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RESUMO 

 

O presente estudo visa estudar o mercado de comercialização e consumo de 
vinhos em Curitiba objetivando identificar uma oportunidade de negócio para a 
construção de uma enoteca. O estudo da história do vinho no país, público-alvo, 
fornecedores e concorrentes faz-se necessário para entender o ambiente e um 
desafio cultural: o consumo de vinhos estrangeiros consolidado. Os pontos positivos 
se mostram em maior número e mais significativos para a criação da enoteca, como 
a qualidade na produção, público alvo com poder aquisitivo e incentivo da indústria 
nacional.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O consumo do vinho é uma tradição preservada e transmitida desde o início 

da história no mundo todo. No Brasil, ela vem se constituindo de forma crescente em 

parte da cultura, gerando a cada dia novos adeptos e novas opções de negócios em 

nichos pouco explorados.  

Neste contexto, um estudo do mercado de Curitiba será realizado a fim de 

esclarecer a seguinte questão: existem oportunidades de negócios na cidade que 

incentivem e comercializem a produção de vinhos nacionais? 

Por outro lado, é facilmente percebida a preferência dos brasileiros pela 

compra de produtos de origem estrangeira com fundamentos de qualidade, tradição 

e status consolidados quando comparados ao conceito popularmente conhecido do 

vinho brasileiro, imagem que diverge da realidade e acelerado desenvolvimento de 

vinícolas nacionais.  

As situações acima apresentadas motivaram a criação deste trabalho, a fim 

de desenvolver um estudo de mercado para identificar a viabilidade de criação de 

uma Enoteca na cidade de Curitiba, dedicada a degustação e comercialização de 

vinhos nacionais. A consolidação da Enoteca seria de grande importância para a 

indústria local e trabalharia com conceitos e informações que melhorariam a 

percepção sobre o vinho brasileiro.  

O estudo de mercado foi desenvolvido a partir da análise dos clientes, análise 

dos concorrentes e análise dos fornecedores que permitiram uma visão completa 

sobre o mercado e as possibilidades de sucesso num novo empreendimento. 

Para atingir o objetivo deste trabalho foram definidos os seguintes objetivos 

específicos que auxiliaram no planejamento do empreendimento, que são: 

 

Estudo de mercado: 

- Identificar o segmento de mercado e o público potencial do negócio;  

- Identificar e analisar os principais concorrentes. 

- Identificar e analisar os fornecedores e regiões produtoras de vinho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Estudo de Mercado 

 

Pode-se definir como a coleta e análise de informação relacionada ao universo 

empresarial e de mercado, realizado de forma sistemática ou expressa e tem como 

finalidade ajudar a tomar decisões dentro do campo estratégico, de marketing e 

operativo.  

Trata-se de uma forte ferramenta que permite a empresa a obter informação  

necessária para estabelecer diferentes políticas, objetivos, planos e estratégias 

adequadas aos seus interesses, 

A American Marketing Association (AMA) defino pesquisa de mercado como a 

recopilação sistemática, registro e posterior análise de dados dos problemas 

relacionados com o mercado de bens e serviços.    

Para estruturar o estudo ou análise de mercado, foi considerado como guia 

um documento construído pelo SEBRAE, Serviço de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas, de 2013, o qual considera que a análise de mercado é uma etapa 

essencial para a elaboração de um plano de negócios. Isso porque ele permite 

mapear os seus possíveis clientes, fornecedores e concorrentes. (SEBRAE, 2013, p. 

36) 

Sobre o estudo dos clientes, deverá ser apresentada uma pesquisa sobre as 

características gerais do público alvo e consumidor, como faixa etária, sexo, 

segmentação demográfica, comportamento e motivação de compra. O objetivo é 

conhecer os clientes e as possíveis soluções que procuram ou desejam. 

Com relação aos concorrentes, a identificação dos principais conterá 

localização, principais serviços e produtos oferecidos, descrição do ambiente e 

conceito. 

Os fornecedores, que irão prover os produtos principais de venda e consumo 

dentro do local, deverão ser atualizados constantemente. A busca pela qualidade 

será o principal classificador da escolha destes. 
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Além do estudo do público alvo, concorrentes e fornecedores recomendados 

pelo SEBRAE, também foram acrescidos outros itens considerados essenciais pelo 

grupo para constituir um conhecimento global do mercado.  

Desta maneira, um prévio estudo sobre o consumo de vinhos no Brasil, os 

tipos de vinhos produzidos e as principais regiões produtoras também foi realizado. 

Ainda de acordo com o SEBRAE, mas neste momento, falando sobre plano 

de negócios, eles afirmam que este é “um documento que descreve por escrito os 

objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que estes objetivos 

sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas”. (SEBRAE, 2013, p.13) 

Ainda de acordo com o SEBRAE, o plano de negócio contem sete áreas 

principais que devem ser desenvolvidas:  

- Sumário executivo: neste item serão definidos os principais pontos do plano 

de negócio, além da definir as características do empreendimento, como missão, 

setor de atividade, enquadramento jurídico, etc.; 

- Análise de mercado: deve conter uma análise detalhada sobre os clientes, 

fornecedores e concorrentes; 

- Plano de marketing: aqui serão descritos os tipos de produtos e serviços a 

ser oferecido, definir a política de preço, localização do negócio, etc.; 

- Plano operacional: deve conter o layout do empreendimento, detalhamento 

dos processos, mão de obra, etc.; 

