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RESUMO 

GUIMARÃES, C. P.  Perfil do consumidor de vinhos nacionais. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021. 

O mercado brasileiro de vinhos viveu uma grande expansão nas últimas décadas, tanto no 

quesito consumo, quanto produção, alcançando regiões com climas não tradicionais para 

elaboração de vinhos. Paralelo a esse cenário está a pressão e concorrência com produtos 

internacionais, onde empresas brasileiras concorrem diretamente com marcas renomadas de 

países estrangeiros, devido a isso, regiões tradicionais refinaram e evoluíram seus processos e 

regiões não tradicionais surgiram pautadas na técnica e apoio científico/tecnológico para 

produzir os mais diversos estilos de vinho, com alta qualidade. É importante para essas 

empresas identificar e definir os perfis de compradores no mercado interno, para estabelecer 

estratégias de oferta compatíveis com esses diferentes perfis. Nesse contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi analisar o perfil do consumidor brasileiro, além das tendências de compra 

e consumo, em relação aos vinhos produzidos no Brasil. Os dados empregados na pesquisa 

foram obtidos por meio de aplicação de formulário online, entre os dias 12 e 21 de março de 

2021, no qual se teve como amostra da pesquisa 399 respondentes de diversos Estados 

brasileiro. Entre a amostra 66% dos participantes são do sexo feminino, com idade na faixa 

etária dos 18 aos 25 anos (31%) e que apresentam em sua maioria formação a nível superior 

concluída ou superior (43%). Observou-se um consumo ativo de vinhos entre os participantes, 

sendo o vinho tinto o estilo mais consumido entre eles e no momento da compra a indicação de 

amigos é levado em consideração. Os entrevistados demostraram conhecimento acerca das 

regiões produtoras, com maior ênfase na região Sul do Brasil, assim como abertura e interesse 

por parte desses indivíduos em consumir vinhos dos novos polos vinícolas brasileiros. O termo 

Indicação Geográfica é conhecido entre os participantes, que demonstraram que essa 

certificação agrega um valor para um vinho que a possua, ao ser um fator que gera preferência 

do consumidor pelo mesmo na hora da compra.  
 

Palavras-Chave:  Brasil, Mercado vinícola, Vinhos brasileiros, Novos polos vinícolas. 

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Brazilian wine market has experienced a major expansion in recent decades, both in terms 

of consumption and production, reaching regions with non-traditional climates for wine 

production. Parallel to this scenario is the pressure and competition with international products, 

where Brazilian companies compete directly with renowned brands from foreign countries. 

Because of this, traditional regions have refined and developed their processes, and non-

traditional regions have emerged based on the technique and scientific/technological support to 

produce the most diverse styles of wine, with high quality. It is important for these companies 

to identify and define the profiles of buyers in the internal market, to establish supply strategies 

compatible with these different profiles. In this context, the objective of this study was to 

analyze the profile of the Brazilian consumer, as well as the buying and consumption trends, 

concerning wines produced in Brazil. The data used in the research were obtained through the 

application of an online form, between March 12th and 21st, 2021, which had a sample of 399 

respondents from diverse Brazilian states, among the sample 66% of the participants are female, 

aged between 18 and 25 years (31%) and that are mostly educated to a college degree or higher 

(43%). It was observed an active consumption of wines among the participants, being red wine 

the most consumed style among them, and at the time of purchase, the indication of friends is 

taken into account. The interviewees showed knowledge about the producing regions, with 

greater emphasis on the South region of Brazil, as well as openness and interest on the part of 

these consumers in consuming wines from the new Brazilian wine-producing regions. The term 

Geographical Indication is known among the participants, who demonstrated that this 

certification adds value to a wine that has it, as it is a factor that generates consumer preference 

for it at the time of purchase. 

Keywords: Brazil, Wine Market, Brazilian Wines, New Vineyard Poles. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história do vinho é quase tão antiga quanto a história do homem. Segundo McGovern 

et al. (2017), há registros de existência de vinho em descobertas arqueológicas que datam de 

6000-5800 a.C., no início do período Neolítico, na Geórgia, região Sul do Cáucaso, sendo essa 

descoberta a evidência mais antiga da presença de vinho e da vinicultura no Antigo Oriente 

Próximo. Posteriormente, essa cultura se espalhou por todo o mundo. 

No Brasil, a videira foi introduzida no século XVI com a chegada dos colonizadores 

portugueses, e permaneceu sem qualquer importância até meados do século XIX, onde a 

colonização de origem italiana se estabeleceu na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do 

Sul, se tornando a base da vitivinicultura no país (LEÃO; POSSÍDIO, 2000). 

Segundo Tonietto (2007), o Brasil, assim como outros países, passou por alguns 

períodos evolutivos da vitivinicultura, tendo a sua virada em relação a qualidade e produção a 

partir dos anos 90, com a abertura comercial do Brasil, onde o setor foi estimulado a 

desenvolver melhorias devido a concorrência com vinhos importados no mercado nacional. 

Essa necessidade de mudanças fez com que os vitivinicultores brasileiros agregassem novos 

elementos de qualidade e identidade aos vinhos nacionais, sendo a principal iniciativa a 

implementação de indicações geográficas. 

Antes do surgimento das mudanças em relação ao mercado, a indústria vinícola 

brasileira se limitava a produção industrial de vinhos de baixa qualidade e elaborados, 

essencialmente, de uvas americanas e híbridas (Vitis labrusca e Vitis bourquina) 

(MEIRELLES; REBELATO; RODRIGUES, 2011). Esses vinhos são denominados como 

vinhos de mesa, possuindo sabor intenso e frutado, e representaram 90% do volume total de 

vinhos nacionais comercializados no Brasil em 2018 (UVIBRA, 2018).  

A categoria de vinhos denominada como vinhos finos, que é elaborada exclusivamente 

com cultivares Vitis vinífera, se estabeleceu no Brasil a partir dos anos 70, e é a categoria mais 

fortemente atingida pelas importações. A produção desta categoria teve origem no Rio Grande 

do Sul, porém a abertura das fronteiras comerciais e o incentivo por parte de instituições 

públicas de pesquisa e desenvolvimento impulsionou a abertura de novas fronteiras vinícolas 

no Brasil focados na produção de vinhos finos de qualidade (DEBASTIANI et al., 2015; 

PROTAS, 2008). 

Apesar da concentração produtiva de vinho no sul do país, o Brasil apresentou uma 

diversificação das regiões produtoras nas últimas décadas, paralelamente a necessidade de 

melhoria do setor, sendo um dos poucos países a produzir vinho em regiões de clima tropical 

semiárido, no Vale do Submédio do São Francisco, no Nordeste do país, sendo esta a segunda 
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maior região produtora do Brasil (PEREIRA, 2013). Além deste, o Brasil apresenta outros polos 

vinícolas instalados nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. 

Porém, muito pouco se sabe sobre os níveis de produção, comercialização e consumo 

de vinhos advindos das novas regiões vinícolas do Brasil. Muitos estudos, informações e 

estatísticas limitam-se ao estado do Rio Grande do Sul, e não somente na área acadêmica, mas 

também em níveis de mercado há uma grande lacuna, com um notável desconhecimento da 

parte dos consumidores sobre essas regiões produtoras. Desta maneira, o objetivo do presente 

trabalho foi analisar o perfil do consumidor brasileiro, além das tendências de compra e 

consumo, em relação aos vinhos produzidos no Brasil. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Mercado Nacional de Vinhos 

2.1.1. Da origem à 1990 

A espécie Vitis vinífera foi introduzida no Brasil em 1532, por Martin Afonso de Souza, 

na capitania de São Vicente, mas permaneceu sem a menor importância até a metade do século 

XIX, devido a monopolização das culturas de café e cana de açúcar. Com a chegada de 

imigrantes italianos no Rio Grande do Sul  a partir de 1875, foi introduzida no Brasil a variedade 

de uva americana, que logo substituiu as variedades europeias, e desde então a produção de uva 

e vinho se tornou economicamente importante para o país (ROMANO et al., 2019). 

