por base três perspectivas 

(Ilustração 1): 

1) com base no consumidor (customer-based brand equity) - Aaker (1991) e Keller 

(1993); 

2) com base financeira (financial-based brand equity) -  (Simon & Sullivan, 1993); 

3) com base nos colaboradores (employee-based brand equity) - (King & Grace, 2009). 
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Ilustração 1 – Perspetivas de Brand Equity  
Fonte: Baalbaki (2012) 
 

O presente trabalho baseia-se na perspetiva proposta por Aaker (1991) e Keller 

(1993), a perspetiva do valor de marca do ponto de vista dos clientes/consumidores. 

Segundo o modelo proposto por Aaker (1991), brand equity define-se como o 

conjunto de ativos e passivos ligados ao nome e símbolo de uma marca que permitem 

adicionar ou subtrair o valor dos produtos/serviços oferecidos a uma empresa ou aos clientes 

da mesma (Ilustração 2). Conforme o autor, valor da marca tem por base cinco dimensões: 

notoriedade de marca (brand awareness); lealdade de marca (brand loyalty); qualidade 

percepcionada (perceived quality); associações de marca (brand associations) e outros ativos 

do proprietário da marca (other property brand assets). De acordo com Aaker (1991) o brand 

equity (valor da marca) cria valor tanto para o cliente como para a empresa. 

Segundo Keller (1993), brand equity (valor da marca) consiste nos efeitos de 

marketing atribuídos a uma marca. O valor da marca representa uma condição na qual o 

consumidor está familiarizado com a marca, e relembra associações favoráveis, fortes e 

únicas da marca.  

O valor da marca reside no que os clientes têm aprendido, sentido, visto e ouvido 

sobre a marca, como resultado das suas experiências ao longo do tempo (Keller, 2013). 
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Ilustração 2 – Modelo de Aaker (1991) – Brand Equity 
Fonte: EURIB (European Institute for Brand Management 
 

O valor da marca do ponto de vista do consumidor é, deste modo, definido  como o 

efeito diferencial do brand knowledge (conhecimento da marca) na resposta do consumidor à 

comercialização da marca (Keller, 1993). Esta resposta define-se através das percepções, 

preferências e comportamentos do consumidor, derivados das actividades do marketing-mix. 

Torna-se uma prioridade o entendimento de como o funcionamento dos programas de 

marketing afetam a aprendizagem e a recordação de todas as informações relacionadas com a 

marca do consumidor, devido à influência que a estrutura e conteúdo da recordação da marca 

causam na eficiência das estratégias futuras da marca. 

Uma marca atrai um valor positivo quando os consumidores reagem de forma mais 

favorável a um produto e à maneira como este é comercializado quando a marca é 

identificada em detrimento quando a mesma não o é (Keller, 2013). 

De acordo com o ponto de vista do cliente, o conhecimento da marca (brand 

knowledge) é a chave para a formação de valor da marca (brand equity). A criação de valor 

da marca ocorre na mente do consumidor, quando o mesmo se familiariza com a marca, 

construindo certas associações favoráveis, fortes e únicas (Keller, 1993). Como tal, é de 

extrema importância a escolha inicial de características da marca (brand identities) – nome, 

símbolo, logótipo – e da integração destas mesmas no programa de marketing. Segundo 

Keller (1993), o conhecimento da marca define-se através de dois componentes: notoriedade 
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da marca (brand awareness) e imagem da marca (brand image) (Ilustração 3). “O 

estabelecimento de uma notoriedade de marca e de uma imagem de marca positiva na mente 

do consumidor cria diferentes tipos de valor de marca, dependendo do elemento do 

marketing-mix sob consideração” (Keller, 1993, p.8). Elevados valores de notoriedade de 

marca e uma imagem de marca positiva, aumentam a probabilidade de escolha de uma marca, 

bem como uma maior lealdade do consumidor e uma diminuição da vulnerabilidade a ações 

de marketing da concorrência. Têm também implicações específicas para as actividades de 

estratégias de preço, de distribuição e de comunicação. 

 
 
Ilustração 3 – Modelo de Keller (1993) – Customer-Based Brand Equity  
Fonte: Keller (1993)  
 

Segundo Keller (1993), a notoriedade de uma marca (brand awareness) reflete a 

capacidade que os consumidores possuem na identificação da marca, sob diferentes 

condições. Relaciona-se com a recordação que os consumidores têm da marca e com o 

reconhecimento do seu desempenho. Esta componente consiste em dois conceitos distintos: 

reconhecimento da marca (brand recognition) e em recordação da marca (brand recall). O 

reconhecimento da marca consiste na capacidade inerente dos consumidores em confirmar 

toda a exposição prévia à marca, exigindo a discriminação correta da mesma, tal e qual 

aquando vista e ouvida anteriormente. Este conceito torna-se importante para o consumidor, 

no momento da escolha de um produto dentro de uma loja. A recordação da marca consiste 

na capacidade inerente dos consumidores em identificar a marca, aquando da referência da 
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categoria do produto, necessidades satisfeitas pelo produto, entre outros, onde a mesma se 

insere. Requer, portanto, que o consumidor consiga gerir corretamente a marca a partir da sua 

memória, tornando-se num conceito importante para a tomada de decisão do consumidor. 

Segundo Aaker (2012) a notoriedade de uma marca pode afetar percepções e atitudes, 

podendo ser o driver para a sua escolha e até mesmo de lealdade à mesma, refletindo a 

saliência que a marca tem na mente dos consumidores. 

Para Keller (1993), a imagem da marca (brand image) consiste na reflexão das suas 

associações fortes, favoráveis e únicas detidas na mente do consumidor (perspetivas da 

marca), que possuem o conteúdo do significado da mesma para os consumidores. Estas 

associações são compostas por diferentes tipos de natureza qualitativa, e por níveis de 

abstração diferentes: atributos (relacionados/não-relacionados com o produto), benefícios 

(funcionais, experimentais e simbólicos) e atitudes (avaliações gerais da marca pelos 

consumidores, base para o comportamento do consumidor).  

Nota-se que “as associações que são fortes, avaliadas favoravelmente e únicas para a 

marca, sugerindo superioridade sobre as outras marcas, são críticas para o sucesso de uma 

marca” (Keller, 1993, p.6). Sendo assim, estas associações variam de acordo com níveis 

diferentes de preferência, força e singularidade. 

2.3.  Marca Premium 

  Pode definir-se como premium brand, a marca que recorre ao uso de materiais de 

elevada qualidade, design exclusivo, muitas vezes vendidos a um preço premium (Kotler & 

Pfoertsch, 2006). 

Segundo Kapferer (2012), o conceito de premium é regularmente, e erradamente, 

confundido com o conceito de luxo. Um produto premium carateriza-se por ser um produto 

pertencente à gama superior de uma marca, o topo da marca. Esta gama oferece um maior 

nível de inovações tecnológicas, revelando aos seus clientes o nome da marca e desta forma, 

a sua imagem. É julgada através da relação preço-qualidade do produto, sendo medida e 

comprada com os produtos de nível inferior da gama e com outros topos de gama. 

Segundo Parment (2008), de forma a criar e a manter uma marca forte, o sistema de 

distribuição é crucial, para se poder ganhar controlo sob a imagem da marca. O canal 

premium de distribuição é fortemente controlado pelo produtor de forma a proteger os valores 

da marca e de forma a assegurar uma comunicação de sucesso da marca por este mesmo 

canal, garantindo, deste modo, a consistência da marca. 
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No canal premium, a marca reflete-te em todas as actividades de forma a criar e 

melhorar uma identidade de marca consistente (Parment, 2008).  

Clientes exigentes e bem informados criam uma forte pressão sobre as marcas 

premium para que estas se comportem de uma maneira consistente e honesta, deste modo, as 

marcas premium têm de considerar sempre o risco de convencimento, susceptível de 

prejudicar a coerência e a imagem de marca (Parment, 2008). 

Em termos de estrutura de retalho, o fabricante tem um alto nível de controlo sobre do 

número de representantes e as suas localizações. Marcas premium estão propensas a usar um 

mix de canais diretos e indiretos com uma representação significativa de pontos de venda 

para promover a marca (Parment, 2008). 

2.4.  Wine Marketing 

Segundo Spawton (1991), Wine Marketing é uma adaptação do processo real de 

marketing, estando diretamente relacionado com o setor vitivinícola, proporcionando uma 

melhor compreensão deste mercado, um melhor desenvolvimento de estratégias de marketing 

impulsionadoras de um aumento empresarial e da obtenção de vantagens competitivas neste 

âmbito, entre outros. Proporciona também uma análise mais minuciosa ao desenvolvimento 

do marketing na indústria vitivinícola,  que se carateriza por ser mais orientada para as 

vendas do que para o marketing. 

Para a tomada de decisões de marketing na indústria vitivinícola, são utilizados vários 

conceitos-chave como: quem bebe (público-alvo), o que bebem (tipo de produtos), frequência 

de consumo, quantidade de consumo, como são influenciados, entre outros. As decisões de 

marketing baseiam-se no ambiente comercial no qual a empresa opera (Spawton, 1991).  

Segundo Vrontis et al.(2011), branding é crucial para qualquer indústria, empresa, 

produto e a sua importância no setor vitivinícola tem vindo a aumentar de dia para dia. Este 

setor tem vindo a demonstrar uma falta de compreensão na necessidade de construção de uma 

marca forte.  

A indústria do vinho é extremamente fragmentada, possuindo uma grande variedade 

de marcas, criando uma problemática no campo do reconhecimento da marca (brand 

recognition) e por sua vez, complicando o processo de venda dos produtos da mesma, 

tornando a construção de uma marca um fator de grande importância no setor vitivinícola 

(Vrontis et al., 2011). 
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O efeito de country of orign afeta o marketing de produtos  como o vinho. A imagem 

do conceito country of orign influencia as percepções dos consumidores sobre os produtos, 

afetando o seu poder de decisão de compra (Vrontis et al., 2011).	  

3. QUADRO DE REFERÊNCIAS 

Em seguimento da revisão de literatura anteriormente apresentada e dos autores 

abordados, formaliza-se a estrutura deste trabalho de projeto no quadro de referências abaixo 

apresentado (Quadro I). 

Quadro I – Quadro de Referências 

Autores Selecionados Estrutura para o Plano de Marketing 
McDonald (2008) História, Missão e Valores 

Wood (2010) 
Kotler e Armstrong (2012) Análise da Situação Atual 

 

Análise do Ambiente Interno 
Recursos Humanos, Financeiros, Organizacionais e Tecnológicos. 