- Plano financeiro: nesta seção serão apresentadas estimativas referentes ao 

investimento inicial necessário, projeção de receita, custos e despesas para estimar 

a lucratividade e o fluxo de caixa da empresa, além de apresentar indicadores de 

viabilidade econômico-financeira; 

- Construção de cenários: aqui devem ser apresentados tanto cenários 

otimistas e pessimistas do resultado da empresa; 

- Avaliação estratégica: utilizar a matriz SWOT para identificar aspectos 

positivos e negativos dos ambientes interno e externo do empreendimento de forma 

a elaborar planos de ação para minimizar os aspectos negativos e maximizar os 

positivos. 
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2.2 Segmentação de mercado 

 
A segmentação de mercado faz referencia à divisão do mercado em grupos 

uniformes e menores do que o total, sendo que os membros de cada grupo 

compartem algumas caraterísticas e necessidades.  

É um estudo que adequada um processo de diferenciação de uma mercado geral 

em função de multiplex variáveis e fatores próprios de cada indústria e negocio, 

permite identificar as necessidades dos segmentos de mercado e dos consumidores 

para as satisfazer de acordo as suas preferencias, logrando vantagens competitivas 

nos segmentos objetivos.  (MINTZBERG Henry, 2000, p.43) 

 

2.3 Matriz SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta que permite um análise visual e prático da 

situação de uma organização e permite tomar decisões acordes com os objetivos e 

politicas formuladas pelos referenciais estratégicos.  

No contexto do marketing e administração de uma empresa, a matriz SWOT é a 

ponte que permite passa da análise do ambiente interno e externo da empresa para 

a formulação e seleção de estratégias para enfrentar o mercado e a concorrência. O 

objetivo principal é de obter conclusões sobre a forma que o objeto estudado será 

capaz de afrontar as mudanças e desafios no contexto (oportunidade e ameaças) a 

partir das forças e fraquezas. (Kotler, 2013) 

 

2.4 Análise das forças de Porter 

 

A análise das cinco forças, matriz e conceito, é um estudo desenvolvido por Michael 

Porter como ferramenta para conhecer o nível de competência e concorrência da 

indústria e da empresa dentro da mesma, esta informação serve como base para 

formular estratégias que permitam aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças no 

meio.  
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As cinco forças existentes na indústria são: Rivalidade entre os concorrentes, poder 

de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de 

entrada de novos concorrentes e ameaça de produtos substitutos. 

Segundo Porter, dividir a indústria permite analisar de forma estruturada o grau de 

competência da empresa e sua atratividade, e consequentemente a melhora 

identificação de oportunidades.  
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3 METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia escolhida corresponde à 

pesquisa de caráter exploratório. De acordo com Rogério BASTOS (2009, p. 75), é a 

forma como todo trabalho cientifico se inicia porque ela busca reunir o maior número 

de dados possíveis sobre um determinado assunto ampliando o conhecimento sobre 

ele. 

Dados sobre o comércio nacional e de Curitiba, regiões produtoras, 

detalhamento do perfil do público consumidor, concorrentes e fornecedores são os 

principais assuntos que foram detalhados no desenvolvimento do estudo de caráter 

qualitativo deste mercado. 

O levantamento de informações foi realizado utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica em alguns momentos, relatórios de Institutos especializados no tema, 

trabalhos acadêmicos e páginas na internet de busca e sites de rankings. 

A pesquisa trouxe uma visão geral sobre o mercado e permitiu a elaboração 

de um plano de negócios para a abertura de um estabelecimento comercial focado 

em vinhos nacionais. 
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4 ESTUDO DE MERCADO 

 

4.1 Introdução 

 

Analisar um mercado constitui um passo importante para conhecer o perfil no 

qual a empresa quer concorrer, permitirá a noção inicial sobre a viabilidade do 

negócio no plano qualitativo e determinará as bases para os próximos temas de 

pesquisa.  

O objetivo desta análise de mercado é inicialmente identificar o segmento de 

mercado e definir o perfil do cliente potencial do negócio mediante o uso de 

ferramentas de segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e 

comportamental. 

Seguidamente foram identificados os principais fornecedores e as 

caraterísticas das regiões de produção nacional referente a clima e tipos de uvas 

cultivadas, e finalizando com um listado dos principais concorrentes diretos da 

região.  

 

4.2 Consumo de vinhos no Brasil 

 

Os primeiros vinhos foram trazidos ao Brasil por Pedro Álvares Cabral, no ano 

de 1500. Na sua viagem para atravessar o atlântico ele trouxe barris de vinho que 

seriam consumidos pela sua própria tripulação.  

A produção de vinho no Brasil começou efetivamente por volta do ano 1530, 

quando Martim Afonso de Sousa trouxe as primeiras vieiras ao solo brasileiro. As 

mesmas foram cultivadas na região da Capitania de São Vicente, localizada no que 

hoje seria o sul do Rio de Janeiro, parte de São Paulo e norte do Paraná.  

Hoje a principal região produtora de vinhos é o Rio Grande do Sul. Nesta 

região, o vinho foi introduzido pelos padres jesuítas na década de 1620, porém só 

com a chegada dos imigrantes italianos por volta de 1875 é que esta região 

começou a se destacar na produção de vinhos.  