Inicialmente, a produção de uva e vinho era destinada para consumo da região e se 

aproveitava da mão de obra familiar, mantendo essa característica por um bom tempo até atingir 

o mercado nacional, mas sem grandes mudanças na sua estrutura com a produção excedente 

sendo comercializada no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro (ALMEIDA; 

BRAGAGNOLO; CHAGAS, 2015). 

Segundo Tonietto (2007), a partir de meados dos anos 20 a produção de uvas de mesa 

se expandiu para outras regiões de clima favorável, enquanto a Região Serrana do Rio Grande 

do Sul manteve a preponderância da produção de vinho. Até o final dos anos 50, a vinicultura 

brasileira estava restrita a região Sul do país e as regiões Leste de São Paulo e Sul de Minas 

Gerais. É importante destacar que até esse momento a quase totalidade do vinho brasileiro era 

obtida de uvas americanas ou híbridas com as Vitis viníferas, pois apesar das temperaturas 

dessas regiões serem adequadas, a umidade regional é bastante elevada para a cultura da videira, 

o que é prejudicial à produção de vinhos de boa qualidade. Esses fatores levaram os produtores 

locais a priorizar o cultivo de uvas de mesa, dando origem ao padrão brasileiro, 

excepcionalmente atípico, de um setor vinícola baseado essencialmente em espécies não 

europeias (ROSA; SIMÕES, 2004). 

No início da década de 70 a vitivinicultura estabeleceu um aumento significativo da 

superfície cultivada, com uma grande ampliação da fronteira vitícola com plantio de uvas da 

variedade “Itália” no vale do submédio São Francisco, nas regiões norte do Paraná, noroeste de 

São Paulo e norte de Minas Gerais. Nas regiões tradicionais, intensificou o investimento em 

tecnologias para a produção de variedades europeias (CAMARGO; TONIETTO; 

HOFFMANN, 2011).  

De acordo com Farias (2009), essa mudança na vitivinicultura brasileira foi 

impulsionada pela chegada de empresas estrangeiras, que viram potencial de crescimento para 
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o consumo de vinhos de vinífera, estabelecendo um novo referencial de qualidade para os 

vinhos brasileiros e um novo perfil de consumo, mas ainda assim apresentando um crescimento 

lento e modesto. 

2.1.2. De 1990 até hoje 

Segundo diversos autores (GIRIBONI, 2016; MEIRELLES; REBELATO; 

RODRIGUES, 2011; PROTAS, 2008), o mercado nacional de vinhos passou por uma 

importante transformação nos anos 1990, com a implementação do Plano Real e a abertura da 

economia nacional. Neste momento da história do mercado vitivinícola brasileiro, os vinhos 

nacionais começaram a competir com vinhos importados, com boa qualidade e preços 

competitivos, que levou a contenção dos investimentos das empresas estrangeiras que se 

instalaram nos anos 70.  

A mudança do perfil de consumo de vinhos e a saída das multinacionais, aliadas a 

pressão imposta ao setor vinícola brasileiro pela concorrência estrangeira, fez com que os 

vitivinicultores nacionais agregassem novos valores de qualidade e identidade ao vinho 

brasileiro, que resultou no crescimento da indústria e no aumento do consumo do vinho nacional 

(GIRIBONI, 2016).  

Todavia, mesmo com um aumento expressivo na qualidade e no processo de elaboração 

de vinhos finos no Brasil, o consumidor nacional sempre apresentou uma propensão de 

preferência aos produtos importados (ALMEIDA; BRAGAGNOLO; CHAGAS, 2015; 

ZANCAN et al., 2014). Segundo Teruchkin (2003), paralelo a esses fatores, passou a haver 

maior divulgação dos benefícios do consumo de vinho para a saúde, que também pode ter 

influenciado no aumento do consumo do produto, que nas duas últimas décadas teve um 

crescimento acentuado, sendo a maior parte dele baseado no consumo de vinhos de outros 

países. 

De acordo com os dados de Mello e Machado (2020), no Brasil, em 2019, as 

importações de vinhos aumentaram em 3,82%, e os vinhos finos brasileiros comercializados no 

mercado nacional representaram apenas 13,61% do volume total (Figura 1).  
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Figura 1. Comparativo entre o volume (em hectolitros) de vinhos finos importados e nacionais 
comercializados no Brasil, entre 2012 e 2019. 

 
Fonte: Adaptado de MELLO, 2016; MELLO; MACHADO (2020).  

 

Figura 2. Evolução do consumo de vinho (em hectolitros) no Brasil, entre 1995 e 2019. 

 
Fonte: Adaptado de OIV (2020); OIV (2021).  

 

Apesar dessa queda percentual da comercialização de vinhos finos nacionais nos últimos 

anos (Figura 1), o consumo total de vinhos, de um modo geral, tem se estabilizado 

crescentemente, com uma variação positiva de 36% entre os anos de 1995 e 2019 (Figura 2). 

De acordo com a OIV, o Brasil é um mercado vinícola em ascensão e no ano de 2019 o país 
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ficou na 17ª posição entre os países que mais consumiram vinho, a nível mundial. Neste ano, 

3,3 milhões de hectolitros foram consumidos, havendo um crescimento de 0,5% em 2019 em 

relação a 2018 (Figura 2), e um consumo per capita de 1,73 litros ao ano, quase duas garrafas 

por habitante (MELLO; MACHADO, 2020; OIV, 2020). 

O nível de consumo pode ser considerado baixo quando comparado com países 

europeus, como França, Itália e Alemanha, que em 2019 apresentaram, respectivamente, 26,5, 

22,6 e 20,4 milhões de hectolitros consumidos. Mesmo quando comparado ao consumo de 

alguns países sul‑americanos, o consumo de vinho no Brasil também pode ser considerado 

baixo. O consumo de vinho na Argentina, foi 2,6 vezes maior que o brasileiro em 2019 (OIV, 

2020). 

2.2. Vinhos de mesa e vinhos finos 

O setor vinícola brasileiro apresenta uma atipicidade em relação a sua estrutura 

mercadológica comparado aos tradicionais países produtores de vinhos, pois enquanto neles 

são admitidos somente produtos à base de variedades de uvas finas (Vitis vinífera), no Brasil, 

além destas, são admitidos produtos originários de variedades americanas e híbridas (Vitis 

labrusca e Vitis bourquina) (PROTAS, 2008). 

Para um melhor entendimento do setor, é necessário conhecer a classificação dos 

vinhos de acordo com a legislação brasileira. O Artigo 9º da Lei nº 7.678 de 1988 dispõe sobre 

a seguinte classificação (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Especificações do Vinho de Mesa, lei nº 7.678 de 1988. 
 § 2o Vinho fino é o vinho de teor alcoólico de 8,6% (oito inteiros e seis décimos por cento) 

a 14% (catorze por cento) em volume, elaborado mediante processos tecnológicos adequados 

que assegurem a otimização de suas características sensoriais e exclusivamente de variedades 

Vitis vinífera do grupo Nobres, a serem definidas em regulamento.  

§ 3o Vinho de mesa de viníferas é o vinho elaborado exclusivamente com uvas das variedades 

Vitis vinífera.  

§ 4o Vinho de mesa de americanas é o vinho elaborado com uvas do grupo das uvas 

americanas e/ou híbridas, podendo conter vinhos de variedades Vitis vinífera.   

Fonte: BRASIL (1988). 

 

A popularização do termo “vinho de mesa” como um vinho de qualidade inferior causa 

uma discrepância quanto a sua verdadeira classificação. Apesar da confusão em torno do termo, 
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o mesmo não é restrito de ser elaborado com variedades viníferas, porém não são exigidos 

processos tecnológicos que assegurem as suas características sensoriais, podendo o tornar de 

qualidade inferior em comparação com os vinhos finos (BRASIL, 2004; ROESE, 2008). 

Os vinhos de mesa representam o maior volume de vinhos comercializados no país 

(Figura 3). Segundo Mello (2003), esse tipo de vinho atende consumidores de uma faixa de 

renda mais baixa devido aos seus preços acessíveis, além de não possuírem concorrentes 

internacionais dado o seu sabor característico intenso e frutado, diferente daqueles vinhos 

produzidos por países tradicionalmente vinícolas. 

 

Figura 3. Comercialização de vinhos no Brasil (em hectolitros) 2012 a 2019 

Fonte: Adaptado de MELLO (2016); MELLO; MACHADO (2020); UVIBRA (2018). 