Análise do Ambiente Externo  
Macro 

PEST - Ambiente: 
ü Político -Legal 
ü Económico 
ü Sociais (Demográfico e 

Cultural) 
ü Tecnológicos 

Micro 
ü Análise de Mercado 
ü Análise da 

Concorrência 
 
 

Aaker (1991) 
Keller (1993) 

McDonald (2008) 
Kotler e Armstrong (2012) 

Wood (2010) 

Análise SWOT 

Estratégias de Marketing  
 

Objetivos de Marketing 

Aaker (1991) 
Keller (1993) 

Kotler e Keller (2012) 
Wood (2010) 

Táticas de Marketing-Mix 
 

Variáveis do Marketing-Mix 
ü Produto 
ü Preço 
ü Comunicação 
ü Distribuição 

McDonald (2008) 
Kotler e Armstrong (2012) 

Wood (2010) 

Planeamento, Implementação e Controlo 
 

ü Planeamento e Calendarização 
ü Controlo e Monotorização 
ü Orçamentação 

Fonte: Elaboração Própria 
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4. METODOLOGIA 

Em concordância com a natureza e objetivos deste projecto, aplica-se uma abordagem 

descritiva, uma vez pretender-se descrever as características do mercado, havendo um pré-

planeamento e estruturação da informação necessária (Malhotra e Birks, 2006). 

A escolha metodológica a seguir vai ser mixed-method, utilizando-se nomeadamente o 

método de pesquisa mista, que diz respeito ao uso de técnicas de recolha e análise mistas 

(Sauders et al., 2012). 

A estratégia de investigação a considerar neste projecto é o action research, tendo 

sido utilizados apenas os primeiros passos inerentes a esta estratégia de investigação. Esta 

estratégia específica é descrita por Sauders et al. (2012) como uma pesquisa em ação, que se 

refere à resolução de problemas organizacionais, onde o pesquisador é parte integrante da 

empresa –experimentando estes problemas diretamente-, onde a pesquisa e o processo de 

mudança se localizam. 

4.1. Amostragem, Métodos de Recolha e Análise de Dados 

Neste estudo a amostragem é não-probabilística, por conveniência, na medida em que 

não se utilizaram procedimentos aleatórios, nos quais o entrevistador seleciona os membros 

da amostra (Malhotra et al., 2006). Deste modo, a amostra é constituída pelo conjunto de 

indivíduos do sexo masculino e feminino, com idades iguais ou superiores a 18 anos de 

idade, visto tratar-se de um estudo a uma gama premium de vinhos espumantes – 

administração da empresa, fornecedores, clientes e amigos. 

Neste projecto, recorreu-se ao uso da técnica de triangulação de diferentes técnicas de 

recolha de dados. Os métodos de recolha de dados utilizados foram um questionários on-line, 

uma entrevista semiestruturada de carácter informal ao representante de marketing, vendas e 

comunicação da empresa e dados secundários. 

Para a medição das percepções dos clientes acerca do grau de notoriedade da 

empresa, foi aplicado um questionário (Anexo XII). 

Durante o mês de julho de 2015, realizou-se um questionário com o intuito de 

aprimorar todos os conhecimentos e opiniões que os consumidores de vinho espumante 

premium possuíssem sobre a marca São Domingos, através da plataforma eletrónica 

QualtricsTM: Online Survey Software & Insight Platform (Utah, USA). Foram aplicados 260 

questionários, dos quais apenas 217 se consideraram válidos, após uma desistência de 

16,54% na amostra inicial. As 217 pessoas (N) representaram a amostra global, 
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posteriormente dividida em dois grupos distintos: consumidores (n=161) e não consumidores 

(n=56). Separou-se o grupo de inquiridos consumidores (n=161) em compradores (n=148) e 

em compradores e conhecedores de vinhos espumantes São Domingos (n=126). 

Os respondentes foram agrupados em seis faixas etárias (18-24 anos, 25-34 anos, 35-

44 anos, 45-54 anos, 55-64 anos, mais de 65 anos), denotando-se uma maior incidência nos 

consumidores com idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos de idade (n=37), com 

17,05% das respostas. A faixa etária de consumidores com menor incidência de respostas foi 

a mais de 65 anos de idade, com apenas 4,61% (n=10) da amostra global (N). Do conjunto de 

pessoas compreendidas entre os 25 e os 44 anos de idade, 27,18% (n=59) revelou ser 

consumidor e no intervalo etário entre os 45 e os 64 anos de idade, 31,34% (n=68) revelou 

ser consumidor (Anexo XXII).  

O objetivo principal deste questionário foi averiguar sobre a perceção dos 

respondentes sobre a notoriedade da marca. Como tal, quando inquiridos sobre o 

conhecimento desta marca, 37,16% (n=55) revelou ter conhecimento e já ter consumido em 

poucas ocasiões, seguido de 19,59% (n=29) que revelou conhecer e ser consumidor assíduo e 

de 16,89% (n=25) que revelou conhecer sem nunca ter provado (Anexo XXIII ). A maioria 

dos inquiridos revelou ter conhecimento da marca através de amigos (n=84) com 66,67% das 

respostas e, de familiares (n=49), com 38,89% das respostas. Foi identificada uma falta de 

confiança na capacidade da marca se considerar como pertencente ao setor premium, pelos 

consumidores e compradores de vinhos espumantes São Domingos (n=148) pois, apesar de 

51,59% (n=65) do total de consumidores (n=161) concordar, a maioria dos inquiridos 

compreendidos na categoria de comprador e conhecedor da marca São Domingos, não soube 

demonstrar ou não teve opinião sobre as quatro variáveis a estudar do marketing-mix (Anexos 

XVIII, XIX, XX, XXI e XXIV). 

Do total de inquiridos, 39,75% revelou consumir vinho espumante mais do que duas 

vezes por ano, 48,72% revelou comprar este produto mensalmente em hipermercados 

(38,20%) e garrafeiras (29,19%) (Anexo: XIII, XIV, XV). Dos 161 inquiridos, 39,86% 

admitiu estar disposto a pagar por uma garrafa de 75cl de vinho espumante premium, entre os 

6,01€ e os 10€ e, 28,38% entre os 3,01€ e os 6€ (Anexo XVII), valores estes que podem ser 

explicados pela incidência de idades dos respondentes. Quando questionados sobre a 

importância atribuída a cada um dos oito atributos, foi possível organizá-los por ordem 

decrescente de importância: qualidade, preço, reputação, facilidade de aquisição, atratividade, 

paladar, casta e cheiro (Anexo XVI).  



Plano de Marketing Caves do Solar de São Domingos – Um Aumento de Notoriedade Para a Gama Premium 
de Vinhos Espumantes 

	   13	  

Foi efetuada uma entrevista semiestruturada (Anexo XI) e de carácter informal, ao 

representante do marketing, vendas e comunicação da empresa, de forma a obter todos os 

dados possíveis sobre a situação actual da empresa. 

As principais fontes de dados secundários para efetuar a auditoria do marketing foram 

o INE (Instituto Nacional de Estatística), o AICEP, o IVV (Instituto do Vinho e da Vinha), a 

Revista de Vinhos, e o site da empresa e dos seus concorrentes. Para a análise do ambiente 

interno foram também utilizados documentos da empresa como relatórios de contas , listas de 

preços, entre outras fontes. 

4.2. Limitações 

O estudo apresentou as suas limitações. Em primeiro lugar, necessitaria de aprofundar 

o modo como os consumidores de vinho espumante percecionam a empresa, tornando-se 

longo e muito minucioso. Em segundo lugar, o questionário apensas possuiria um maior 

efeito se o inquirido conhecesse a marca ou se o mesmo fosse consumidor deste tipo de 

produto, reduzindo de forma significativa a amostra em estudo. 

Preferencialmente ter-se-iam formulado mais questões aos clientes, de forma a 

aprofundar certas situações que os motivassem a comprar os vinhos espumantes premium São 

Domingos e a definir melhor a amostra, contudo tal não seria viável, caso contrário os 

clientes não responderiam. De igual modo grande parte da amostra consistiu em clientes da 

empresa, que conhecem e se relacionam/associam com a empresa há vários anos, podendo 

influenciar a resposta ao questionário. A presente análise ao questionário revelou uma 

ambiguidade das respostas, devido à razão anteriormente apresentada. 

Um dos maiores obstáculos foi a falta de disponibilidade de informação sobre dados 

relativos à produção, consumo, consumo per capita, exportação e importação de vinhos 

espumantes em Portugal. 

5. PLANO DE MARKETING 

5.1. História, Missão e Valores 

As Caves do Solar de São Domingos nasceram na Bairrada, na região de Anadia, no 

ano de 1937, fruto da vontade de produzir os melhores produtos que caracterizassem com 

justiça a região. Fundadas por Elpídio Martins Semedo, tiveram até hoje a missão: “inovar na 

tradição, criando os melhores produtos que a terra lhes oferece”. No ano de 1970, Lopo de 

Sousa Freitas assumiu a Presidência do Conselho de Administração, tornando-se deste modo 
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no seu novo Presidente, cuja experiência, sabedoria e perseverança foram sempre 

determinantes para a qualidade dos produtos e satisfação do consumidor. 

Atualmente as Caves mantêm uma filosofia familiar, passando o seu valor e riqueza 

de geração em geração. Desde 1937 que produzem e comercializam espumantes, 

aguardentes, vinhos, e mais recentemente Scotch Whiskies e Vinho do Porto. Mais de dois 

milhões de garrafas de espumante, vários milhares de vinhos engarrafados e centenas de 

quartolas em carvalho francês de aguardentes são albergadas nas suas caves e galerias.  

Apesar de manter um espírito tradicional, a empresa empregou um destemido e 

rigoroso projecto de modernização, atualizando as áreas de enologia e viticultura, avançando 

com a produção de vinhos a partir de uvas próprias. Sob a diretriz técnica das Caves, foram 

instituídos acordos com viticultores da Região da Bairrada, permitindo a vinificação de uvas 

da mais alta qualidade, que satisfizesse as necessidades da empresa. 

A empresa, na Região da Bairrada, conta com um total de 100 hectares de vinha, entre 

vinhas próprias e de pequenos viticultores. No Dão, onde as Caves do Solar de São 

Domingos têm uma vasta experiência de território, foram também estabelecidos acordos com 

alguns viticultores, cujas uvas são devidamente acompanhadas na vinha e vinificadas em 

adegas da região. 