Inicialmente eram produzidos vinhos a partir de videiras americanas, de 

qualidade inferior. Com o passar do tempo foram introduzidas uvas finas que se 

adaptaram ao clima da serra gaúcha (década de 1990), o que permitiu a produção 

de vinhos finos de boa qualidade na região. 
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Embora o Brasil tenha herdado o vinho da Europa, o consumo no Brasil está 

muito aquém dos países do velho mundo. Segundo dados do WINE INSTITUTE 

(2010, p. 2) o Brasil é o 108º colocado no consumo de vinho a nível mundial, com 

consumo médio de 1,70 litros per capita/ano, enquanto que países europeus, como 

França, Itália e Portugal, ultrapassam a casa de 40 litros per capita/ano. O país que 

possui maior consumo per capita é o Vaticano, com 54,78 litros/ano. Países da 

América do Sul que ficaram em destaque foram o Uruguai e a Argentina (com 25,61 

e 23,74 litros per capita, respectivamente).  

Mesmo possuindo uma forte produção local, o brasileiro ainda prefere 

consumir vinhos oriundos de outros países. Segundo pesquisa realizada e exposta 

no site da MINTEL (2013) 81% do total de vinhos finos consumidos no Brasil são 

importados, vindos principalmente do Chile (38%), Argentina (19,6%), Itália (14,6%) 

e Portugal (12,3%) (dados de 2012). 

Em relação aos vinhos finos brasileiros (especificamente os produzidos no 

Rio Grande do Sul), dados da IBRAVIN (2014, p.1) apontam que em 2014 foram 

comercializados 19,3 milhões de litros, dos quais 14,7 milhões (76,17%) eram tintos, 

4,4 milhões (22,8%) vinhos brancos e 0,2 milhões (1,04%) vinhos rosados. 

 

4.2.1 Tipos de vinhos 

 

Segundo artigo publicado pelo site ADEGA DO VINHO (2012) os vinhos 

podem ser classificados em função de sua classe, cor e teor de açúcar. Quanto à 

classe, podem ser divididos em:  

- De mesa: com graduação alcoólica entre 10 e 13%, podendo ser 

subdivididos em Finos ou Nobres (produzidos exclusivamente a partir de 

uvas da espécie Vitis Vinífera (Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, etc.)), 

vinhos comuns (produzidos a partir de outras espécies do gênero Vitis 

(Vitis Labrusca, Vitis Aestivalis, Vitis Riparia, etc.)), também conhecidas 

como híbridas ou americanas, vinhos especiais (produzidos com base na 

combinação de uvas viníferas e híbridas ou americanas) e vinhos frisantes 

ou gaseificados (que possuem gás carbônico na sua composição com 

concentração entre 0,5 e 1,5 atmosferas, o teor alcoólico não pode 

ultrapassar 12,5%); 

- Leves: com graduação alcoólica entre 7 e 9,9%; 
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- Champanhe: também conhecido como espumante, possui graduação 

alcoólica entre 10 e 13%, mas diferente dos vinhos de mesa, passa por 

uma segunda fermentação alcoólica; 

- Licorosos: produzido a partir de uvas com teor de açúcar mais elevado, 

possuem graduação alcoólica entre 14 e 18%. Na sua composição pode 

ser adicionado álcool potável, mosto concentrado, caramelo e sacarose; 

- Composto: com graduação alcoólica de 14 a 20%, são obtidos pela adição 

de macerados ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, 

substâncias de origem animal ou mineral, álcool etílico, açúcar, caramelo e 

mistelas simples. Deverá conter no mínimo 70% de vinho. 

Em relação à cor, existem três classificações: 

- Tinto: elaborado a partir de uvas tintas, possuem cor avermelhado escuro. 

Diferentes tonalidades são obtidas dependendo do tipo de fruto e 

maturidade; 

- Rosado: também produzido a partir de uvas tintas, porém as cascas das 

uvas que dão a pigmentação ao vinho são separadas do mosto após leve 

contato. Também pode ser obtido pela mistura de vinho tinto com vinho 

branco; 

- Branco: produzido com uvas brancas ou tintas, as cascas são retiradas no 

começo da fermentação evitando a pigmentação do vinho. 

Finalmente, podemos dividir os vinhos em função do teor de açúcar, a saber: 

- Seco: vinhos com até 5g de açúcar por litro; 

- Meio doce: que possuem entre 5g e 20g de açúcar por litro; 

- Doce ou Suave: com mais de 20g de açúcar por litro. 

 

4.3 Identificação do público alvo- público consumidor 

 

Segmentação é a divisão do mercado em grupos homogêneos e 

heterogêneos a respeito dos outros grupos. A identificação do público alvo permitirá 

à empresa encontrar a estratégia mais efetiva para interagir com o principal grupo 

alvo, estabelecendo prioridades, assinar um orçamento adequado e hierarquizar as 

ações.  
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A segmentação realizada para identificação do público alvo da Enoteca foi 

aplicada a través de parâmetros geográficos, demográficos, psicográficos e 

comportamentais como segue:  

  

4.3.1  Segmentação Geográfica 

 

Foi realizada uma pesquisa na ferramenta Google Trends que mapeia e 

identifica os interesses de procura online por palavra específica e regiões mundiais, 

permitindo visualizar as tendências ao longo de um período de tempo.  

A palavra utilizada nesta pesquisa foi: Vinho, com parâmetros para o ano 

2015 e origem Brasil, mostrando interesse constante e sazonalidade marcada para o 

início e metade do ano.  

 

Figura 1: Pesquisa Google Trends Frequência de uso “Vinho” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Trends, 2015. 
 