 

É percebida a dualidade da estrutura vinícola existente no Brasil, o que evidencia ainda, 

de acordo com Debastiani (2015), que o mercado brasileiro de vinhos finos sofre grande 

competitividade com os vinhos importados.  

Em 2017, os vinhos finos nacionais representaram menos de 1/8 do consumo brasileiro 

dessa categoria. Vinhos finos comumente são associados a vinhos de qualidade, e segundo Rosa 

e Simões (2004), é um produto preferencialmente consumido em ocasiões especiais e por 

camadas de mais alto poder aquisitivo.  

Por apresentar um baixo consumo de vinhos finos, o mercado brasileiro se tornou um 

grande potencial para o desenvolvimento de empresas vinícolas (WÜRZ, 2018).  Com o 

objetivo de estimular o consumo de vinhos nacionais, diversas entidades do setor vitivinícola 
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de pesquisa e desenvolvimento apresentaram propostas para aumentar a competitividade do 

produto brasileiro (ROSA; SIMÕES, 2004). Em decorrência desse cenário, verificou-se nas 

últimas décadas o surgimento de novos polos vitivinícolas pelo Brasil, com fortes bases 

tecnológicas focadas na produção de uvas de variedades Vitis vinífera,  a fim de melhorar a 

qualidade do vinho fino nacional, além do aperfeiçoamento tecnológico nas regiões tradicionais 

(PROTAS, 2008).   

2.3. Identificações Geográficas  

A origem dos produtos sempre teve grande importância no setor agroalimentar, e as 

indicações geográficas sempre estiveram diretamente associadas as questões de propriedade 

intelectual e comércio internacional (NIEDERLE, 2011). Quando se trata do vinho, esse 

assunto se torna ainda mais especial devido a sua tipicidade ligada à sua origem, por se tratar 

de uma bebida que expressa as características de seu ambiente de cultivo em seu sabor.  

As indicações geográficas, segundo Niederle (2011), foram por muito tempo a 

expressão máxima de um estilo de produção baseado na valorização do terroir, e na 

institucionalização da raridade para os vinhos do Velho Mundo produzidos na Europa. 

Contudo, esse conceito começou a passar por mudanças com a evolução da enologia e seus 

processos tecnológicos, vinhos antes produzidos com técnicas específicas, em territórios 

delimitados, e algumas vezes até com volume limitado, que resultam da combinação de tipos 

distintos de uvas, com características locais marcantes. Os vinhos de assemblage, começaram 

a ver o surgimento de novas e promissoras regiões vinícolas pelo mundo, que começaram a 

produzir vinhos de forma industrial, em grande quantidade, vindos de diferentes regiões e com 

qualidade, produzidos com somente uma variedade de uva, que foram denominados como 

vinhos varietais, os vinhos do Novo Mundo (MARC; CASTILHO, 2004). 

O embate entre o Velho e Novo Mundo dos vinhos é repensado pela divisão dos vinhos 

entre “vinhos de terroir” e “vinhos varietais”, essas mudanças atingiram a própria definição de 

indicações geográficas, que passou por inúmeros debates e negociações entre os países 

membros da União Europeia, de forma a abranger as mais variadas definições de origem que 

cada país possui, com o objetivo de desenvolver e proteger os produtos alimentares (GLASS; 

CASTRO, 2008). 

No Brasil, o órgão responsável pela concessão e registro de indicações geográficas é o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou INPI. No país, a Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e detalha as definições 

dos dois possíveis tipos de indicações geográficas (Quadro 2).  
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Quadro 2. Indicações Geográficas - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

Indicação de Procedência (IP) 

Art. 177. Considera-se indicação de procedência 

o nome geográfico de país, cidade, região ou 

localidade de seu território, que se tenha tornado 

conhecido como centro de extração, produção 

ou fabricação de determinado produto ou de 

prestação de determinado serviço. 

Denominação de Origem (DO) 

 

Art. 178. Considera-se denominação de origem 

o nome geográfico de país, cidade, região ou 

localidade de seu território, que designe produto 

ou serviço cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e 

humanos. 

Fonte: BRASIL (1996).  

 

Segundo Caldas, Cerqueira e Perin (2005), “as Indicações de Procedência são um 

instrumento de organização local da produção e as Denominações de Origem são um 

instrumento de organização qualitativa do processo de produção”. 

Em relação aos vinhos, a primeira indicação geográfica reconhecida nacionalmente e 

registrada pelo INPI, trata-se da IP do Vale dos Vinhedos, que foi reconhecida em 2002, assim 

como a primeira DO, que foi registrada em 2012 (INPI, 2020a, 2020b). 

Assim como proposto por Tonietto (2007), a vitivinicultura no Brasil está passando por 

sua quarta fase evolutiva, onde a qualificação, a diferenciação e o desenvolvimento de 

identidade da produção de vinhos nacionais de qualidade, através das indicações geográficas, 

está vivendo uma diversificação das regiões de produção, que até então eram quase única e 

exclusivamente ocorrentes na Serra Gaúcha. O Brasil, atualmente, apresenta sete indicações 

geográficas registradas para vinhos, sendo seis registradas no Rio Grande do Sul (EMBRAPA, 

2021). Algumas regiões possuem identificações geográficas em fase de estruturação, como o 

Vale do São Francisco. As Figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, de forma ilustrativa a 

localização das IGs registradas e das IGs em fase de estruturação no Brasil. 
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Figura 4. Indicações Geográficas (IG) de vinhos do Brasil. 

 
Fonte: EMBRAPA (2021). 

 

Glass e Castro (2008) analisam que as indicações geográficas podem ser utilizadas como 

estratégia mercadológica que influenciam no consumo dos vinhos brasileiros, tendo em vista 

que, no mercado do Distrito Federal, foi observado que a maioria dos consumidores estaria 

disposta a pagar mais por vinhos que possuíssem uma IG, o que corrobora com o fato dessa 

certificação ser um fator de diferenciação do produto, além de agregar valor. 
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Figura 5. Indicações Geográficas (IG) de vinhos em estruturação do Brasil. 

 
Fonte: EMBRAPA (2021). 

2.4. Regiões Produtoras 

O vinho sofre influência de vários fatores intrínsecos e extrínsecos durante a sua 

produção, tornando-o único. Há um grande reflexo do local de cultivo sobre a sua qualidade, e 

essa relação, segundo Giriboni (2016), é indiscutível, levando em conta que cada região é capaz 

de produzir uvas únicas, cujas características mudam inclusive entra as safras. 

No Brasil, a viticultura ocupava uma área de aproximadamente 81 mil hectares em 2018, 

com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país, até regiões situadas muito próximas a 

linha do Equador (OIV, 2020). A viticultura é uma atividade tradicionalmente de clima 

temperado, mas possui a capacidade de adaptação as mais diversas condições climáticas. Em 

função da diversidade ambiental, existem no Brasil pólos vitícolas típicos de regiões 

temperadas e subtropical, onde o frio desencadeia o repouso hibernal, que é fundamental para 

a iniciação de um novo ciclo vegetativo, esse tipo de clima permite até duas safras ao ano; e 

pólos de viticultura tropical semi-árido, onde o clima propicia um ciclo de cultura menor, 

possibilitando a realização de dois e meio a três ciclos vegetativos por ano, esse processo se dá 

atraves do déficit hídrico, sendo necessário o uso da irrigação (PROTAS, 2008; SATO, 2000). 

Quando se trata da produção de vinho as informações disponíveis sobre os polos 

vinícolas fora do Rio Grande do Sul são escassas, tão logo considerando que o estado produz a 
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quase totalidade do volume de vinhos nacionais, assume-se que os dados da produção e 

comercialização do setor vitivinícola do RS, sejam representativos da vinicultura nacional. O 

Rio Grande do Sul detém cerca de 90% da produção total de vinhos e sucos de uva do Brasil 

(MELLO; MACHADO, 2020), sendo o Vale dos Vinhedos, localizado na Serra Gaúcha, a 

principal região vinícola do país. Sua área engloba os municípios de Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Monte Belo do Sul, com uma área de 81,23 km². Outras cidades fora da IG do Vale 

dos Vinhedos, como Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha, também abrangem a 

produção de vinho no estado. 