Em concordância com a missão proposta pela empresa - inovar na tradição -

inaugurou-se em 2006 um moderno centro de vinificação, ampliando-se as instalações de 

vinificação e melhorando as condições tecnológicas para a produção de: vinhos, espumantes 

e aguardentes. A premissa constante  de inovação dos meios de produção e de vinificação, é a 

principal responsável e impulsionadora do aumento da sua qualidade e prestígio, fortalecendo 

a competitividade empresarial da marca São Domingos.  

Atualmente, as Caves do Solar de São Domingos, primam por ser uma das mais 

importantes empresas de vinho e de outros produtos vitivinícolas da Bairrada em Portugal, 

comercializando os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes, estando presente em 

vários países em todo o mundo. Atualmente são produzidas nas Caves do Solar de São 

Domingos as seguintes marcas de espumante:  Velha Reserva Bruto, Cuvée Bruto, Elpídio 

Bruto, Quinta de São Lourenço Single Estate Baga Bruto, Blanc de Blacs Bruto, Rosé Bruto, 

Tinto Bruto, Extra Bruto, Reserva Meio-Seco, Seco, Doce e Meio-Seco.  

Encontram-se igualmente presentes por todo o território continental e nos 

arquipélagos da Madeira e dos Açores. Esta presença nas ilhas evidencia-se tanto em 

Garrafeiras como nas Grandes superfícies. 

Apesar de a empresa se ter sempre dedicado, em maior escala, ao mercado nacional, 
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cedo após a sua fundação surgiu a necessidade de alargar horizontes e muito antes do 25 de 

Abril de 1974, eram realizados serões onde se realizavam encomendas e faturações para 

remessa em África. Aquando do 25 de Abril, a exportação para esses destinos foi 

interrompida. 

  As Caves do Solar de São Domingos, possuem uma presença no mercado 

internacional, para o qual exportam os seus produtos, nomeadamente para junto das 

comunidades portuguesas de países como os Estados Unidos da América, Reino Unido e 

Macau (relações existente há mais de 30 anos), Moçambique, Angola, Suazilândia, Holanda, 

Luxemburgo, Austrália, Polónia, França, Canadá e Suíça.  

5.2. Análise da Situação Atual 

5.2.1. Análise do Ambiente Interno 

Recursos Humanos 

A empresa atualmente possui 40 trabalhadores. Conforme os dados relativos ao ano 

de 2013, o total de trabalhadores era de 38 pessoas, com um total de 66.880 horas 

trabalhadas. Das 38 pessoas empregadas ao serviço da empresa 17 (29.920 horas) são homens 

e as restantes 21, mulheres (36.960 horas), que no decorrer do ano fizeram a empresa incorrer 

em gastos com o pessoal no valor de 840.440,47 €. 

  Uma das características da empresa é a sua pequena dimensão e espírito familiar. Não 

existem departamentos totalmente definidos, todos exercem um papel importante e existe um 

comportamento de auto-ajuda. 

Recursos Financeiros 

 Para o ano de 2013 foram apresentados os seguintes dados referentes às contas da 

empresa. No primeiro quadro (Quadro II), foi relatado o Balanço das Caves de São 

Domingos e no seguinte quadro (Quadro III), a demonstração de resultados por natureza. 

Quadro II - Balanço 2013 Caves do Solar de São Domingos 

Ativo (€) 
Ativo não corrente 

Ativos Fixos Tangíveis 1.713.128,91 
Propriedades de investimento 0,00 
Goodwill 0,00 
Ativos Intangíveis 0,00 
Ativos Biológicos 63.688,86 
Participações Financeiros – método de equivalência patrimonial 205.736,13 
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Participações Financeiros 10.122,79 
Acionistas/sócios – outros métodos 0,00 
Ativos por Impostos diferidos 6.523,20 
Total ativo não corrente 1.999.199,89 

Ativo corrente 
Inventários 5.480.301,31 
Clientes 2.375.688,23 
Estado e outros entes públicos 1.761,00 
Outras contas a receber 106.788,58 
Caixa e depósitos bancários 97.379,65 
Total Ativo corrente 8.061.918,77 
Total do Ativo 10.061.118,66 

Capital Próprio e Passivo (€) 
Capital Próprio (€) 

Capital Realizado 900.000,00 
Ações(quotas próprias) (224.459,05) 
Reservas legais 221.335,92 
Outras Reservas 4.052.591,93 
Resultados Transitados 321.101,99 
Ajustamentos em ativos financeiros (66.833,22) 
Outras variações no capital próprio 21.241,50 
(soma) 5.224.979,07 
Resultado Líquido do período 48.395,42 
Total do Capital Próprio 5.273.374,49 

Passivo (€) 
Passivo não corrente 

Provisões 0,00 
Financiamentos obtidos 1.050.000,00 
Total passivo não corrente 1.050.000,00 
Passivo corrente 
Fornecedores 1.395.216,13 
Estado e outros entes públicos 614.387,26 
Acionistas/sócios 22.402,80 
Financiamentos obtidos 1.540.651,52 
Outras contas a pagar 47.360,50 
Diferimentos 117.725,96 
Total passivo corrente 3.737.744,17 
Total do passivo 4.787.744,17 
Total do capital próprio e do passivo 10.061.118,66 
Fonte: Elaboração Própria 

Quadro III - Demonstração de Resultados por naturezas 2013 Caves do Solar de São  

Domingos 

Rendimentos e Gastos (€)  
Vendas e serviços prestados 3.388.658,24 
Subsídios à exploração 16.382,23 
Variação nos inventários da produção (245.409,35) 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.374.559,63 
Fornecimentos de serviços externos 459.040,72 
Gastos com o pessoal 840.440,47 
Imparidade de dívidas a receber 14.319,79 
Outros rendimentos e ganhos 21.806,56 
Outros gastos e perdas 73.219,15 
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 419.857,92 
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 192.728,45 
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Resultado Operacional 227.129,47 
Juros e gastos similares suportados 169.879,96 
Resultado antes de impostos 57.249,51 
Imposto sobre o rendimento do período 8.854,09 
Resultado Líquido do Período 48.395,42 
Fonte: Elaboração própria 

Recursos Organizacionais 

  As Caves detêm uma boa reputação na região da Bairrada, principalmente nos 

espumantes, vinhos e aguardentes (com maior destaque neste último). A própria se 

caracterizou em três adjetivos: inovação, qualidade e rentabilidade, que considera como 

forças motoras para o seu aumento de reputação. 

  A empresa é conhecida no ramo das aguardentes bagaceiras, onde é líder. É 

igualmente conhecida pelos seus vinhos espumantes da Bairrada com caraterísticas muito 

específicas e memoráveis. 

  Atualmente a empresa coopera tanto com a Rota da Bairrada, como com a Comissão 

Vitivinícola da Bairrada e com a Confraria dos Enófilos da Bairrada. Possui também uma 

parceria com o Hotel The Yeatman em Vila Nova de Gaia.  

Em 2005, as Caves foram agraciadas pela Confraria dos Enófilos da Bairrada e pela 

Comissão Vitivinícola da Bairrada,  com o prémio “Melhor Vinho Tinto da Bairrada 2004” e 

a “Melhor Vinha da Bairrada - 2005”, respectivamente.  

Foram ainda atribuídas às Caves os seguintes prémios: “Medalha de Prata” para o 

espumante Classic Meio Seco pela Mondial de Bruxelles em 2013; “Medalha de Prata” para 

o espumante Extra Reserva Bruto pela Concours Effervescents du Monde, em 2014; 

“Medalha Ouro” pelo espumante Baga Bruto 2008 pelo IV Concurso de Espumantes da 

Bairrada em 2012 e em 2014; “Medalha de Prata” pelo Vinho Tinto Bairrada D.O.C Reserva 

2009, pela Mondial de Bruxelles, em 2014; “Medalha de Prata” pelo Vinho Tinto Dão D.O.C. 

pela Decanter Wine, nos Wine Awards em Londres em 2013; “Medalha de ouro” pelo Vinho 

do Porto Vintage 2003, pela Monde Selection, Bruxelas em 2009; “Medalha de ouro” pelo 

Scotch Whisky Ben Nevis 12 anos (40%), pela Monde Selection, Bruxelas em 2000; e, 

finalmente, “Grande Medalha de ouro” pelo Scotch Whisky Ben Nevis Malte 10 anos (46%), 

pela Monde Selection, Bruxelas em 1999, 2000 e 2001. 

 Recursos Físicos 

A empresa possui uma grande variedade de máquinas, desde: lavagem de garrafas, 
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engarrafamento, colocação de rolhas, encapsulamento e de rotulagem. 

Possuem também no seu espólio, câmaras de frio para arrefecimento das uvas antes 

de serem vinificadas, várias dúzias de depósitos  de inox, cisterna para transporte de vinhos e 

aguardentes, empilhadoras, máquina cujo único intuito é o de rodar as garrafas de espumante, 

máquinas de etiquetagem báscula, compressores. Antigamente eram feitos os  muselets 

(arame que envolve a rolha do espumante) nas Caves, hoje em dia são comprados a 

fornecedores externos.  

  A empresa detém um total de 20 viaturas, das quais: 9 são ligeiros de passageiros, 6 

são ligeiros de mercadorias, 4 são pesados e 1 mota. Estas viaturas possuem no seu conjunto, 

uma parcela de viaturas de serviço cujo propósito é a propaganda da marca. 

  O edifício-mãe localiza-se em Ferreiros, e a destilaria em Vale de Avim a cerca de 2 

Km das Caves do Solar de São Domingos. 

A empresa possui cerca de 20 hectares e um total de 80 hectares pertencentes a vários 

viticultores a quem prestam formação durante o ano e um acompanhamento na vinha e 

laboratório.  

5.2.2. Análise do Ambiente Externo 

5.2.2.1. Análise Macro – Análise PEST 

Ambiente Político-Legal 

Portugal tem-se deparado com uma persistente instabilidade política, com sucessivos 

governos e uma preocupante crise económica que tem vindo a afetar drasticamente os 

portugueses desde 2008. Como consequência, foram sendo implementadas diferentes 

políticas que se refletem diretamente no setor vitivinícola.  

O setor vitivinícola é fortemente legislado. Este é regulado, promovido e representado 

por vários organismos e instituições. São reguladas todas as fases desde o plantio e produção 

até à distribuição ao consumidor final, exigindo-se em todos os aspectos os requisitos de 

qualidade. Esta regulamentação é realizada tanto a nível nacional, pelo Instituto da Vinha e 

do Vinho (IVV) e pelas Comissões Vitivinícolas de cada região vitivinícola, como a nível 

europeu, pelas Política Agrícola Comum (PAC) e Organização Comum do Mercado 

Vitivinícola (OCMV). 