Sendo os resultados identificados por região com maior importância nos 

estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná: 
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Figura 2: Pesquisa Google Trends. Densidade regional 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

Pais: Brasil 

Região: Curitiba e região Metropolitana.  

Bairros foco: Bigorrilho, Agua Verde, Batel, Jardim Social, Ecoville.  

 

4.3.2 Segmentação Demográfica 

 

Figura 3: Distribuição de consumo por faixa etária 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Two Of Us, 2008 
 

Segundo o estudo realizado em 2008 pela Market Analysis para Ibravin, o 

segmento de maior consumo de vinho encontra-se na faixa etária dos 18 aos 34 

anos, e vinho fino com maior consumo entre os 25 e 54. Outro estudo realizado para 

o grupo “Meu vinho” indica que o maior potencial de crescimento encontrasse no 

grupo entre 18 e 34 anos.  
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Figura 4: Preferencia de bebida por idade 

 

Fonte: Two Of Us, 2008 
 

O grupo foco deste estudo serão pessoas entre 25 e 55 anos de idade.  

 

4.3.3 Preferência segundo Sexo do cliente:  

 

Estudos publicados pelo site especializado Espaço Comenius (2011) mostram 

uma preferência de consumo da bebida pelo público feminino frente a outras 

bebidas preferidas por homens, porem este último grupo ainda representa uma 

porcentagem importante de preferência.  

 

Figura 5: Preferencia de bebida por sexo 

 
Fonte: Espaço Comenius,2011 

 

 

Público alvo: Público masculino e feminino. 

 

Etapa do ciclo de vida da família: Jovem e adulto, solteiro ou casado.  
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4.3.4 Nível de instrução: 

 

Segundo dados do Centro de informações sobre Saúde e Álcool, CISA, ( 

2013) o resultado de estudos e acompanhamento num período de sete anos foi 

identificado claramente o nível de maior escolaridade em consumidores de vinho 

quando comparado com outras bebidas.  

 

Nível de instrução do público alvo: Superior completo - Pós-graduação 

 

4.3.5 Renda 

 

Segundo dados publicados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo, FECOMERCIOSP, (2013) o público principal de 

consumo de vinhos importados está formado por: 

 

- 31% pessoas com ingressos mensais entre três e seis salários mínimos do 

ano de estudo  

- 26% Pessoas com ingressos mensais acima de seis salários mínimos até 

doze salario mínimos 

- 15% salários superiores a doze mínimos nacionais. 

  

Considerando dados publicados pelo IBOPE em 2013 os gastos com bebidas em 

milhões de reais por regiões apresentam as seguintes divisões: 

 

Tabela 1: Consumo de bebidas fermentadas por classe econômica no Brasil 
 

Classe  Sul Sudeste Nordeste Norte Centro 
Oeste 

A 121,46 360,58 91,01 38,26 76,65 
B 500,55 1458,21 299,12 117,33 239,50 
C 479,04 1099,77 463,64 160,82 225,63 
DE 53,13 153,34 122,08 28,67 22,16 
Total 1154,18 3071,90 975,85 345,08 562,94 

Fonte: Pyxis Consumo - IBOPE Inteligência, 2013 
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Salientando que conforme os dados do IBOPE, o Sul do país gera o maior 

gasto em bebidas per capita do que a região Sul, confirmando a atratividade do 

negócio.  

Entre as bebidas alcoólicas consumidas pelos brasileiros, o vinho se encontra 

em segundo colocado, atrás da cerveja. Ao analisarmos os dados da CISA (Centro 

de Informações sobre Saúde e Álcool) de 2008, podemos identificar que a classe A 

é a que possui a maior representatividade do vinho no consumo de bebidas. 

 

Tabela 2: Tipo de Bebida X Classe socioeconômica 

 

Fonte: Secretaria Nacional Antidrogas (2007, p.38) 
 

 

Figura 6: Percentuais de despesas de alimentação fora do lar 

 
Fonte: Alimentação Fora do lar (2012) 
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Considerando que a preferência pelo vinho na população brasileira é de 25% 

frente a outras bebidas.  

 

Figura 7: Tipos de bebidas mais consumidas 

 
Fonte: Espaço Comenius 

 

Ressaltando também que as classes A e B, tem a disposição em 53% de 

pagar preços maiores por uma bebida de melhor qualidade frente a um 44% de 

respostas afirmativas da classe C, de acordo com o site do IBOPE (2012).  

 

4.3.6 Segmentação Psicográfica 

 

           Estilo de vida, personalidade e valores: 

 

Segundo dados da CISA (2013) os indivíduos com preferência pelo consumo 

do vinho apresentam no geral, um índice de massa corporal dentro dos padrões 

normais de saúde, assim como hábitos alimentares mais saudáveis e menor índice 

de tabagismo e consumo moderado de bebidas alcoólicas.  

Dados publicados pela pesquisa da MINTEL (2013), fornecedora de 

pesquisas de mercado, a respeito do consumo de vinho pelos brasileiros, mostram 

que 23% dos consumidores fundamentam o consumo aos benefícios para a saúde. 

Este porcentagem incrementa para 33% na percepção das mulheres brasileiras 

acima de 35 anos baseado nos efeitos antioxidantes e cardiológicos da bebida.  

 

            Estilo de vida e valores do público alvo: 

 

- Preocupação pela saúde e bem estar, hábitos alimentares saudáveis.  
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- Ponderação significativa ao sentimento de elegância e diferenciação.  