Quando se faz uma análise da produção de uvas no Brasil, sem diferenciação entre 

variedades e distinção mercadológica, é possível observar a presença da cultura em todas as 

regiões do país (Figura 6). 

 
Figura 6. Cartograma da safra de uvas no Brasil no ano de 2020, em toneladas. 

 
 Fonte: IBGE (2021). 

 

De acordo com Mello e Machado (2020), a produção de uvas ocorre em 18 dos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal, porém 51,72% da produção nacional foi destinada para 

o consumo in natura em 2019. A Região Sul, em 2019, foi detentora de 53,53% da produção de 

uvas no Brasil, sendo a maior parte dessa produção, cerca de 80%, uvas americanas e híbridas, 

destinadas a elaboração de vinhos de mesa e suco de uva. A Região Nordeste, a segunda maior 
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produtora, contribuiu com 34,46% da produção nacional de uvas de mesa e é, atualmente, a 

principal região produtora e exportadora do país. 

Protas e Camargo (2011) fizeram um levantamento dos principais polos vinícolas 

existentes pelo Brasil, (Figura 7), e a vinicultura está presente em dez estados do país. 

 

Figura 7. Mapeamento dos polos vinícolas brasileiros 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De maneira geral foi observada uma concentração da atividade vitícola nas regiões 

Sudeste e Sul, novos polos também surgiram nas últimas décadas no Brasil tropical, como no 

norte de Minas Gerais, em Pernambuco/Vale do São Francisco, Noroeste de São Paulo, Norte 

do Paraná e em Goiás, no Centro-Oeste (PROTAS; CAMARGO, 2011). 

O Vale do Submédio São Francisco foi a primeira região vinícola em clima tropical 

semiárido da história, e suas características climáticas possibilitam o escalonamento da 

produção de uvas para vinhos ao longo do ano, com a utilização da irrigação pelo Rio São 

Francisco e devido as altas temperaturas, altos índices de insolação e baixa quantidade de 

chuvas, a capacidade de produção pode chegar a até 3 safras ao ano (SANTOS et al., 2020). 
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Localizada nas coordenadas geográficas 8º-9º do hemisfério sul, a região está bem 

distante das coordenadas das tradicionais áreas vinícolas do mundo, como França, Espanha e 

Itália, que se encontram nos paralelos 30-45º do hemisfério norte (PEREIRA, 2013). 

Englobando municípios do Pernambuco e da Bahia, os polos vinícolas da região 

concentram-se em Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Casa Nova, 

Sobradinho, Juazeiro, Curaçá e uma pequena área de Abaré, sendo responsáveis pela a 

elaboração dos chamados “vinhos do sol” (BONATO, 2020). 

Os vinhos dessa região apresentam uma tipicidade, de acordo com Guerra et al., (2006), 

na qual os vinhos brancos apresentam aromas florais, e são leves; os tintos são mais variados 

entre si, apresentando desde vinhos leves até mais encorpados; os espumantes são em sua 

maiorias secos, demi-secs e moscateis, além da região também produzir vinhos rosados, 

licorosos e brandy. 

O nível tecnológico avançou muito nos últimos anos, tanto na produção das uvas como 

no processo industrial e essa região está em busca da implementação da indicação geográfica 

de procedência para o Vale do São Francisco, garantindo, desta maneira, melhoras 

mercadológicas para os seus produtos, como competitividade, agregando maior valor e 

notoriedade (CAMARGO; TONIETTO; HOFFMANN, 2011; PEREIRA; MARQUES, 2015). 

Outra região que vem ganhando destaque com os seus vinhos é a Serra da Mantiqueira, 

localizada no Sul de Minas Gerais e Noroeste de São Paulo, abrangendo os municípios de 

Caldas, Andradas, Três Corações, Cordislândia, Andrelândia, Boa Esperança, Itopi e Espírito 

Santo do Pinhal. A tradição dos vinhos finos na região remonta do final do século XIX e início 

do século XX, assim como para o Vale dos Vinhedos, que apresenta uma grande influência da 

imigração italiana (BONATO, 2020; CHELOTTI, 2019). 

Na região os vinhos são conhecidos como “vinhos de inverno”, e durante o ciclo da 

videira é utilizada a poda invertida, ou poda dupla, estimulando a frutificação em períodos de 

estiagem, como os meses de junho e julho, as uvas colhidas no inverno apresentam mais aroma 

e maior concentração de cor, que aumentam a qualidade do vinho. Em um período de cinco 

anos o estado de Minas Gerais passou a ter uma produção expressiva de vinhos finos, que 

abrange além da região da Serra da Mantiqueira a Região Norte do estado (CHELOTTI; 

MEDEIROS, 2021).  

Outros estados também apresentam polos vitivinícolas no Brasil (Figura 7), porém com 

uma participação mais discreta no mercado de vinhos, como Mato Grosso, Goiás e Espírito 

Santo, nesses estados a consolidação da vinicultura está em fase de adaptação, e destinam suas 

atividades, em sua maioria, a produção de vinhos de mesa, sucos e uvas para o consumo in 
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natura. Além da viticultura tropical que expandiu-se por vários outros estados, como Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Ceará e Piauí (CAMARGO; TONIETTO; HOFFMANN, 2011; 

PROTAS; CAMARGO, 2011). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Sujeitos de pesquisa, instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

No levantamento de dados, o estudo foi realizado com um grupo de consumidores de 

vinhos nacionais com variados graus de envolvimento com esse tipo de produto. Esses sujeitos 

de pesquisa eram originários de diversas regiões do Brasil, e o meio de coleta escolhido foi a 

aplicação de um questionário online autoadministrado, não exigindo a presença de um 

entrevistador e as questões são lidas e respondidas pelo pesquisado.  

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas de 

múltipla escolha (APÊNDICE  1), elaborado pela ferramenta Google® Formulários. Neste 

instrumento, as perguntas direcionaram o respondente a novas seções de perguntas de acordo 

com as suas escolhas, contando então com 5 seções, de modo a filtrar as respostas e segmentar 

o grupo de consumidores. O formulário foi distribuído via internet por meio de redes sociais 

(Facebook® e Instagram®) e por aplicativos de comunicação (WhatsApp®), entre os dias 12 e 

21 de março de 2012. 

As questões de 1 a 4 da seção 1 foram utilizadas para traçar o perfil dos pesquisados. A 

pergunta 5 da seção 1 serviu como filtro de público-alvo, sendo diretamente eliminatória, 

enviando o respondente a seção 5, evitando a dubiedade de respostas por parte de um grupo que 

não consome bebidas alcoólicas. As questões de 1 a 8 da seção 2 foram utilizadas para analisar 

o grau de envolvimento do pesquisado com vinhos, apurar informações sobre o conhecimento 

que estes consumidores têm, em forma de autoanálise, a respeito dessa bebida e os critérios 

utilizados na hora da compra da mesma.  

A pergunta 8 da seção 2 direcionava o respondente a duas novas seções de acordo com 

a resposta escolhida. A seção 3, que continha 9 questões, era voltada para aqueles que 

consomem títulos nacionais, de forma a analisar a percepção e conhecimento desse público 

sobre as regiões produtoras de vinho no Brasil e as tendencias de compra/consumo desses 

títulos. A seção 4, que continha 5 questões, buscou analisar e investigar as razões pelas quais 

os pesquisados não consomem títulos nacionais, e avaliar, igualmente a seção 3, o nível de 

conhecimento sobre as regiões produtoras. 

Ao final do formulário, independente das seções que o respondente foi direcionado, era 

lhe questionado o seu conhecimento sobre o termo “Indicação Geográfica”, o objetivo desse 

questionamento para todos os pesquisados, independente do nicho ao qual pertencia, era avaliar 

o peso dessa certificação sobre o setor vinícola no Brasil.  
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3.2. Análise dos dados coletados  

Após a coleta, os dados foram filtrados por meio de planilhas eletrônicas Microsoft 

Excel 2019® (MICROSOFT, 2019). O método de análise escolhido foi a descrição de dados 

por meio do teste de qui-quadrado de Pearson, com significância de 5% no software R Studio® 

(R CORE TEAM, 2021).   