A PAC consiste num sistema de apoios legais e financeiros à agricultura de cada país. 

A OCMV determina um conjunto de regras no setor vitivinícola dos 27 estados-membros da 
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União Europeia. Em Portugal, a nível fiscal, existe ainda um imposto específico sobre o 

vinho e bebidas alcoólicas (Carreira & Diz, 2013). 

Portugal possui também um Programa de Apoio Nacional ao Setor Vitivinícola 

previamente apresentado à Comissão Europeia em 2008, que durante o período de 

programação 2014-2018 continuará a apoiar as medidas de reestruturação e reconversão das 

vinhas, com vista a aumentar a competitividade dos produtores de vinho (IVV, 2015). 

Esta forte legislação tem um papel por um lado protetor, garantindo o nível adequado 

de qualidade dos produtos e dificultando a entrada de novos concorrentes, mas por outro é 

um dos entraves à mudança e atualização do setor às alterações verificadas no mercado 

(Figueiredo et al., 2003). 

Ambiente Económico 

Este ambiente apresenta uma importância específica, englobando factores que 

afectam o poder de compra dos consumidores, que se encontra intimamente interligado com 

os rendimentos das famílias nos mais variados meios. Esta dimensão caracteriza-se por 

possuir os principais fatores com impacto no setor vitivinícola. Dado o actual período de crise 

económico-financeira que o país enfrenta, observam-se aumentos sucessivos dos preços das 

matérias-primas, dos impostos e dos juros que se refletem diretamente no setor. 

Relativamente ao ano anterior, a taxa de atividade no ano 2013 apresentou uma 

diminuição acentuada, atingindo um total de 50,6%. Este decréscimo é comprovado tanto em 

valor absoluto (menos 98 mil indivíduos) como também face ao número de indivíduos 

residentes (menos 0,6 pontos percentuais) (INE, 2014). 

Em termos de média anual, a taxa de desemprego fixou-se em 13,9% em 2014, 

representando uma diminuição de 2,5 pontos percentuais em relação a 2013, onde a taxa 

atingiu um novo máximo de 16,4%. A taxa de desemprego apresenta uma tendência 

ascendente desde 2001, com uma trajetória contínua de aumento, com a excepção do ano 

2008 onde a tendência foi contrariada. Em 2014, a população desempregada atingiu um 

máximo de 726,0 mil pessoas, tendo diminuído 15,1% (menos 129,2 mil pessoas) em relação 

ao ano anterior  (INE, 2015). 

Desde 2010, tem vindo a agravar-se a desigualdade na distribuição do rendimento. 

Como tal, evidencia-se um aumento preocupante do risco de pobreza e cada vez mais 

diferenças nos diferentes estratos da população portuguesa. O aumento do risco de pobreza 

tem sido efeito das alterações aos rendimentos provenientes das famílias, nomeadamente: 
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pensões (velhice, sobrevivência) e transferências sociais (doença e incapacidade, apoio à 

família, desemprego e inserção social). Este risco é mais acentuado na população jovem, nas 

famílias mais numerosas, nas que possuem um agregado familiar de apenas um adulto com 

várias crianças e, finalmente, nos desempregados (INE, 2014). 

Num dos mais importantes indicadores, segundo dados fornecidos pelo AICEP 

(2014), observa-se que no último ano, em 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um 

aumento de 0,9% em volume, observando-se um crescimento real da economia portuguesa, 

após uma diminuição de 1,4% em 2013, devido a uma recuperação do consumo privado 

(2,2% de taxa de variação anual) e do investimento (2,2% de taxa de variação anual), em 

menor grau, relativamente ao ano anterior e ao aumento das exportações. Para 2015-2016 

prevê-se que o PIB cresça 1,5% e 1,6% (AICEP, 2014). 

Os setores respectivos à agricultura, silvicultura e pescas representaram 2,2% do 

Valor Acrescentado Bruto (VAB), contrastando com os 24% de 1960, e corresponderam a 

10,2% do emprego. No período correspondente a janeiro-setembro de 2014, as exportações e 

importações de bens registaram um aumento de 1,0% e de 3,5% respetivamente, face ao 

mesmo período em 2013 (AICEP, 2014). 

Os produtos agrícolas encontram-se na sétima posição dos principais grupos de 

produtos exportados (AICEP, 2014). 

Em 2014, a Balança Comercial Portuguesa de Bens facturou um total de 48.180.036 

milhares de euros, com a exportação de vinho em Portugal a alcançar um total de 729.357 

milhares de euros, correspondendo a uma variação de 1,3% relativamente ao período 

homólogo e de 4,4% entre 2010 e 2014 na Balança Comercial Portuguesa de Vinho. Em 2014 

Portugal exportou para 138 países, apresentando um aumento de 6 países relativamente a 

2013.  

A quota de vinho no comércio internacional de Portugal em 2014 foi de 1,51%, 

apresentando uma pequena queda relativamente ao período anterior, que em 2013 foi de 

1,52% (AICEP, 2014). 

Segundo dados fornecidos pelo INE (2014), foram também observados aumentos nos 

preços devido ao agravamento da inflação, que se traduziu em 2013 numa taxa de variação 

do Índice de Preços do Consumidor de 0,3%. 

Relativamente ao rendimento disponível das famílias em percentagem do PIB, 

observa-se que em relação a anos anteriores, os valores têm tido um crescimento uniforme, o 

que poderá estar relacionado com a poupança das famílias em percentagem do PIB (INE, 

2014). 
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Foram-se observando aumentos nos encargos fiscais, como a subida da taxa de IVA 

de 21% para 23%, e dos escalões de IRS e das taxas de IRC. 

Estes fatores, assim como a sua evolução nos próximos anos, são determinantes para 

posicionar as estratégias das empresas e os seus produtos.   

Ambiente Sociodemográfico e Sociocultural 

Segundo dados do INE (2014), em 2013 denotou-se uma diminuição da população 

total residente em Portugal, em concordância com a tendência iniciada em 2010. Entre a 

década de 2003 e 2013, Portugal apresentou uma diminuição significativa de 45.749 

indivíduos, atingindo o total de 10.427.301 habitantes. Neste mesmo ano a taxa de 

crescimento efetiva da população foi de -0,40%, com uma variação de -0.57% face ao ano 

anterior. A drástica diminuição da população portuguesa é causada por três grandes factores: 

queda da taxa de crescimento natural, taxa migratória e o peso da população idosa. Desde 

2001 a taxa de crescimento natural tem vindo a demonstrar um evolução negativa, com um 

foco mais intenso no ano de 2007. A taxa migratória demonstrou ser a principal e única causa 

para a variação positiva da população entre 1995 e 2010, tendência revertida entre os anos de 

2010 e 2013, onde o saldo migratório apresentou um total de -0,35%. Desde o ano de 1995 

verifica-se uma tendência sistemática de crescimento do índice de envelhecimento da 

população (proporção obtida entre o rácio de população com mais de 65 anos e entre 

indivíduos com menos de 15 anos), representada por uma pirâmide invertida, onde a taxa de 

mortalidade é superior à taxa de fecundidade, comprovando deste modo o aumento da 

longevidade da população. 

Portugal caracteriza-se por ser um país de tradições, desde 2000 a.C é possível relatar 

a presença dos vinhos em Portugal, na altura da civilização dos Tartessos, que utilizava o 

vinho como moeda de troca nas suas negociações. Esta cultura foi alvo de várias influências 

proveniente dos Fenícios, Gregos e Celtas (Wines of Portugal, 2015).  

Em 2010 foi criada a marca caracterizante dos vinhos de portugueses no resto do 

mundo, a Wines of Portugal, com o principal intuito de promover e defender a sua imagem 

nos diversos mercados internacionais.  

O vinho português caracteriza a cultura portuguesa, propondo uma oferta única e 

diferenciadora, com base nas suas castas e terroirs específicos entre regiões (únicos no 

mundo), aos quais se associa uma qualidade muito consistente e uma excelente relação 

qualidade-preço. Os volumosos números de exportação do vinho português e a percentagem 
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que este mercado representa no PIB são prova da qualidade deste produto e da alavancagem 

da reputação do mesmo. 

Esta dimensão reflete-se ainda através de fatores como os valores e costumes, pois 

este setor está exposto a diferentes estilos de vida e hábitos de consumo. Deste modo, é 

essencial que as empresas inseridas no mesmo procurem cada vez mais a excelência na 

qualidade, de forma a cativar e reter o interesse do consumidor. 

Ambiente Tecnológico 

O contexto atual carateriza-se pela crescente necessidade de melhoria de processos e 

equipamentos inovadores. As organizações que investem em pesquisa e que incorporam 

novas tecnologias no seu leque de produtos, promovem a sua posição competitiva atual. 

O setor vitivinícola é exposto consecutivamente à competitividade nacional e 

internacional, a políticas económicas de negócios e a pressões conjunturais. Este setor 

procura combater estes limites, através de novas alternativas. O mesmo, entre outros setores 

pertencentes ao agronegócio, carateriza-se por possuir baixos níveis de investimento em 

P&D. Mas, devido a pressões concorrenciais, as empresas deste setor sentem a necessidade 

de manter um melhor controlo nos seus processos, maiores economias de escala, 

preocupando-se com a segurança do produto e qualidade nutricional, impulsionados pelos 

consumidores cada vez mais ansiosos pela conveniência, variedade e qualidade dos produtos, 

gerando pressões que obrigam ao aumento de investimentos em P&D nesta indústria (Padilha 

, Severo , Delgado & Nunes da Silva, 2010).  

No setor vitivinícola identificam-se algumas inovações tecnológicas, quer ao nível da 

produção, quer ao nível da conservação, recorrendo-se ao uso da biotecnologia no ramo da 

Enologia. Estas inovações têm a capacidade de acelerar os processos de produção de modo a 

possibilitar um aumento de rendimentos, preservando sempre a qualidade dos produtos, 

reduzindo custos futuros, apesar do elevado investimento inicial. Enumeram-se vários 

equipamentos como: trocadores de calor, para uma economia de energia térmica de 

transferência; sistemas térmicos de aquecimento/arrefecimento e de pasteurização; sistemas 

de filtração por membranas; equipamentos de movimentação de fluídos (bombas, válvulas e 

acessórios); sistemas de controlo de fermentação; tecnologias de separação centrífuga; 

sistemas de refrigeração e tratamento do ar; equipamentos de limpeza de tanques; e sistemas 

de embalagem (Alfa Laval, 2010). 