- Maior interesse por conhecimento e interação cultural 

 

4.3.7 Segmentação Comportamental 

 

Preferências: 

 

A preferência por vinhos tintos e brancos é maioritária segundo pesquisa Two 

of US. 

 

Figura 8: Preferências do consumidor por tipo de vinho 
 

 
Fonte: Two Of Us (2008) 

 

4.3.8 Motivação de compra:  

 

De acordo com a MINTEL (2013) o consumo de vinho é fortemente ligado ao 

estado emocional, sendo que 52% procuram o relaxamento, 33% comemoração e 

15% para elevar o estado anímico.  

Sobre a taxa de uso, a maior concentração de consumo identificada é de uma 

a três vezes ao mês, com 33%, consumo semanal dos 21%, uma vez a cada dois ou 

três meses com 25%.  

 

Estimulantes de consumo e taxa de uso do público alvo: 

Público que procura relaxamento, com frequência entre dois a três vezes ao 

mês.  
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Figura 9: Perfil de cliente potencial 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

4.4 Análise dos fornecedores 

 

A seleção dos fornecedores fundamentou-se na escolha de produtores de 

vinhos finos. Para isso, vale comentar a distinção entre as uvas viníferas e as uvas 

não viníferas. 
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De acordo com a revista ADEGA (2010), a diferença entre as uvas viníferas e 

não viníferas está na planta produtora da uva e não no modo de produção. A videira 

pertencente ao gênero Vitis possui mais de quarente espécies, das quais se 

encontra a Vitis vinífera, que conta, no entanto, com mais de cinco mil variedades. 

Entre elas estão a Chardonnay, a Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outras. A uva 

vinífera é menor, possui uma casca densa e um sabor adstringente se consumida 

naturalmente. 

As uvas não viníferas ou de mesa, são provenientes de outras espécies como 

a Vitis labrusca, Vitis rupestris, Vitis riparia e Vitis bourquina. São uvas mais 

adequadas ao consumo direto, produção de sucos, uvas passas. Também é 

possível produzir vinho a partir desta uva, porém, com qualidade inferior, já que 

estas possuem um sabor acentuado que conseguem esconder outros aromas e 

sabores que o vinho possa apresentar. 

   Com o objetivo de oferecer a melhor experiência de degustação com vinhos 

nacionais, seguem os tipos de vinhos e as vinícolas premiadas selecionadas para 

compor o cardápio da Enoteca de acordo com as premiações da Associação 

Brasileira de Enologia, ABE, (2014) 

 

4.4.1 Fornecedores classificados por tipos de vinho 

 

Vinho Base Para Espumante: 

- Chardonnay - Domno do Brasil (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay/PinotNoir/Riesling Itálico - Chandon do Brasil (Serra 

Gaúcha – RS) 

- Pinot Noir/Rose - Casa Valduga (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Branco Fino Seco Não Aromático: 

- Riesling Itálico – Luiz Argenta Vinhos Finos (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay – Cooperativa Vinícola Nova Aliança (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay – Basso Vinhos e Espumantes (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Branco Fino Seco Aromático: 

- Sauvignon Blanc – Vinícola Santa Augusta (Videira – SC) 

- Moscato Giallo – Vinícola Don Guerino (Serra Gaúcha – RS) 
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Categoria Tinto Fino Seco Jovem: 

- Merlot – Vinícola Salton (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Tinto Fino Seco: 

- Cabernet Franc – Vinícola Valmarino (Serra Gaúcha – RS) 

- Merlot – Vinícola Perini (Serra Gaúcha – RS) 

- Merlot – Vinícola Miolo (Serra Gaúcha – RS) 

- Ancellotta – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Serra Gaúcha – RS) 

- Teroldego – Vinícola Monte Rosário – Vinhos Rotava (Serra Gaúcha – 

RS) 

- Tannat – Cooperativa Vinícola Aurora (Serra Gaúcha – RS) 

- Tannat – Dunamis Vinhos e Vinhedos (Campanha Gaúcha – RS) 

- Syrah – Vinícola Miolo (Vale do São Franciso – BA- PB) 

  

4.5  Estudo das Regiões Produtoras 

  

A introdução do cultivo da videira no Brasil tem início datado no ano de 1535, 

quando muitas regiões brasileiras experimentaram a agricultura da uva e a produção 

de vinhos. 

De acordo com o estudo da EMBRAPA (2009) da divisão Uva e Vinho, 

embora a cultura tivesse iniciado em 1535, apenas a partir do século XIX, com a 

chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul a vitivinicultura se 

desenvolveu e ganhou notoriedade como atividade socioeconômica. 

Conforme os estudos do Instituto Brasileiro do Vinho, o Ibravin, relatório da 

Embrapa Uva e Vinho e pelo órgão Wines of Brasil, foi possível identificar e mesclar 

as informações sobre cultivo de uvas viníferas a seguir. 

Entre as principais regiões brasileiras que hoje se destacam na produção de 

vinhos finos, objeto de estudo deste trabalho para comercialização e divulgação, 

estão: O Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina e os Estados de 

Pernambuco e Bahia. 

No Rio Grande do Sul, destacam-se as sub-regiões da Serra Gaúcha, 

Campos de Cima da Serra, Serra do Sudeste e Campanha. 
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4.5.1 Rio Grande do Sul 

 

O Estado é o mais reconhecido na cultura das vinhas. Entre os principais 

cultivos é possível citar as uvas brancas Chardonnay, Riesling, Itálico e Moscato e 

entre as tintas, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tanat e Pinot Noir. 