Os dados foram submetidos a análise, avaliando-se faixa etária, sexo, grau de 

escolaridade e localização geográfica, estatisticamente, tem relação com o consumo de vinhos 

nacionais e comportamentos de compra. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1. Perfil dos participantes 

Através do questionário online foram recolhidas 399 respostas, cujo indivíduos 

participaram da investigação de forma independente, sem nenhuma influência nas suas 

respostas e colaboração. 

Os indivíduos participantes possuem faixas de idades variadas, e pertencem a ambos os 

gêneros. Dentre os indivíduos, a faixa etária predominante foi de 18 a 25 anos, mas também 

houve uma participação significativa da faixa etária dos 36 aos 45 anos, caracterizando uma 

amostra generalizada quanto a idade (Figura 8A).  No que diz respeito ao gênero, a 

predominância observada foi do sexo feminino (Figura 8B), a porcentagem de indivíduos que 

não quiseram declarar seu sexo foi insignificante (0%) e por isso sua resposta não foi 

contabilizada. 

 

Figura 8. Perfil dos participantes quanto a faixa etária (A) e ao sexo (B). 

  

(A)                                                                   (B) 

 

Em relação a formação acadêmica dos indivíduos, pode-se observar que a grande 

maioria possui pós-graduação (Figura 9). O ensino básico (ensino fundamental e médio) é a 

variável que apresenta porcentagem mais reduzida (8%). Pode-se dizer que os respondentes são 

indivíduos com um nível de instrução elevado pois a grande maioria possui formação 

acadêmica de nível superior. 
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Figura 9. Grau de escolaridade dos participantes 

 
Foi verificado estatisticamente a associação de dependência entre as variáveis idade, 

gênero e escolaridade dos indivíduos com a variáveis que descrevem o comportamento de 

consumo (Apêndice 2). Através dos testes foi possivel inferir um padrão do consumidor 

brasileiro de vinho quanto a sua preferência em relação a bebidas alcoólicas, a frequência de 

consumo de vinhos e o tipo de vinho mais consumido por ele. 

Estatisticamente, os indivíduos desta amostra, que tendem a preferir vinhos em 

detrimento de outras bebidas alcoólicas, são mais frequentemente mulheres, com uma idade na 

faixa etária dos 46 aos 55 anos, possuindo pós-graduação ou superior.  Em relação a frequência 

de consumo as variáveis que apresentaram significância foram idade e escolaridade, onde 

indivíduos de 36 a 45 anos são os que consomem vinho com maior frequência, uma ou mais 

vezes por semana, e possuem nível superior de educação completo ou superior. Quanto ao tipo 

de vinho mais consumido (tinto, rosé, branco ou espumante), observou-se que existe uma 

associação entre o gênero do indivíduo e essa variável, e estatisticamente foi possível concluir 

que mulheres tendem a consumir mais espumantes, enquanto homens consomem mais vinhos 

tintos. 

Pelo mundo todo diversos autores estudaram e segmentaram os consumidores de vinhos 

de diversos países, construindo assim perfis de consumidores baseados em diversos fatores. A 

partir de então, foram utilizadas diversas metodologias que tentam agrupar os consumidores de 

vinho em grupos que, muitas vezes, podem parecer similares.  

Uma pesquisa de Riviezzo et. al. (2011, apud (GIRIBONI, 2016)) sobre a segmentação 

de compradores e consumidores de vinhos da região da Campania, no sul da Itália, propôs uma 

segmentação baseada nas fases do processo de compra dos vinhos e no perfil sociodemográfico 

dos compradores. Foram encontrados quatro segmentos: Seguimento hedonistas do lar: aquele 

formado em sua maioria por mulheres com idade na faixa dos 34 aos 55 anos e com nível 
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superior de educação, que consomem vinho com frequência mínima de ao menos uma vez por 

semana, principalmente quando recebem visitas; Consumidores orientados pela imagem: 

jovens de até 34 anos que consomem vinhos em locais públicos como restaurantes, com 

intenção de passar uma boa imagem, e segue geralmente recomendações de sommeliers ou 

mídias sobre vinho. Para este segmento o vinho é um símbolo de status; Consumidores 

ecléticos: possuem bom grau de instrução e idades entre 45 e 54 anos, não se preocupam com 

as ocasiões em que o vinho será consumido e na hora da compra baseiam-se em experiencias 

passadas;  Os conservadores: grupo geralmente com idade superior a 45 anos e grau de instrução 

inferior aos outros grupos, consomem vinho diariamente junto as refeições e geralmente 

consomem sempre a mesma marca. 

Ao comparar tal trabalho com os resultados obtidos nesta seguinte pesquisa,  foi possível 

observar a similaridade do perfil dos indivíduos da amostra analisada com o segmento 

“Hedonistas do lar”. Apesar de parecerem distintos analisados superficialmente, os estudos 

possuem em comum o fato de irem além da simples segmentação demográfica ao identificar os 

perfis de consumidores de vinho. 

Quanto a região em que os participantes residem (Figura 10), 11 estados não 

apresentaram respondentes, e o estado que mais apresentou indivíduos participantes foi o 

Estado de Goiás. 

A pergunta 5 da seção 1 (Apêndice  1) serviu como filtro de público-alvo, e através dela 

foi possível redirecionar os indivíduos que não consomem bebidas alcoólicas (10%) para uma 

nova seção, evitando assim a dubiedade de respostas por parte de um grupo que não é 

consumidor desse tipo de produto. Os 90% restantes dos respondentes foram direcionados para 

as seções seguintes. 
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Figura 10. Perfil dos participantes quanto a UF de residência. 
 

 
 

4.2. Análise do comportamento de consumo 

As seguintes análises consideraram apenas os indivíduos que se autodeclararam 

consumidores de bebidas alcoólicas, ou seja, 358 indivíduos de 399 que responderam ao 

formulário. Dentre os participantes, o vinho foi mais vezes selecionado como bebida alcoólica 

de maior preferência, seguido pela cerveja, vodka e cachaça (Figura 11). Nessa pergunta um 

mesmo indivíduo podia escolher mais de um tipo de bebida.  

Em contrapartida a esta análise, apesar da maior preferência dos participantes pelo 

vinho, é importante destacar que dentro da categoria de bebidas alcoólicas o vinho tem um 

consumo concorrente com o de cervejas, e historicamente o mercado brasileiro de bebidas é 

dominado pela cerveja e pela cachaça, em relação ao consumo (ALMEIDA; BRAGAGNOLO; 

CHAGAS, 2015; COELHO-COSTA, 2018).  
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Figura 11. Perfil dos participantes em relação a bebida alcoólica de maior preferência. 

 
 

Em relação a frequência de consumo (Figura 12) foi observado que a maioria dos 

respondentes, 35,2%, consomem vinho esporadicamente e em segunda posição no ranking com 

24,9% das respostas, consomem uma ou mais vezes por semana, seguido daqueles que 

consomem uma vez por semana (16,2%), o que indica que, apesar da grande maioria dos 

indivíduos terem um consumo esporádico, mais de 55% dos respondentes possuem um 

comportamento ativo em relação o consumo de vinho.  

 

Figura 12. Frequência de consumo de vinho entre os participantes. 

 
 

Verificou-se uma associação entre a frequência de consumo e a preferência do indivíduo 

(Tabela 1), onde aqueles que declararam maior regularidade de consumo (uma ou mais vezes 

por semana), são os mesmos que possuem preferência por vinho, enquanto aqueles que possuem 

um consumo esporádico, são aqueles que tendem a preferir outros tipos de bebidas alcoólicas. 
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Tabela 1. Perfil de preferência por determinada categoria de bebidas alcoólicas relacionadas a 

frequência de consumo entre os participantes. 