Este desenvolvimento tecnológico reflete-se através da utilização de novos métodos 
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do processo produtivo e das Tecnologias da Informação e Comunicação (Carreira & Diz, 

2013).  

5.2.2.2. Análise Micro 

Análise Setorial 

Segundo o relatório estatístico do OIV sobre a situação mundial do vinho (2014) a 

superfície de vinha cultivada em Portugal no1 ano 2013 foi de 229 mha*, ocupando a 11ª 

posição no ranking mundial dos países com maior área de cultivo de vinha e a quarta maior 

extensão de vinha na Europa.  

Segundo dados do 37º Congresso Mundial do Vinho e da Vinha (OIV, 2014), 

Portugal arrecadou em 2014, o 11º lugar a nível mundial dos maiores produtores de vinho e o 

quinto na Europa, com 5,88 Mhl produzidos (6,24 Mhl em 2013), apoiando a tendência dos 

últimos 15 anos de decréscimo nos níveis de produção, que no período de 2000 e 2012 sofreu 

uma variação negativa de 8% (OIV, 2013).  Os níveis de consumo no ano de 2012 foram de 

4.600 mhl, e os valores previstos para o ano de 2013 foram de 4.551 mhl (OIV, 2014). Estes 

valores foram sofrendo oscilações para o período entre 2000 e 2012, representando uma 

variação negativa de 1% (OIV, 2013). Portugal destaca-se como o terceiro país com maior 

nível de consumo per capita de vinho, que em valores previstos de 2012 foram de 42,5 litros 

(OIV, 2013).  

Em 2014, a Balança Comercial Portuguesa de Bens facturou cerca de 48.180.036 

milhares de euros, com a exportação de vinho em Portugal a alcançar um total de 729.357 

milhares de euros, correspondendo a uma variação de 1,3% relativamente ao período 

homólogo e de 4,4% entre 2010 e 2014 na Balança Comercial Portuguesa de Vinho. Em 2014 

Portugal exportou para 138 países, apresentando um aumento de mais 6 países face a 2013. A 

quota de vinho no comércio internacional de Portugal em 2014 foi de 1,51%, apresentando 

uma pequena queda relativamente ao período anterior, que em 2013 foi de 1,52% (AICEP, 

2014). 

Em Portugal, a história do vinho espumante remonta ao séc. XIX, seguindo o 

exemplo do sucesso francês. O método utilizado, “método clássico”, foi introduzido em 

Lamego e na Bairrada em 1998. A região da Bairrada é a principal produtora de vinho 

espumante do país, detendo a maior produção a nível nacional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  *	  previsão	  
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Atualmente, são várias as regiões demarcadas aptas a produzir vinho espumante 

certificado, com condições privilegiadas de terroir para produzir vinho de qualidade (Anexo 

X). 

De toda a produção de vinho espumante realizada em Portugal, destaca-se o 

espumante proveniente da região da Bairrada pela sua excelência e características com um 

especial foco à casta Baga (Revista de Vinhos, 2015). As regiões da Bairrada (13 mil 

hectolitros) e de Távora-Varosa (5,5 mil hectolitros) detêm os maiores níveis de produção, na 

campanha de 2014/2015 (Guia de Vinhos, 2016). 

O consumo de vinho espumante está associado a todo um conjunto de celebrações 

especiais como festas de passagem de ano, épocas festivas (Natal e Páscoa), aniversários, 

casamentos e a comemorações pontuais como a celebração de um acontecimento inesperado, 

nomeadamente, tudo o que exija o brinde a alguma pessoa/situação/momento. 

A produção de vinho espumante, abrange todas as regiões de Portugal, destacando-se, 

entre elas, as regiões tradicionais do Varosa, Lamego e Bairrada. 

Segundo o relatório estatístico do OIV sobre a situação mundial do vinho (2015) a 

superfície global de vinha cultivada, em 2014, perfez um total de 7.573 mha. Esta área tem 

vindo a apresentar uma tendência decrescente ao longo dos anos, que tem sido parcialmente 

compensada pelo aumento da superfície de vinha plantada no resto do mundo, especialmente 

no continente Asiático. No período de 2000-2013 a Europa foi o único continente a 

apresentar uma diminuição da sua quota de vinha global, passando de 62,5% para 55%, 

respectivamente. A Ásia apresentou um aumento de 19,4% para 24%, África de 4,3% para 

5% e a Oceânia passou dos 2% para os 3%. 

Segundo dados da mesma fonte, os cinco países com maior percentagem de área de 

vinha global representaram, em 2013, 50% da vinha mundial, sendo Espanha, França, Itália, 

China e Turquia os países em causa.  Relativamente ao período compreendido entre 2000 e 

2013, todos os países apresentaram uma diminuição da sua percentagem total de área de 

vinha: Espanha (-17%), França (-13%), Itália (-17%) e Turquia (-12%); à excepção da China 

que apresentou um aumento (+127%), e Nova Zelândia e a Índia, que apresentaram 

igualmente aumentos significativos (+179% e +177%, respectivamente). 

O mercado internacional de vinho espumante apresentou uma expansão nos últimos 

anos, dado o aumento da procura global deste tipo de produto. No decorrer da década entre 

2003 e 2013, a produção de vinhos espumantes aumentou cerca de 40%, perfazendo em 2013 

um total de 17,6 Mhl, 7% da produção de vinho mundial, contrastando com os 12,7 Mhl de 

2003. França, Itália, Alemanha, Rússia e Espanha constituíram os cinco principais países com 
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maior índice de produção deste tipo produto  entre a década abordada com uma percentagem 

de 74% (OIV, 2014) (Anexos V, VI, VII, IX).  

O consumo também observou, para a mesma década em estudo, um aumento 

significativo de 30%, alcançando os 15,4 Mhl em 2013. Em comparação com os países 

previamente abordados, Alemanha, França, Rússia, os Estados Unidos da América, Itália e 

Reino Unido, constituíram os países com maiores índices de consumo de vinho espumante 

entre 2003 e 2013. É importante referir que na década em causa, se observaram aumentos 

bastante significativos do consumo de vinho espumante em vários países fora da União 

Europeia, nomeadamente Estados Unidos da América, Austrália, Rússia e em vários países 

da Europa de Leste (OIV, 2014). Relativamente aos dados de comércio deste produto sabe-

se, que para a década em causa, as exportações sofreram uma exponenciação para quase o 

triplo do volume exportado, resultando num crescimento médio de 9% por ano, arrecadando 

em 2013 cerca de 4.3 mil milhões de euros (8,7 Mhl). Em 2013, França continua a ser o 

principal exportador, responsabilizando-se por 53% das trocas efectuadas (2.363 M€), 

seguindo-se Itália com 21% (957 M€). O Reino Unido, e os Estados Unidos da América são 

os principais importadores de vinho espumante, com 15% e 14% da percentagem total em 

2013 (OIV, 2014) (Anexo VIII).  

Análise Concorrencial  

O número de marcas de vinho espumante em Portugal tem vindo a aumentar de ano 

para ano (Revista de Vinhos, 2015). Este crescimento constata-se tanto a nível de quantidade 

como de qualidade, podendo verificar-se que os produtores de vinho sentem cada vez mais a 

necessidade de possuir, na sua linha de produtos, pelo menos um espumante de forma a 

acompanhar as novas tendências de mercado. 

Com o elevado número de concorrentes a nível nacional, desde casas especializadas a 

generalistas, grandes a pequenos produtores, dos antigos aos mais recentes, é necessário 

aprimorar o mercado onde a empresa se insere, descobrindo toda a informação essencial que 

possa ajudar a empresa a alavancar a sua posição e vantagens competitivas sobre os seus 

concorrentes de mercado. 

Na região do Douro, destaca-se a empresa Caves TransmontanasTM (vinhos 

espumantes VérticeTM) produtora de vinho espumante, pela sua qualidade, excelência e 

prémios internacionais. Na região de Távora-Varosa destacam-se duas empresas com uma 
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forte influência a nível nacional: MurganheiraTM e RaposeiraTM, empresas estas responsáveis 

pelos elevados níveis de produção de espumante com denominação de origem da região. 

Dada a vasta existência de produtores no país, decidiu-se realizar uma análise 

concorrencial segundo os critérios de preço, vendas e prémios adquiridos, para os produtos da 

concorrência de gama equivalente. 

Quadro IV – Lista de Concorrentes de Vinhos Espumantes Premium 

Marca Vinhos Espumantes 
Premium (75cl) Caraterísticas (Casta) Preço 

São Domingos 

Lopo de Freitas Bruto Cerceal, Chardonnay 16,85€ 
Cuvée Bruto Baga, Sauvignon Blanc 12,25€ 

Velha Reserva Bruto Pinot Noir, Chardonnay 
(5 anos repouso) 10,25€ 

Murganheira 

Czar Grand Cuvée Rosé 
Bruto Pinot Noir 24,7€ 

Vintage Bruto Pinot Noir (raro) 25€ 
Extréme de “Pinot Blanc” 

Bruto Pinot Blanc 19,5€ 

Millésime Bruto Pinot Noir, Chardonnay 21€ 
Chardonnay Bruto Chardonnay 21€ 

Cuvée Especial Bruto Tinta Roriz 18,45€ 

Grande Bruto 
Malvasia Fina, Tinta 

Roriz, Touriga Nacional 
(10 anos repouso) 

21€ 

Touriga Nacional Bruto Touriga Nacional 16€ 

Raposeira 

Super Reserva Rosé Bruto Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz 6,5€ 

Super Reserva Tinto Bruto 
 

Malvasia Fina, Tinta 
Roriz 7,95€ 

Super Reserva Blanc de 
Blancs Bruto Malvasia Fina 6,6€ 

Super Reserva Blanc de 
Noirs Bruto Touriga Franca 6,5€ 

Super Reserva Peerless 
Bruto Pinot Blanc 5,9€ 

Vértice 

Gouveio Gouveio, Malvasia Fina 24,18€ 

Chardonnay (1,5l) Chardonnay (ed. 
Limitada) 113,9€ 

Pinot Noir Pinot Noir 46,9€ 

Rosé Gouveio, Touriga Franca, 
Tinta Barroca 14€ 

Cuvée 
Gouveio, Malvasia Fina, 

Rabigato, Viosinho, 
Códega, Touriga Franca 

14,5€ 

Millésime 
Gouveio, Malvasia Fina, 

Rabigato, Viosinho,  
Touriga Franca 

22,65€ 

Fonte: Elaboração Própria 

A Casa MurganheiraTM fundada à mais de 60 anos na região do Varosa, atualmente a 

única Região Demarcada de Espumantes em Portugal, prima por uma excelência das uvas 

que produz devido à ocorrência esporádica de castas especiais. Possui na sua coleção um 
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conjunto de oito vinhos espumantes, com qualidade comprovada dentro e fora de Portugal, 

com preços compreendidos entre os 12€ e os 25€. 