Abaixo, as regiões produtoras: 

 

Serra Gaúcha 

 

 Esta é a região de maior destaque no cenário vinícola brasileiro e é 

responsável por oitenta e cinco por cento da produção nacional. As condições 

climáticas desta região são ideais para o desenvolvimento dos vinhedos com solo 

basáltico, clima temperado, noites amenas e verões quentes e secos. Com o 

aquecimento global, o clima tem se tornado mais severo, cada vez mais árido e com 

temperaturas elevadas, aumentando assim gradativamente a qualidade dos vinhos 

tintos.  

A Serra Gaúcha compreende quatro áreas de produção como o Vale dos 

Vinhedos, que ocupa 72,45 quilômetros quadrados entre as cidades de Bento 

Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Os municípios de Pinto Bandeira e Monte 

Belo do Sul e região dos Altos Montes que comportam as cidades de Flores da 

Cunha e Nova Pádua.  

 

Campos De Cima Da Serra 

 

Esta é uma região onde os principais diferenciais naturais da área são as 

baixas temperaturas e ventos constantes.  Essa combinação permite uma 

maturação mais longa e um ambiente para que as uvas viníferas demonstrem 

excelente vitalidade. 

 

Serra Do Sudeste 

 

 Fica próxima ao extremo sul do estado e é caracterizada por um relevo de 

serras onduladas e de média altitude. Embora o cultivo de uvas tenha iniciado nesta 

região na década de setenta, foi no ano de dois mil que ganhou notoriedade com 
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investimentos advindos de vinícolas já renomadas da Serra Gaúcha. É vista como 

uma zona promissora mesmo tendo poucos empreendimentos produtores. A maior 

parte das uvas colhidas são transportadas para outros locais para serem vinificada, 

porém, com o aumento da expressividade da localidade e investimentos no negócio, 

mudanças para a concentração da produção devem ocorrer em breve. 

 

Campanha Gaúcha 

 

Com uma localização muito próxima à fronteira com o Uruguai e um dos mais 

antigos vinhedos do Brasil, esta região tem recebido novos investimentos e também 

é considerada como uma grande aposta no setor. Suas características naturais são 

extremamente favoráveis para o cultivo da uva como o solo rico em granito e 

calcário combinado com uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. 

 

4.5.2 Santa Catarina 

 

       O Planalto Catarinense, que abrange as regiões entre Lages, São 

Joaquim e Bom Retiro, compõe a zona produtiva com a maior altitude do país, o que 

confere à produção uma identidade própria. O clima é temperado e úmido com 

temperaturas bastante baixas à noite. Seu solo basáltico oferece complexidade aos 

vinhos tintos, brancos e espumantes.  

Entre o tipos de uvas cultivados estão a branca Chardonnay e tintas Cabernet 

Sauvignon e Merlot. 

 

4.5.3 Bahia e Pernambuco 

 

O Vale do São Francisco, situado entre Bahia e Pernambuco, é um local que 

desperta curiosidade devido às suas características naturais pouco favoráveis para a 

viticultura. Com um clima tropical semiárido uma baixa latitude, a qualidade do vinho 

é determinado pelas técnicas de cultivo e não pelo clima. O resultado da irrigação, 

do solo rochoso e alta incidência do sol é um vinho frutado, com grande 

concentração de açúcar.  

As uvas cultivadas são as brancas Chardonnay, Chinen Blanc, e Moscato 

Cameli. Entre as tintas: Cabernet Sauvignon e Syrah. 
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4.6 Análise dos concorrentes 

 

C’est La Vie Gastronomia 

 

O restaurante C La Vie Brasserie serve pratos da culinária francesa e 

releituras de receitas com temperos e ingredientes brasileiros.  

O espaço possui área exclusiva destinada a uma loja de vinhos, um bar e 

restaurante. O cardápio conta com gastronomia peruana, francesa e brasileira. 

Anexo ao restaurante, a loja de vinhos oferece aos clientes mais de 700 rótulos, de 

14 países. No restaurante, todo o vinho pode ser consumido com o mesmo preço da 

loja. Localização: Bairro Batel. 

 

Bobardí Restaurante 

 

O estabelecimento é um restaurante de comida internacional contemporânea 

que oferece excelentes pratos feitos com ingredientes naturais. Possui um ambiente 

amplo com mezanino. A casa conta com adega, bar e cozinha. 

O diferencial do restaurante é que todos os pratos são feitos com temperos 

extraídos de uma mini-horta cultivada pela própria equipe da cozinha. Para aqueles 

que são vegetarianos, o cardápio tem opções de pratos como saladas e diversos 

tipos de sanduíches. Os pratos de massas são feitos artesanalmente. 

A carta de vinhos oferece marcas nacionais e importadas. Há também drinks 

especiais, diversas cervejas importadas e espumantes.  

 

Vin Bistrô 

 

Localizado em um importante bairro gastronômico, o restaurante Vin Bistrô 

serve pratos da cozinha europeia, vinhos selecionados por renomados sommeliers, 

o estabelecimento possui anexo ao restaurante uma loja de vinhos. No restaurante 

os vinhos tem o mesmo preço da loja. Localização: Bairro Batel. 
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Restaurante Vindouro 

 

O empreendimento oferece pratos de cozinha contemporânea internacional 

bem como vinhos de diversas regiões produtoras do planeta. Entre as opções estão 

os vinhos chilenos, norte americanos, italianos e franceses, entre outros. O bistrô 

possui com iluminação suave e música ambiente lounge. A adega, por sua vez, 

procura reunir rótulos que podem ser consumidos no próprio restaurante ou levados 

para casa. Localização: Bairro Cabral. 