 Número de indivíduos 

Frequência de consumo 

Possuem preferência 

por vinho a outros 

tipos de bebidas 

Possuem preferência 

por outros tipos de 

bebidas, exceto 

vinho 

Total 

Uma ou mais vezes por 

semana 
78 11 89 

Uma vez por semana 47 11 58 

Quinzenalmente 38 10 48 

Mensalmente 22 10 32 

Esporadicamente 61 65 126 

Nunca 0 5 5 

TOTAL 246 112 358 

 

Quanto ao tipo de vinho mais consumido entre os indivíduos, dentre as quatro opções, 

o tinto encontra-se na primeira posição do ranking (Figura 13), seguido pelos espumantes, 

vinhos brancos e vinhos rosés. Esse padrão de preferência do consumidor brasileiro foi 

demonstrado por Würz (2018), tanto para a categoria de vinhos finos quanto de vinhos de mesa, 

a preferência de consumo dos brasileiros, quando classificados quanto a cor, são os “vinhos 

tintos”, seguido pelos “vinhos brancos”, e a categoria de “vinhos rosés”. Enquanto, segundo 

Copello (2015), os brasileiros preferem os vinhos tintos seguidos pelos espumantes.  

Essa  preferência por vinho tinto pode ser explicada por fatores culturais, e por um alto 

consumo dele no inverno (WURZ; OUTEMANE, 2021), o mesmo fator cultural explica a 

grande preferência por espumantes, onde seu consumo está associado as ocasiões especiais, 

como festas de fim de ano e comemorações, além desse tipo de produto ter uma alta 

competitividade entre nacionais e importados, visto que mais de 80% do volume de espumantes 

comercializados no Brasil são de produtos nacionais (MELLO, 2003; WURZ; BRIGHENTI, 

2019). 
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Figura 13. Tipos de vinhos mais consumidos pelos participantes. 

 

4.3. Análise do comportamento de compra  

Durante o processo de compra do vinho, a escolha é muito mais complexa do que a 

escolha de muitos outros produtos, por se tratar de uma bebida com elevados níveis de 

características que somente podem ser avaliadas durante o consumo, devido a isso, os 

consumidores recorrem a características extrínsecas de qualidade nesse momento de escolha 

(CHANEY, 2000; LOCKSHIN, 2003). 

Diversos autores descrevem essas características que influenciam o comportamento de 

compra do consumidor. Para Lockshin & Rhodus (1993), as características intrínsecas são 

identificadas como: o método de processamento, a variedade da uva, a quantidade de álcool e 

o estilo do vinho (reserva, de mesa), enquanto as características extrínsecas são preço, 

embalagem, rótulo e marca. 

No presente trabalho o indivíduo respondente foi questionado quanto a atenção aos 

atributos preço e variedade da uva no momento da compra e para 89% desses indivíduos o preço 

é um fator importante de escolha (Figura 14A), e 59% desses mesmos respondentes se atentam 

a variedade da uva durante esse processo (Figura 14B).  

O preço foi apontado por diversos autores como um fator de grande influência na 

decisão de compra (GUERRA, 2005; RAMOS et al., 2003; WURZ; OUTEMANE, 2021), 

estando ligado principalmente a ocasião na qual o consumidor pretende consumir o vinho, visto 

que, preços altos estão ligados a atos de consumo que celebrem alguma data especial ou quando 

o consumidor compra o vinho com o objetivo de causar boa impressão, enquanto que os preços 

baixos estão ligados a atos de consumo relacionados ao prazer (GLASS; CASTRO, 2008; 

LOCKSHIN, 2003). 

 

76%

12%

7%
5%

Tinto
Espumante
Branco
Rosé



37 
 

Figura 14. Participantes que (A) avaliam o preço como um fator importante na hora de compra 

de um vinho, (B) se atentam a variedade da uva na hora da compra de um vinho. 

 
                          (A)                                                                     (B) 

 

De acordo com Diniz et al (2017), o atributo variedade da uva foi o que mais influenciou 

na escolha do vinho entre os consumidores do Recife (PE), enquanto num estudo de Würz e 

Outemane (2021), esse fator é a segunda variável que mais influencia na decisão de compra, 

logo atrás do preço. O autor classifica esse e outros fatores como diretamente ligados ao 

entendimento do consumidor quanto a sua origem.  

Quando se segmenta os consumidores de vinhos em consumidores eventuais e 

consumidores apaixonados, a influência dos atributos preço e variedade da uva são postos a 

prova. Enquanto o primeiro grupo, durante a decisão de compra, baseia-se principalmente no 

preço, aqueles apaixonados por vinho consideram em sua tomada de decisão múltiplos atributos 

associados à origem do vinho e suas propriedades (CERIBELI; PIOVEZANA; ROCHA, 2017). 

Não há significância entre idade, gênero e escolaridade quanto a avaliação do preço 

como fator de importância na hora da compra. Em relação a variedade da uva durante a escolha, 

o grupo de indivíduos de 18 a 25 anos e os que possuem ensino superior incompleto são os que 

menos se atentam a esse atributo, e todos os indivíduos com idade superior a 36 anos e os que 

possuem pós-graduação ou superior são os que com mais frequência se atentam a variedade da 

uva utilizada no vinho que consomem.  

Foi observado que as referências mais importantes na decisão de compra dos 

indivíduos da amostra são indicações de amigos, seguido pela marca do vinho (Figura 15). Este 

resultado difere do encontrado por Goodman (2009), que concluiu que a marca foi o fator mais 

importante na escolha de um vinho para os consumidores brasileiros. A marca vem sendo 

utilizada pelos vinhos do Novo Mundo como um meio de identificação, ao contrário dos vinhos 
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europeus, tradicionalmente identificados por região ou vinhedo (LOCKSHIN, 2001). A 

introdução de indicações geográficas tem estimulado o uso de marcas regionais como uma 

ferramenta de marketing no Novo Mundo (LOCKSHIN et al., 2001). 

 

Figura 15. Referências utilizadas pelos participantes na escolha de um vinho na hora da 
compra. 

 
Ceribeli, Piovezana e Rocha (2017), descrevem o consumidor influenciado 

principalmente pelas indicações de amigos, como aqueles que são abertos a novas experiências, 

e que por isso, buscam sempre conhecer novos vinhos. 

 

4.4. Grau de conhecimento do consumidor de vinhos nacionais 

Nessa etapa da pesquisa, a amostra é mais uma vez reduzida, através da questão 8 da 

seção 2 (Apêndice 1), que redireciona aqueles indivíduos que não consomem vinho nacional 

para uma nova seção. As análises realizadas a partir daqui considera 332 indivíduos que se 

autodeclararam consumidores de vinhos nacionais. 

Tendo em vista o consumo de vinhos brasileiros, 193 dos 332 indivíduos (59,3%) 

declararam que estes não são sua primeira opção de compra, o que corrobora com o que foi 

afirmado anteriormente, que os consumidores brasileiros de vinho possuem uma grande 

preferência por produtos internacionais, principalmente na categoria vinhos finos (WURZ; 

BRIGHENTI, 2019).  
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Quando questionados quanto a disponibilidade e variedade de vinhos nacionais 

encontrados na hora da compra, a maioria dos indivíduos consideram que existe uma alta 

disponibilidade, porém pouca variedade (35%) (Figura 16). Esse resultado pode ser explicado 

pelo fato da maioria dos brasileiros preferirem fazer suas compras de vinhos em supermercados  

(SANCHES, 2013), que tornaram-se importantes distribuidores de vinhos nacionais e 

importados, no entanto, com a concentração dos supermercados em poucas e grandes redes, são 

impostas as vinícolas produtoras brasileiras condições que, além de dificultar a negociação, 

diminuem a rentabilidade e o valor agregado ao seu produto pela concorrência com vinhos de 

marcas próprias das redes (TERUCHKIN, 2003).  

 

Figura 16. Disponibilidade e variedade de vinhos nacionais encontrados no mercado na hora 

da compra, de acordo com os participantes da pesquisa. 

 
Nas questões de auto avaliação sobre o conhecimento no que concerne as regiões 

produtoras brasileiras e os vinhos nacionais, 62% dos indivíduos declararam conhecer tais 

regiões produtoras no Brasil. Foi observado que a escolaridade possui significância quanto ao 

conhecimento das regiões que produzem vinho, os participantes que possuem pós-graduação 

possuem mais conhecimento sobre este assunto, o que corrobora com o afirmado por Mello 

(2003), que as camadas da população com grau de instrução mais elevado possuem também um 

maior conhecimento sobre o produto. 