As Caves da RaposeiraTM fundadas à mais de 100 anos na região do Lamego (Beira-

Douro), possuidora de características muito próprias para a produção de vinhos de prestígio 

desde o século XVI, possuem na sua coleção um conjunto de cinco vinhos espumantes 

produzidos segundo o método champanhês com preços compreendidos entre os 5€ e os 7€. 

As Caves TransmontanasTM fundadas em 1988 na região do Douro, fruto de várias 

experiências de joint-venture, possuem na sua coleção um conjunto de seis vinhos 

espumantes Vértice com preços compreendidos entre os 11€ e os 50€. 

5.3. Análise SWOT 

Após a elaboração da análise da situação atual de mercado, conclui-se sobre os principais 

componentes da análise dos ambientes interno e externo. É, então, apresentada no quadro 

abaixo (Quadro V), uma análise dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças. 

Quadro V – Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

ü Qualidade dos vinhos espumantes 
premium São Domingos 

ü Boa reputação dos vinhos São 
Domingos no mercado nacional 

ü Vantagens comparativas (qualidade) 
– vários prémios 

ü Know-how (técnicas de produção de 
vinho espumante) 

ü Condições de terroir particulares que 
permitem a diferenciação dos seus 
produtos 
 

ü Baixa notoriedade dos vinhos 
espumantes premium São Domingos 
(low brand awareness) 

ü Marca pouco definida e percecionada 
pelo consumidor 

ü Falta de iniciativas de marketing - 
técnicas de comunicação e na 
melhoria e atualização do produto 

ü Pequena dimensão das explorações 
agrícolas 

ü Fraca/nula realização de campanhas 
publicitárias sustentadas junto dos 
potenciais públicos-alvo 

ü Reduzido know-how em marketing 
ü Tamanho reduzido de unidades de 

produção 
ü Falta de estratégias a um nível geral 

(estagnação da empresa) 
 

Oportunidades Ameaças 
ü Aplicação do desenvolvimento 

tecnológico para obtenção de 
produtos de elevada qualidade 

ü Contexto tecnológico e científico 
bastante favorável 

ü Promoção da marca no âmbito de 
Wines of Portugal 

ü Espumantes associados com o seu  
country of origin 

ü Aumento da concorrência - a nível 
nacional e internacional 

ü Diminuição a nível mundial do 
consumo de vinho (apoiado pelas 
tendências) e declínio global da 
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ü Instituições governamentais e 
setoriais comprometidas 

ü Boom do Enoturismo 
ü Incentivos governamentais para 

exportação 
ü Atratividade da indústria 
ü Alteração dos hábitos do consumidor 

plantação de vinha 
ü Excessiva regulação e burocracia 

(impacto negativo no setor) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

5.4. Estratégias de Marketing 

A estratégia de marketing a adotar para o ano de 2016 será uma estratégia de 

penetração de mercado, ou seja, irá apostar-se inicialmente em preços mais baixos, que 

posteriormente irão sofrer um aumento consecutivo, apostando-se nos segmentos que 

constituem o mercado-alvo da empresa, propulsionando um consecutivo aumento das vendas. 

5.4.1. Segmentação 

De acordo com o mercado e os objetivos da empresa, efetuou-se uma segmentação 

multivariada onde se utilizaram as seguintes variáveis: sociodemográfica (idade, geração, 

rendimento), comportamental (ocasião de consumo) e psicográfica (estilos de vida): 

Variáveis sociodemográficas 

Consumidores com idades superiores a 18 anos, nomeadamente consumidores 

pertencentes à geração “Millenials”, caracterizando-se por um elevado poder de compra, pela 

sua grande dimensão e pelo seu comportamento dominante no futuro. 

Variáveis psicográficas 

  Consumidores com estilos de vida associados às classes média-alta e alta, com nível 

cultural e com recursos financeiros elevados, que se focam na qualidade e sabor do vinho, 

escolhendo o vinho com base na região de origem, na marca, na casta e nos prémios e 

medalhas da empresa. 

Variáveis comportamentais 

Indivíduos que consumam vinho de forma a melhorar o seu estado de humor/espírito, 

a aumentar a sua autoestima e sensação de prazer. Consumidores que considerem o vinho 

como uma forma de projeção da sua imagem no seio social. 
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5.4.2. Posicionamento 

A oferta de vinhos espumantes no mercado português tem vindo a registar um grande 

crescimento, como tal torna-se imperativo definir um posicionamento claro para cada marca.  

A marca São Domingos pretende posicionar-se no segmento premium de vinhos 

espumantes, como sendo detentora de vinhos de excelente qualidade provenientes da região 

da Bairrada, produzidos pelo método tradicional, possuindo características únicas que a 

diferenciam da concorrência. 

5.5. Objetivos de Marketing  

Enumeram-se os objetivos de marketing para o período compreendido entre Janeiro 

de 2016 e Janeiro de 2017: 

1. Aumentar a notoriedade da marca São Domingos; 

2. Obter maiores níveis de satisfação de clientes; 

3. Atrair o segmento do enoturismo; 

4. Aumentar as vendas em 15% até final do período; 

5. Triplicar o número de seguidores no FacebookTM; 

6. Construir uma imagem de confiança, credibilidade e profissionalismo; 

7. Obter parceiros estratégicos. 

5.6. Táticas de Marketing-Mix 

5.6.1. Produto 

  Atualmente, no processo de venda de vinhos espumantes premium, num mundo cada 

vez mais orientado para as commodities, tem que se alterar o modo de venda do produto e a 

abordagem aos consumidores, entendendo que um premium priced product também é, acima 

de tudo, um premium value product, sendo imperativa a criação de uma proposta de valor 

única para os clientes da marca São Domingos.  

As Caves do Solar de São Domingos apresentam uma carteira de produtos bastante 

diversificada, detendo no seu portfólio seis tipos diferentes de categorias de produto: 

Espumantes, Vinhos, Aguardentes, Scotch Whisky, Vinho do Porto e Enoturismo. No seu 

conjunto detêm um total de 48 produtos, subdivididos pelas seis categorias.  

Os Espumantes, dentro da carteira de produtos, destacam-se em quinze variedades 

diferentes. Caracterizam-se por uma elegância e singularidade, que refletem a personalidade 

da empresa, sendo produzidos e comercializados desde o ano de 1937, com todo o cuidado e 
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tradição inerentes a este mesmo processo. Os Espumantes São Domingos produzem-se pelo 

método tradicional2, aliando tradição com inovação, distinção com elegância, conquistando 

sucesso ao longo dos anos junto de quem mais aprecia esta bebida.  

Desde o início, são os Espumantes a categoria de produto mais rentável das Caves do 

Solar de São Domingos. Apresentam-se subdivididos em quatro Gamas: alta, média, baixa e 

entrada de gama. Esta subdivisão dá-se de acordo como o preço, tempo de estágio e com o 

tipo de castas utilizadas no processo de produção do vinho espumante.  

Este projecto focar-se-á na gama alta (premium) deste produto: São Domingos Lopo 

de Freitas – Bruto, São Domingos Velha Reserva – Bruto e São Domingos Cuvée – Bruto, 

com um preço, castas e quantidades vendidas distintas das outras gamas de produto dentro da 

mesma categoria. 

  De acordo com os três níveis de produto sugeridos por Kotler e Armstrong (2012), 

identificam-se como core product (1º nível) os vinhos espumantes da gama premium que a 

marca São Domingos dispõe; como actual product (2º nível) a qualidade exímia dos vinhos, 

as castas características da zona, os prémios adquiridos ao longo dos anos pelas mais distintas 

entidades, os processos de produção e tecnologia de ponta utilizados, as políticas ambientais 

de ética e responsabilidade social (vidro reciclado, rótulo de plástico reciclado, redução das 

cores utilizadas nas embalagens, redução da emissão de dióxido de carbono na produção dos 

vinhos, redução do desperdício de materiais e matérias-primas, incentivos para os 

trabalhadores/colaboradores sob a forma de formações sobre questões ambientais, controlo de 

qualidade mais pontual e uma possível criação de produção biológica).  

Processos de Produção 

  Na confecção e produção dos vinhos espumantes premium da marca São Domingos, 

propõe-se a realização de um conjunto de iniciativas de sustentabilidade com o propósito da 

redução do consumo de água envolvido nestes processos: 

-‐ aquisição de um equipamento que permita calcular o consumo de água envolvido nos 

enxaguamentos das cubas das adegas e de equipamentos que permitam monitorizar a 

água no solo e plantas, para possibilitar um maior controlo sobre as necessidades de 

cultura, e da água para rega; 

-‐ otimização dos processos de lavagem dos equipamentos; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Método Champanhês ou Método Clássico - originalmente usado na região de Champagne, utilizado 
também pela a maioria dos produtores de espumante, cuja fermentação decorre em garrafa. 
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-‐ realização de ações de formação e sensibilização das equipas envolvidas para a 

redução do consumo de água. 

Embalagem e Rótulo 

  Numa tentativa de construção e implementação da ideia de marca sustentável na 

mente dos consumidores, é também proposto: 

-‐ redução  da quantidade de vidro utilizada nas garrafas e na dimensão das caixas de 

cartão respectivas e da tinta utilizada na impressão das caixas de transporte dos 

produtos; 

-‐ modificação dos rótulos de papel encerado não reciclável para plástico reciclável. 

  Os vinhos espumantes premium São Domingos, com toda as suas características  

inerentes descritas anteriormente, serão vendidos em garrafas com capacidade de 75 cl. 

  Sugere-se a criação de uma edição limitada em cooperação com designer/artista 

nacional para a criação de uma garrafa e rótulo especiais. Tanto a garrafa como o rótulo irão 

demonstrar a tradição e inovação evocadas na missão da empresa, enaltecendo as 

características que tornam estes produtos em bens de luxo. 