 

Bob & Wine 

 

Bistrô com Bar e Lounge acústico, localizado em região nobre da capital 

paranaense, o lugar busca estimular a apreciação pela boa música e é um ponto de 

encontro de tomadores de vinhos. O Projeto concebido também permite que as 

pessoas tragam vinhos de suas casas para tomar com amigos. Localização: Bairro 

Batel. 

 

Lojas Vino:  

 

Na Capital Paranaense a Vino possui três estabelecimentos e oferece mais 

de 1500 rótulos, de 10 países diferentes. As lojas estão presentes em pontos 

estratégicos da cidade, e encontram-se anexas e restaurantes de alto padrão, que 

oferecem espaços para eventos, cursos e até treinamentos enogastronômicos. Uma 

das lojas também fica localizada no mercado municipal, ambiente muito procurado 

por amantes de bons vinhos nacionais e importados. Possui três endereços na 

cidade. 

 

4.7 Marketing da concorrência 

 

Durante o período referente a esta pesquisa, a presença no ambiente da 

internet foi a mais forte ação de marketing identificada dos concorrentes acima 

citados, além de uma parceria estabelecida. 
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Foram encontrados um vídeo institucional no Youtube e parceria com o Itaú 

Personnalite, ambos realizados pelo restaurante C’est La Vie, como sendo práticas 

que se diferenciam dos outros restaurantes e lojas de vinhos. 

De um modo geral, todos os concorrentes possuem um site falando sobre o 

estabelecimento, cardápio e formas de contato. 

Notas em sites da Cidade de Curitiba, como o Bom Gourmet da Gazeta do 

Povo, entre outras páginas de notícias, denotam o uso de ações de Assessoria de 

Imprensa. 

Páginas em redes sociais, principalmente no Facebook e Foursquare são 

utilizadas pela maioria dos restaurantes e adegas. O site de reservas online 

Restorando também é utilizado por estes concorrentes. 

 

4.8  Conclusão 

 

Após realizar a pesquisa de análise de mercado, as principais características 

do público alvo encontradas referem-se ao nível de renda igual ou maior a 3 salários 

mínimos, formação académica superior completa ou maior, uma identidade de estilo 

de vida saudável e que valoriza o sentimento de elegância e diferenciação dos 

outros grupos. 

Os principais fornecedores foram identificados na região do Rio Grande do 

Sul com produção focada nas categorias: Branco Fino Seco, Tinto Fino Seco Jovem 

e Tinto Fino Seco, por outra parte, também foram encontrados produtores da região 

de Pernambuco, Santa Catarina, e Bahia com qualidades de uvas diferentes devido 

ao clima e variações do solo. 

É possível verificar os atributos da produção brasileira, da capacidade de 

compra do público alvo e da diferenciação que o plano de negócio se propõe frente 

aos concorrentes, que é de oferecer somente vinhos nacionais, comidas típicas 

brasileiras, incentivando assim a fabricação regional, que a criação de uma enoteca 

nacional seria um negócio viável economicamente e benéfico para toda cadeia de 

produção. 

 

 

 

 



33 

 

 

 

5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1 Introdução 

 

O planejamento estratégico de uma empresa constitui a base para alcançar a 

competitividade sustentável ao longo prazo e de maneira sinérgica.  

O objetivo desde apêndice é inicialmente definir os referenciais estratégicos 

do empreendimento que marcaram a direção geral e linhas de atuação para a 

tomada de decisões coerentes com os objetivos mais amplos da empresa, sendo 

estes a visão, missão e valores.  

Posteriormente, e por meio da matriz SWOT e de Cinco Forças de M. Porter, 

foi realizado um análise dos ambientes externo e interno para a identificação de 

pontos fortes e oportunidades, assim como ameaças e fraquezas e a definição de 

estratégias ambientais para a otimização de recursos.   

Finalmente e em função da pesquisa previa, foi definida a estratégia 

competitiva genérica utilizando o modelo de Porter relacionando os objetivos da 

empresa com seu ambiente e fixar bases competitivas de atuação.  

 

5.2 Desenvolvimento 

 

5.2.1 Referenciais estratégicos 

 

Os referenciais estratégicos da Enoteca serão as guias e direcionadores do 

negócio, determinando os fundamentos da Enoteca, a visão a futuro, a missão do 

empreendimento e os valores que a empresa visa.  

 

5.2.1.1 Definição de visão 

 

Para a definição de visão, foi considerado importante trabalhar com uma visão 

holística e de longo prazo, a determinação de um negócio que permita flexibilidade e 

adequação as mudanças das preferências dos nossos clientes e a geração da 

percepção de valor com o passo do tempo.  
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A Escola do Empreendedorismo que segundo Mintzberg e Quinn, 2000, p.29. 

Existem, entre outras dez escolas de pensamento estratégico, conceito no qual 

baseamos a determinação da essência do negócio. 

“O conceito central desta escola é a visão: uma representação mental da 

estratégia, criada e comunicada pelo líder. A visão oferece o senso de direção, que 

pode ser articulado em planos, palavras e números”.  

Cruzando esta definição à teoria do Círculo dourado de sinek Simon, 2009, p. 