Quando questionados em relação a quais Estados brasileiros são produtores de vinhos, 

observa-se que mesmo entre aqueles que se autodeclararam conhecedores dos estados 

produtores (206 indivíduos), há um desconhecimento da abrangência e totalidade da produção 

vinícola brasileira.  

Foi igualmente observado que, de acordo com o conhecimento dos participantes, os 

estados da Região Sul do país são os que mais vezes foram declarados como estados produtores 
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(63%) na totalidade dos votos (Figura 17). Foram contabilizados 1027 votos de 332 indivíduos, 

pois um mesmo indivíduo poderia escolher mais de um Estado. 

 

Figura 17. Conhecimento dos participantes acerca dos Estados produtores de vinho no Brasil 

 
Existe uma lacuna em relação ao conhecimento dos polos vinícolas brasileiros por parte 

dos consumidores de vinhos. Ao observar os dados desta pesquisa, é possível concluir que 

apesar do avanço tecnológico e qualidade dos novos polos, a região Sul do país continua sendo 

a mais reconhecida pelos seus vinhos, seguida pela região Sudeste, e que 95,8% dos 

participantes reconhecem o estado do Rio Grande do Sul como produtor vinícola (Figura 18).  

Ao avaliar as regiões brasileiras, observou-se que idade e escolaridade têm influência 

no reconhecimento da região Nordeste. Participantes com pós-graduação são os que mais 

reconheceram esta região como produtora. Leitão et al. (2011) ao estudar o perfil dos 

consumidores de vinhos do Vale do São Francisco afirmou que por tratar-se de um vinho jovem 

no mercado, existe um desafio contra o preconceito para com esse vinho devido as suas 

características, onde os entrevistados do estudo afirmam que é necessário um entendimento do 

vinho, para que o mesmo seja desfrutado de forma adequada. O autor ainda afere que o vinho 

funciona como demarcador social e os consumidores de vinhos do Vale apreciam a 

simplicidade e particularidade gustativa da bebida da região. 
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Figura 18. Estados conhecidos pelos participantes como produtores vinícolas.  

 
Para a maioria dos participantes que consomem vinhos nacionais, a qualidade do vinho 

está diretamente ligada ao clima onde ele é produzido (Figura 19), enquanto uma quantidade 

considerável de indivíduos considera que a cultura da uva é capaz de se adaptar as mais diversas 

regiões e condições climáticas, o que permitiria uma produção em diversas regiões. Apesar 

dessas considerações, o conhecimento sobre os estados produtores de vinho não tem 

significância quanto a impressão sobre o quesito qualidade relacionada a região de produção.  

 

Figura 19. Impressão sobre a qualidade do vinho nacional em relação à região de produção, de 

acordo com os participantes. 

 
Quanto ao consumo dos vinhos nacionais, os vinhos da região Sul já foram consumidos 

por quase 95% dos indivíduos, a segunda região que teve seus vinhos consumidos por maior 

parte dos indivíduos foi a Sudeste (Figura 20). Há uma preferência de certas regiões produtoras, 

por parte dos indivíduos que tendem a valorizar o fato de fazerem parte de uma região 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

RS SC PR SP MG PE GO BA

%
 In

di
ví

du
os

 

36%

8%
7%

49%

Não, cada variedade de uva se adapta auma
região/clima especifica/opermitindo a produção

Não, vinhos podem ser produzidos emqualquer
região

Sim, devido a tradição

Sim, devido ao clima



42 
 

responsável pela produção vitivinícola, por ora esse sentimento parece se localizar mais nos 

estados produtores, mas o sentimento pode se expandir para uma noção de um todo, uma 

“brasilidade”, de forma mais ampla (LEITÃO et al., 2011). 

 

Figura 20. Vinhos de cada região mais consumidos pelos participantes. 

 
Ao se tratar da abertura quanto ao consumo de vinhos de novas regiões produtoras, 

96,4% dos praticantes declararam ter interesse de consumir produtos das regiões Sudeste, 

Nordeste e Centro-Oeste, pois buscam experimentar e conhecer novos vinhos nacionais, o que 

pode estar associado a valorização de tipicidades regionais, com a inserção de novas regiões no 

cenário dos vinhos finos brasileiros  (CHELOTTI, 2019). 

Para todos aqueles indivíduos que declararam não serem consumidores de vinhos 

nacionais (26 participantes de 358), foram levantadas as possíveis justificativas para essa 

escolha, entre as opções dadas, a mais escolhida foi “Por não conhecer boas referências e 

indicações” (Figura 21).  

Existe um estigma no consumidor quando o quesito é inovar nas suas escolhas. Rogers 

(1962), descreveu o processo de escolha como “o processo pelo qual um indivíduo ou outra 

unidade de tomada de decisão passa do primeiro conhecimento de uma inovação, formando 

uma atitude em relação à inovação, para uma decisão de adotar ou rejeitar, para a 

implementação da nova ideia e para a confirmação desta decisão.”  

A inovação da escolha traz consigo outras mudanças, como mudanças no preço, 

mudanças de hábitos e rotinas, ou rompimento de normas e tradições (PEREZ, 2020). Atrelado 

a isso, novos polos que buscam inovar, no sentido de conquista do cenário, enfrentam o desafio 

de convencer o mercado a aceitá-los e a reconhecer a sua qualidade, assim, associada às 
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estratégias tecnológicas na vinicultura está a carência do aperfeiçoamento de uma imagem que 

traga boas referências ao consumidor (SANTOS, 2017). 

 

Figura 21. Principais motivos para o não consumo de vinhos nacionais entre os participantes. 

 
Ao analisar o estado de residência desses indivíduos, é possível fazer uma relação com 

a afirmação de Guerra et al. (2006), que descreveu que em muitas regiões do país o consumo 

de vinho não é estimulado, podendo ser resultado de uma baixa oferta desses produtos nacionais 

no mercado local, ou por essa ser uma região onde a cultura do consumo cotidiano da bebida e 

a produção local ainda não é algo estruturado e estabelecido (Figura 2C). Sendo 70% dos 

participantes, que não consomem vinhos nacionais, residentes de estados onde a produção e a 

cultura do vinho ainda não são tão avançadas quanto em outras regiões do país. 

 

Figura 22. Perfil dos participantes que não consomem vinho nacional. 
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     (C)                                                            (D) 

 

4.5. Conhecimento dos indivíduos sobre Indicações Geográficas  

Após as avaliações realizadas sobre o perfil do consumidor, o comportamento de 

compra e de consumo, chega-se a um nível da análise mais generalista no que diz respeito aos 

indivíduos e ao sujeito de estudo. Para as duas questões em específico todos os indivíduos da 

amostra (399) foram considerados, sem diferenciação entre os que consomem álcool ou não, e  

os que consomem vinhos nacionais ou não. 

Ao final de cada seção do questionário (Apêndice 1), todos os indivíduos foram 

questionados quanto ao conhecimento acerca do termo “Indicação Geográfica” (IG) e seu 

significado e se havia por parte deles preferência por produtos que possuem certificação de 

indicação geográfica, como o Queijo Canastra e o Café da Serra da Mantiqueira. 

Na última década, o Brasil começou a falar em indicações geográficas dadas as 

mudanças no cenário mundial relativas à produção, ao comércio e ao incremento da proteção 

em termos de propriedade intelectual. A exigência do mercado por produtos de qualidade 

comprovada, oriundos de processos produtivos que valorizam a origem dos produtos  é cada 

vez maior, o que torna indispensável a adoção de sistemas de certificação da produção para 

competir com mercados mais exigentes (CAMARGO; TONIETTO; HOFFMANN, 2011; 

TONIETTO, 2007).  

Neste contexto, 49% dos respondentes responderam ter conhecimento do termo IG e 

saber o que significa, e 25% indicaram conhecer o termo, mas não saber o seu significado 

(Figura 23A). Se tratando da preferência por produtos que possuem essa certificação, mais da 

metade dos respondentes (51%) demostraram dar preferência a esses produtos na hora da 

compra (Figura 23B).  
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Pôde-se perceber que as indicações geográficas são uma forma de diferenciar os 

produtos e, no mercado do vinho, esta é uma característica bastante difundida, principalmente 

para os vinhos do Velho Mundo, nota-se que aproximadamente a metade dos participantes 

conhecem o significado da certificação e a valorizam entre as suas preferências. No entanto, foi 

observado que o vinho é um produto com inúmeros atributos, extrínsecos e intrínsecos, o que 

faz o ato de escolher ou comprar esta bebida uma tarefa um tanto quanto complexa. Portanto, 

fazer da indicação geográfica, algo que salte aos olhos do consumidor, requer ações 

mercadológicas muito bem arquitetadas. 