5.6.2. Preço 

Durante anos, as marcas de luxo, com um custo ligeiramente mais elevado do que os 

artigos convencionais de uma mesma linha de produto, baseavam-se somente no status social 

que um cliente possuía ou desejava possuir. Com a alteração das percepções e com o passar 

do tempo, face a uma recessão cada vez mais paralisante, os bens de luxo, para muitos, têm 

vindo a tornar-se reflexo de prazer pessoal e de auto- expressão (Kotler & Keller, 2012). 

A estratégia de pricing dos vinhos espumantes premium São Domingos é desenhada 

de modo a ser competitiva com as dos outros concorrentes, tendo por base o segmento 

premium de mercado. Esta estratégia teve em consideração os seguintes fatores: custos (fixos 

e variáveis); concorrência; objetivos empresariais; estratégias de posicionamento propostas; 

mercado-alvo e predisposição dos clientes em pagar por um produto (Quadro VI). Tendo por 

base todos os fatores anteriormente enumerados, a estratégia a seguir será um mix entre uma 

estratégia premium pricing e uma competition pricing, onde foram analisados os preços 

praticados pela concorrência, decidindo-se executar valores ligeiramente abaixo dos 

concorrentes, mas altos o suficiente para transparecer toda a qualidade e requinte evocados 

pelos produtos desta gama. Os preços a praticar nesta gama, rondarão os 10,25€ (São 
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Domingos Velha Reserva Bruto), os 12,25€ (São Domingos Cuvée Bruto) e os 16,85€ (Lopo 

de Freitas Bruto). 

A garrafa de edição limitada, para cada um dos espumantes acima descritos, terá uma 

adição de 5€ ao seu custo inicial (Quadro VI). 

Quadro VI - Lista de Preços dos Espumantes São Domingos 

Nome e Tipo Preço/ unidade 
Classic Meio Seco/Seco/Doce 4,65€ 
Reserva Meio Seco 5,05€ 
Rosé Bruto – I.G.P Beira Atlântico 4,85€ 
Tinto Bruto – Bairrada DOC 5,15€ 
Extra Reserva Bruto 5,90€ 
Blanc De Blancs Bruto – Bairrada DOC 6,70€ 
Baga (branco de tintas) Bruto – Bairrada DOC 7,38€ 
Elpídio Bruto/Meio Seco 8,50€ 
Elpídio Bruto Magnum 1,5L 19,50€ 
Quinta de S. Lourenço Bruto  9,10€ 
Velha Reserva Bruto  10,25€ 
Cuvée Bruto  12,25€ 
Lopo de Freitas Bruto– Bairrada DOC 16,85€ 
Fonte: Elaboração própria 

  Uma imagem positiva deverá permitir um aumento das margens e respostas mais 

inelásticas aos aumentos dos preços. “Os consumidores que possuem uma atitude forte e 

favorável para com a marca, deverão possuir uma maior capacidade de pagar um preço 

premium pela mesma” (Keller, 1993, p. 9). 

5.6.3. Comunicação 

  De acordo com o principal objetivo deste projeto, aumentar notoriedade da marca, a 

variável comunicação, terá um maior impacto neste plano.  Altos níveis de notoriedade e 

uma imagem da marca positiva impulsionam o aumento da eficiência da comunicação de 

marketing. 

Devido ao aumento cada vez mais regular de concorrentes neste setor, à saturação dos 

mercados e à constante necessidade de contrariar a paridade das marcas ou seja, propostas de 

valor semelhantes entre a concorrência, sente-se a necessidade de eleger um conjunto de 

fatores que afetarão de forma positiva a comunicação da marca São Domingos. Estes fatores 

terão como principais objetivos: o desenvolvimento de notoriedade de marca; o aumento da 

procura desta categoria de vinho espumante; a alteração das crenças e atitudes para com os 
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hábitos de consumo de clientes; o aumento das iniciativas de compra e repetição das mesmas; 

o desenvolvimento da imagem da marca; o aumento das vendas e de quota de mercado. 

Como tal, o mix de comunicação a utilizar de forma a concretizar os objetivos acima 

impostos, será: publicidade, social media marketing, marketing direto, patrocínios e eventos. 

Será selecionada uma agência de publicidade para que o público-alvo seja atingido de 

forma correta, apelando às suas emoções e racionalidade. Recorrendo, para tal, a uma 

parceria com uma personalidade famosa que consiga transmitir credibilidade, atratividade, 

confiança, expertise e que seja capaz de agradar o público de formar a cativar a sua atenção e 

apelar à compra do produto. Os meios publicitários escolhidos para a divulgação da marca 

serão, nomeadamente: revistas de vinhos e guias de compra, revistas de moda e televisão. 

Atualmente, a Internet está ao alcance da maioria da população, sendo utilizada de 

forma  a obter informações, partilhar opiniões, entre outras funcionalidades. Como tal, é 

imperativo o uso da Internet, nomeadamente das redes sociais, como meio de propagação das 

estratégias de comunicação da marca São Domingos. Recorrer-se-á a uma melhoria do site 

oficial da marca, com especial destaque para a gama premium dos vinhos espumantes. Será 

realizado um maior acompanhamento da página oficial do FacebookTM da marca,  onde serão 

feitos posts semanais sobre produtos, eventos, sugestões de compra da semana, prémios e 

iniciativas de sustentabilidade. Proceder-se-á à partilha de vídeos colocados no canal 

YoutubeTM, especialmente criado para dar a conhecer a gama de produtos da marca, 

demonstrar campanhas publicitárias, publicitar eventos futuros, fazer pitchs  mensais sobre 

factos da região e das características de terroir que tornam estes produtos em bens de luxo,  

entre outros. Será igualmente criada uma conta no InstagramTM para poder dar a conhecer as 

instalações, métodos de produção, a vinha e eventos futuros, de forma a cativar a atenção de 

clientes atuais  e futuros. 

As iniciativas de marketing direto propostas irão abranger o envio de catálogos aos 

clientes da empresa em alturas festivas, de acordo com os seus dados pessoais (aniversários, 

Natal, Páscoa, etc.), englobando informações de todos os produtos (texto e imagem) que irão 

despertar interesse aos clientes para uma futura compra ou para conhecimento de outros 

vinhos da empresa.  

Atualmente, a comunicação feita pela empresa espelha-se através do Enoturismo. Este 

inclui ações diversificadas como jantares vínicos nas instalações e nos restaurantes para 

clientes, visitas guiadas que incluem provas de vinho e refeições nas caves, ações relativas a 

datas comemorativas. 

A empresa também se encontra presente em várias feiras nacionais, das quais se 



Plano de Marketing Caves do Solar de São Domingos – Um Aumento de Notoriedade Para a Gama Premium 
de Vinhos Espumantes 

	   34	  

destacam a Feira da Vinha e do Vinho em Anadia e Essência do Vinho no Porto. Pretende-se 

que no futuro, a marca São Domingos se afilie com mais feiras, tanto a nível nacional como 

internacional, de modo a dar a conhecer a sua gama premium de vinhos espumantes. 

Sugere-se uma parceria com eventos de moda, como o VOGUETM Fashion’s Night 

Out e a Semana da Moda em Lisboa e no Porto, de forma a associar a marca e as 

características da gama premium de vinhos espumantes a eventos sociais de grande destaque, 

apelando aos consumidores-alvo do segmento feminino. Sugere-se, ainda, a realização de 

uma festa anual no aniversário da empresa, ao abrigo da marca, convidando um ou mais 

músicos nacionais de forma a patrocinar esta gama de vinhos espumantes. 

Atualmente, a marca possui uma parceria com o THE YEATMAN HOTEL em Vila 

Nova de Gaia, onde providenciam provas e jantares variados. Sugere-se a realização de uma 

ou várias parcerias com hotéis de 4 e 5 estrelas e com restaurantes de alta cozinha nas zonas 

metropolitanas de Portugal, para que futuros clientes associem a gama premium de vinhos 

espumantes à imagem de excelência e requinte que a marca pretende transparecer.  

Pretende-se dar continuação à realização de jantares vínicos, onde se conjugam os vinhos da 

marca com a excelente gastronomia portuguesa. 

5.6.4. Distribuição 

  A estratégia de distribuição praticada pela marca São Domingos para a sua gama 

premium de vinhos espumantes, será a de uma distribuição seletiva, onde será escolhido um 

pequeno número de pontos de venda para distribuir os produtos. Esses refletirão a 

exclusividade e requinte associados a estes três produtos. Como tal, sugere-se um sistema de 

canais de distribuição vertical. Os produtos irão ser comercializados em variados retalhistas: 

diretamente à marca, garrafeiras gourmet de superfícies comerciais (Pão de Açúcar Gourmet, 

Club del Gourmet), garrafeiras gourmet de rua, restaurantes de alta cozinha e em bares de 

hotéis de 4 e 5 estrelas. 

  A relação com as grandes superfícies tem uma duração aproximada de 8 anos, de 

caráter mais exigente. A Jerónimo Martins, em comparação com as outras grandes 

superfícies, foi a empresa que estabeleceu em primeiro lugar um contato comercial com a 

empresa. A empresa possui também, desde a sua fundação, uma relação com inúmeras 

garrafeiras localizadas por todo o país, onde começaram a comercialização dos seus produtos. 

  Uma imagem positiva reflete uma maior pesquisa do consumidor e vontade de 

procurar canais de distribuição para o produto ou serviço. 
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5.7. Planeamento, Implementação e Controlo 

5.7.1. Planeamento e Calendarização 

A calendarização deste projecto foi realizada com o horizonte temporal de um ano (12 

meses), tendo início a 1 de Janeiro de 2016. Após este período, e durante o decorrer do ano 

seguinte (2017), pretende-se que o plano de actividades proposto seja consolidado, 

apresentando daí em diante uma consistência para o longo-prazo. O cronograma abaixo 

indicado (Quadro VII), foi organizado numa sequência mensal de forma a permitir de forma 

clara e objectiva a execução das atividades propostas. 

Quadro VII – Calendarização 
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Produto 

Melhoria dos 
processos produção              

Aquisição de 
equipamentos de 
controlo de água 

             

Otimização dos 
processos              

Ações de formação              
Criação de  3 edições 
limitadas de produto              

Utilização de vidro 
reciclado              

Utilização de rótulos 
em material 

reciclado 
             

 
Comunicação 

Contratação agência 
publicitária              

Parceria com 
personalidade 

famosa 
             

Atualização do site 
oficial              

Atualização de redes 
social              

Criação de 
InstagramTM              

Criação de 
YoutubeTM              

Catálogos              
Enoturismo              

Jantares Vínicos              
Visitas às caves              

Feiras Nacionais e              
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Internacionais 
Festa Anual              

Parceria com VFNO              
Parceria Semana da 

Moda              

Parceria com hotéis              
Parceria com 
restaurantes              

Parceria com Pão de 
Açúcar Gourmet e 
Grup del Gourmet 

             

Fonte: Elaboração Própria 

5.7.2. Controlo e Monitorização 

O controlo deste projeto será realizado através da supervisão das margens de lucro e 

volume de vendas. Será realizada uma auditoria externa de percepções ao público-alvo, de 

forma a aferir sobre as formas de comunicação utilizadas pela organização e de que forma 

são percepcionadas pelos mesmos. Deve também realizar-se uma monitorização ao número 

de “likes” e de “seguidores” em cada uma das redes sociais. Prevê-se a realização de um 

questionário de satisfação de aplicação anual aos clientes da marca.  

5.7.3. Orçamentação 

O orçamento para o plano de marketing prevê um investimento “moderado”, e alguns 

gastos financeiros no que diz respeito à comunicação e ao produto. Tendo em conta as vendas 

efetuadas no ano 2013, que perfizeram um total de 3.388.658,24€, pretende-se que para o 

período compreendido entre Janeiro de 2016 e Janeiro de 2017, se forneça uma parcela de 

5% do valor das vendas para as táticas de marketing, rondando, sensivelmente os 170.000€. 

este valor deve ser divido entre as ações de produto e as de comunicação sendo que 125.800€ 

destinar-se-ão às táticas de produto e os restantes 44.200€ serão aplicados às táticas de 

comunicação (Quadro VIII). 

Quadro VIII – Orçamentação  
Ação Valor € 

Produto 

Melhoria dos processos produção 10.000 
Aquisição de equipamentos de controlo de água 50.000 
Otimização dos processos 10.000 
Ações de formação 800 
Criação de 3 edições limitadas de produto 15.000 
Utilização de vidro e plástico reciclados 40.000 
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Comunicação 

Contratação de uma agência publicitária 10.000 

Parceria com uma personalidade famosa 5.000 

Atualização do site oficial 2.000 

Atualização das redes sociais 0 

Criação de InstagramTM e YoutubeTM 0 

Catálogos online 2.200 

Enoturismo 10000 

Jantares Vínicos 5.000 

Visitas às Caves 0 

Feiras Nacionais e Internacionais 10.000 

Parceria com VFNO 0 

Parceria com Semana da Moda 0 

Parceria com Hotéis 0 

Parceria com Restaurantes 0 

Parceria com Pão de Açúcar Gourmet 0 

Parceria com Grup del Gourmet 0 

Fonte: Elaboração Própria 
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6. CONCLUSÕES 

As principais problemáticas que afetam a marca São Domingos decorrem de fatores 

externos como o aumento da taxa de IVA, um aumento cada vez mais saliente de 

concorrentes (a nível nacional e internacional), um declínio global da plantação de vinha e do 

consumo de vinho no geral. A marca também é afetada por fatores internos, igualmente 

importantes, como a falta de iniciativas de marketing nomeadamente no campo das técnicas 

de comunicação e na melhoria e atualização do produto. Este conjunto de fatores afeta 

negativamente a percepção que os clientes e consumidores de vinho espumante premium 

detêm sobre a marca São Domingos. 

A pesquisa realizada sobre o vinho espumante possibilitou uma visão mais focada do 

mercado. A aplicação do questionário online permitiu aferir sobre as perceções dos 

consumidores e entender quais as medidas a tomar em virtude do aumento da notoriedade da 

marca, vendas e quota de mercado, permitindo, deste modo, influenciar a definição de 

estratégias e táticas a seguir. 

Na análise dos dados recolhidos sobre o questionário online, foi possível perceber que 

217 pessoas (N) constituíram a amostra global, posteriormente dividida em consumidores e 

não consumidores. Dado o principal objetivo do questionário aplicado, o estudo incidiu sobre 

o grupo de inquiridos consumidores (n=161), divididos em compradores (n=148) e em 

compradores e conhecedores (n=126) da marca de vinhos espumantes São Domingos. 

Contiguamente, identificou-se que a maioria do público-alvo não possuía quaisquer ideias 

solidificadas sobre esta gama de produto, sendo incapaz de associar a marca ao setor 

premium, denotando-se, assim, uma falha na promoção desta mesma gama de produtos por 

parte da empresa. 

Este plano irá possibilitar revelar certas nuances e implementar programas de ação de 

marketing que revigorem a imagem e conhecimento dos vinhos espumantes premium São 

Domingos. Os objetivos, estratégias e táticas de marketing a utilizar encontram-se definidos 

no sugerido plano, devendo ser aplicados e cumpridos segundo a calendarização definida.  

Pretende-se que a marca revitalize a sua imagem, abrangendo novos segmentos-alvo 

tais como jovens e jovens adultos, através de realização de parcerias e da organização de 

eventos sugestivos ao consumo desta gama de produtos premium, educando o seu público-

alvo a adotar as novas tendências de mercado que vão surgindo neste setor, impulsionando a 

propagação da marca a nível nacional e, consecutivamente, um aumento de notoriedade. 

A longo-prazo, torna-se imperativo o desenvolvimento de um plano de comunicação 
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integrada, conjugado com o plano de marketing. Em meados de Dezembro de 2016, deve ser 

iniciada uma nova auditoria de marketing e de percepções e um planeamento de marketing, 

de modo a determinar a viabilidade das táticas propostas neste plano para o ano de 2016.  

Tendo em conta a qualidade dos vinhos espumantes premium São Domingos, a 

capacidade da empresa em promover a marca e o aumento das tendências de consumo deste 

tipo de produtos, espera-se um contínuo incremento de notoriedade da marca São Domingos. 
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ANEXOS 
	  
	  
	  
 
Anexo I – Plano de Marketing Kotler & Armstrong (2012) 

Secção Propósito 

Resumo executivo 
 

Apresenta um breve resumo das principais metas e recomendações do 
plano para ser avaliado pela administração, o que ajuda o alto escalão a 
encontrar os principais pontos do plano rapidamente. 

 
Atual situação do marketing 

 

Descreve o mercado-alvo e a posição da empresa nele, incluindo 
informações sobre o mercado, o desempenho do produto, a concorrência e 
a distribuição 

Análise das ameaças e das 
oportunidades 

 

Avalia as principais ameaças e oportunidades com as quais o produto se 
pode deparar, o que ajuda a administração a prever importantes 
acontecimentos, tanto positivos como negativos, que poderiam causar 
impacto na empresa e nas suas estratégias. 

 
Objetivos e questões 

essenciais 
 

Declara os objetivos de marketing que a empresa gostaria de conquistar 
durante o período de realização do plano e discute as principais questões 
que afectarão essa conquista. 

Estratégia de Marketing 
 

Resume a ampla lógica de marketing por meio da qual a unidade de 
negócios espera alcançar o seu objetivo, bem como as estratégias 
específicas para os mercados-alvo, o posicionamento e os níveis de 
despesa com marketing. 

Programas de ação 
 

Descreve como as estratégias de marketing serão transformadas em 
programas de ação específicos que respondam às seguintes questões: O 
que será feito? Quando será feito? Quem vai fazê-lo? Quanto custará? 

Orçamentos 
 

Especifica um orçamento de marketing que é essencialmente um relatório 
de lucros e perdas projetados. Mostra a receita e custos esperados (a 
diferença entre eles é o lucro previsto). 

Fonte: Adaptação de Kotler e Armstrong (2012) 
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Anexo II – Plano de Marketing McDonald (2008) 

 
Fonte: Adaptação de McDonald (2008, p.39) 

 

Anexo III – Plano de Marketing Wood (2010) 

Fonte: Adaptação de Wood (2010, p.4) 
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Anexo IV – Plano de Marketing Westwood (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação Westwood (2006, p.8) 

Anexo V –  Produção Mundial de Vinho Espumante 

Fonte: OIV (2014) 
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Anexo VI – Tendências no Consumo Mundial de Vinho Espumante 

Fonte: OIV (2014) 
 

 

 Anexo VII – Principais países consumidores de vinho espumante 

Fonte: OIV (2014) 
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Anexo VIII– Principais Países Exportadores de Vinho Espumante 2013 

 
 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Anexo IX – Produção Mundial de Vinho Espumante 

 

 
Fonte: OIV (2014) 
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Anexo X – Regiões Vitivinícolas  Portuguesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Wines of Portugal (2015) 
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Anexo XI- Guião da Entrevista Semiestruturada 
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Anexo XII – Questionário Online 
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Anexo XIII – Análise do Questionário: Frequência de Consumo de Vinho Espumante 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
Anexo XIV – Análise do Questionário: Frequência de Compra de Vinho Espumante 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
Anexo XV –  Análise do Questionário: Locais de Aquisição de Vinho Espumante Premium 

  
Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo XVI – Análise do Questionário: Importância atribuída a oito atributos 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
Anexo XVII – Análise do Questionário: Disposição em Pagar 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo XVIII – Análise do Questionário: Variável Produto do Marketing-Mix  
 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
Anexo XIX – Análise do Questionário: Variável Preço do Marketing-Mix  
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo XX – Análise do Questionário: Variável Distribuição do Marketing-Mix  
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
Anexo XXI – Análise do Questionário: Variável Comunicação do Marketing-Mix  
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo XXII – Análise do Questionário: Faixas Etárias, Idades dos Inquiridos 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 
Anexo XXIII – Análise do Questionário: Conhecimento da Marca 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
Anexo XXIV - Análise do Questionário: Setor Premium  
 

 
Fonte: Elaboração Própria 

  

Consumidor 
(n) 

Percentagem 
Consumidor 

Não 
Consumidor 

(n) 

Percentagem 
Não 

Consumidor 

Total 
(Σ n) Percentagem Total (n) 

18 - 24 
anos 24 11,06 18 8,29 42 19,35 

25 - 34 
anos 30 13,82 18 8,29 48 22,12 

35 - 44 
anos 29 13,36 9 4,15 38 17,51 

45 - 54 
anos 37 17,05 4 1,84 41 18,89 

55 - 64 
anos 31 14,29 7 3,23 38 17,51 
Idade 

igual ou 
superior 

a 65 
anos 

10 4,61 0 0,00 10 4,61 

Total 
(n) 161 74,19 56 25,81 217 100,00 