 

Figura 23. Participantes que (A) conhecem e sabem o significado do termo Identificação 

Geográfica, (B) dão preferência a produtos que contenham essa certificação. 
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5. CONCLUSÃO 

O consumidor brasileiro de vinhos possui um consumo regular e ativo, como uma 

preferência por vinhos tintos e no momento da compra a indicação de amigos é levado em 

consideração. Os entrevistados demonstraram conhecimento acerca das regiões produtoras 

nacionais, com maior ênfase na região Sul do Brasil e interesse em consumir vinhos dos novos 

polos vinícolas brasileiros. A indicação geográfica é um termo conhecido, e pode ser um fator 

de preferência por um vinho na hora da compra. 
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APÊNDICE  

Apêndice 1 . Questionário aplicado 

SEÇAO 1 

1) Qual é a sua idade? 

( ) 18-25 anos 

( ) 26-30 anos 

( ) 31-35 anos 

( ) 36-45 anos  

( ) 46-55 anos 

( ) acima de 60 anos 

2) Qual é o seu grau de escolaridade? 

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação ou superior 

3) Qual é o seu gênero?  

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Prefiro não dizer 

4) Estado (UF) onde reside? 
5) Você consome bebidas alcoólicas? 

( ) Sim 

( ) Não 

SEÇAO 2 

1) Qual é a bebida alcoólica de sua preferência? 

( ) Cerveja 

( ) Vinho 

( ) Cachaça 

( ) Vodka 
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( ) Whisky 

( ) Outros 

2) Consome vinho com qual frequência? 

( ) Uma ou mais vezes por semana 

( ) Uma vez por semana 

( ) Quinzenalmente 

( ) Mensalmente 

( ) Esporadicamente 

( ) Nunca 

3) Qual é o tipo de vinho que você mais consome? 

( ) Tinto 

( ) Rosé 

( ) Branco 

( ) Espumante 

4) Você se atenta a variedade da(s) uva(s) utilizada no vinho? 

( ) Sim 

( ) Não 

5) Você conhece o termo "terroir"? 

( ) Sim 

( ) Não 

6) Você avalia o preço como um fator importante na hora de comprar um vinho? 

( ) Sim 

( ) Não 

7) Ao comprar um vinho, você busca que tipos de referências para fazer a sua 
escolha? 

( ) Avaliações de especialistas 

( ) Premiações 

( ) Indicações de amigos 

( ) Marca 

( ) Outros 

8) Você consome vinhos nacionais? 

( ) Sim 
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( ) Não 

SEÇAO 3 

1) Os vinhos nacionais são sua primeira opção de compra? 

( ) Sim 

( ) Não 

2) Como você considera a disponibilidade e a variedade de vinhos nacionais na 
hora da compra? 

( ) Alta disponibilidade e vasta variedade 

( ) Alta disponibilidade e pouca variedade 

( ) Baixa disponibilidade e vasta variedade 

( ) Baixa disponibilidade e pouca variedade 

3) Você conhece as regiões produtoras de vinhos no Brasil? 

( ) Sim 

( ) Não 

4) Para você, quais dos seguintes estados brasileiros são produtores de vinho? 

( ) Rio Grande do Sul 

( ) Bahia 

( ) Minas Gerais 

( ) São Paulo 

( ) Paraná 

( ) Pernambuco 

( ) Goiás 

( ) Santa Catarina 

5) De quais regiões produtoras eram os vinhos nacionais que você já 
experimentou? 

( ) Região Sul 

( ) Região Nordeste 

( ) Região Sudeste 

( ) Região Centro-Oeste 

6) Vinhos produzidos em regiões como Nordeste, Centro-Oeste ou Sudeste seriam 
uma opção de compra para você? 

( ) Sim, gostaria de experimentar 

( ) Sim, para conhecer novos tipos de vinho 
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( ) Não, não acredito que os vinhos sejam de boa qualidade 

( ) Não, pois estas regiões não produzem bons vinhos 

7) Para você, a qualidade do vinho nacional está ligada a região em que ele é 
produzido? 

( ) Sim, devido ao clima 

( ) Sim, devido a tradição 

( ) Não, vinhos podem ser produzidos em qualquer região 

( ) Não, cada variedade de uva se adapta a uma região/clima especifica/o permitindo a 
produção 

8) Você conhece o termo "indicação geográfica" e o seu significado? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Já ouvi falar, mas não conheço o significado 

9)  Você dá preferência aos produtos que possuem certificação de indicação 
geográfica? (Como o Queijo Canastra, Café da Serra da Mantiqueira) 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Desconheço esse termo 

SEÇAO 4 

1) Por qual(is) motivo(s) você não consome vinhos nacionais? 

( ) Não acredito que sejam de boa qualidade 

( ) Questão de preferência e gosto/paladar 

( ) Devido a disponibilidade e variedade no mercado 

( ) Por não conhecer boas referências e indicações 

( ) Outros 

2) Você conhece as regiões produtoras de vinhos no Brasil? 

( ) Sim 

( ) Não 

3) Para você, quais dos seguintes estados brasileiros são produtores de vinho? 

( ) Rio Grande do Sul 

( ) Bahia 

( ) Minas Gerais 

( ) São Paulo 
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( ) Paraná 

( ) Pernambuco 

( ) Goiás 

( ) Santa Catarina 

4) Você conhece o termo "indicação geográfica" e o seu significado? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Já ouvi falar, mas não conheço o significado 

5)  Você dá preferência aos produtos que possuem certificação de indicação 
geográfica? (Como o Queijo Canastra, Café da Serra da Mantiqueira) 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Desconheço esse termo 

SEÇAO 5 

1) Você conhece o termo "indicação geográfica" e o seu significado? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Já ouvi falar, mas não conheço o significado 

2)  Você dá preferência aos produtos que possuem certificação de indicação 
geográfica? (Como o Queijo Canastra, Café da Serra da Mantiqueira) 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Desconheço esse termo 
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Apêndice 2. Conclusões sobre o teste de qui-quadrado aplicado as variáveis.  

Tabelas de contingência p-value Conclusões 

Idade e Preferência 0.003 

A idade possui significância quanto a preferência, 

a faixa etária entre os 18 e 25 anos há maior 

preferência por bebidas alcoólicas que não sejam 

vinho. 

Idade e Frequência de 

consumo 
0.00000001 

A idade possui significância quanto a frequência 

de consumo, a faixa etária dos 18 aos 25 anos é a 

que consome vinho com menos frequência, e a 

faixa dos 36-45 anos é a que com maior ocorrência 

consome vinho uma ou mais vezes por semana. 

Escolaridade e 

Preferência 
0.01 

A escolaridade possui significância quanto a 

preferência, aqueles indivíduos que possuem pós-

graduação ou superior são os que possuem maior 

tendencia a ter o vinho como bebida de maior 

preferência, enquanto os indivíduos com ensino 

superior incompleto preferem outros tipos de 

bebidas alcoólicas, seguidos por aqueles com 

ensino superior completo. 

Escolaridade e Frequência 

de consumo 
0.0000005 

A escolaridade tem significância quanto a 

frequência, os indivíduos que possuem ensino 

superior incompleto têm uma ocorrência de 

consumo baixa, seguidos por aqueles que possuem 

o ensino básico, enquanto os que possuem pós-

graduação ou superior tendem a consumir uma ou 

mais vezes por semana. 

Gênero e Preferência 0.01 

O gênero tem significância quanto a preferência, 

mulheres tendem a preferir vinho, enquanto 

homens preferem outros tipos de bebidas. 

Gênero e Tipo de vinho 

mais consumido 
0.005 

O gênero tem significância quanto o tipo de vinho 

mais consumido, observou-se um maior consumo 

de espumantes entre as mulheres, e entre homens 

maior consumo de vinho tinto. 
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