16. definiu-se como pedra fundamental da Enoteca a divulgação de produtos de 

origem nacional como produto de qualidade a través da criação de experiência, para 

lograr este fim optou-se por iniciar o planejamento e visão pelo motivo, o Porquê, 

propósito de existência do negócio, continuando com o Como será alcançado este 

objetivo e terminar com o Que é preciso. O motivo principal é criar fidelidade em 

lugar de simplesmente gerar um comportamento. 

 

Figura 10: Origem da criação de valor 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 com base em SINEK, 2009. 
 

Por que, considerado como um resultado, propósito de existência da 

empresa. 

Desafiar e mudar o paradigma da população brasileira respeito dos vinhos 

nacionais.  

Como, convertendo o ato de beber vinho numa experiência completa. 

Que, a traves de uma Enoteca e ponto de comercialização de vinhos 

nacionais. 

 

Considerando está análise, a Visão foi definida como: 

Qué 

Cómo 

Por qué  
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“Mostrar para o Brasil e mundo a qualidade dos produtos brasileiros a través 

da vivencia de experiências agradáveis e memoráveis.” 

 

5.2.1.2 Missão 

 

A missão definida para a Enoteca é: 

 

Estimular a produção e indústria brasileira dentro de padrões de qualidade, de 

maneira sustentável, rentável e responsável. 

 

5.2.1.3 Definição de valores 

 

No intuito de manter os valores como escalões para alcançar a visão e 

missão do empreendimento, foram definidos como principais, os seguintes:  

- Desenvolvimento Sustentável que contribuía ao crescimento 

econômico e social da indústria brasileira de produtos. 

- Integridade, visando agir com honestidade e clareza nas decisões 

tomadas pela empresa. 

- Cooperação com nossos fornecedores e stakeholders. 

- Trabalho em equipe para entregar o melhor produto e o melhor serviço 

em base a estándares de qualidade.  

- Transparência, mantendo sempre relacionamentos sinceros com 

clientes e stakeholders.  

 

5.2.2 Analise de ambiente interno e externo 

 

O planejamento estratégico começa a se desenvolver no entendimento dos 

ambientes nos que empresa está inserida, e prevê desenhar estratégias para se 

adaptar e responder às mudanças do entorno.  

Como Peter Drucker relata, as empresas devem administrar visando 

mudanças que irão criar oportunidades e ameaças, e planejar conforme a situação 

real da empresa, desenvolver a capacidade para responder a fatores em constante 

mudança sobre os quais não se tem controle (DRUKER, 1998, p, 34.). 
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Com base no mapeamento destas características, serão criadas estratégias 

competitivas a fim de alcançar os objetivos da empresa, que serão desenvolvidas e 

organizadas no formato da matriz SWOT de Michael Porter. 

 

5.2.2.1 Análise SWOT  

 

Desenvolver cenários e possíveis cursos das tendências do macro ambiente 

(variáveis demográficas, sócio-políticas, econômicas, tecnológicas) é uma prática 

importante para a empresa se preparar e prever como responder a estas mudanças 

para sua sobrevivência e permanência no mercado à luz das oportunidades e 

ameaças de previsões fundamentadas.  

Da mesma forma, analisar o ambiente interno situa a empresa no 

entendimento das forças e fraquezas e como o gerenciamento destas a situam 

dentro da indústria e dos cenários externos e de competência.  

O método usado para a estruturação desta análise foi a Matriz Swot: 

Foi realizada uma análise sobre a situação interna da empresa com forças e 

fraquezas, e externa sobre o ambiente no qual a empresa está inserida; esta 

informação permitirá entender a real situação e futuramente desenhar estratégias 

para enfrentar as mudanças e possíveis problemas (oportunidades e ameaças) em 

base a realidade do negócio. 
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Figura 11: Análise SWOT 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Com base no levantamento situacional do macro e microambiente foram 

criadas estratégias voltadas para responder, proteger a empresa da realidade 

Forças 
 

F1. Localização geográfica reduz custos 
de frete (proximidade principais polos de 
produção RS, PR, SC). 

F2. Custos baixos quando comparados 
aos produtos importados 

F3. Baixo nível de concorrência na 
cidade. 

F4. Negócio focado na qualidade de 
serviço oferecido. 

Oportunidades 
 

O1.  Produtores de demais estados 
investem em insumos de acordo as 
condições de solo e clima. 

O2. Parceria com Ibravin  

O3. Possibilidade de nossos fornecedores 
produzirem vinhos exclusivos. 

O4. Benefícios fiscais ao incentivar a 
indústria local.  

Fraquezas 
 

FR1. Descredito na qualidade de vinhos 
nacionais pela população local. 

FR2. Normas de qualidade de 
fornecedores 

FR3. Alta sazonalidade no consumo  

FR4. Alto investimento  

 

Ameaças 
 

A1. Novos concorrentes 

A2. Instabilidade do clima (Mudanças 
climáticas podem afetar a qualidade e 
quantidade de vinho no mercado).  

A3. Preferencia por outras bebidas 
alcoólicas 

A4. Fornecedores podem comercializar os 
mesmos produtos a preços mais baixos.  
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incontrolável do ambiente externo com a gerência dos aspectos que cabem à 

empresa, entender a situação e inseri-la estrategicamente no mercado vinícola.  

Com o perfil da empresa já mais desenvolvido foi preciso definir e detalhar as 

políticas e foco de ação específico para lograr a inserção no mercado, se desenhou 

estratégias focadas em dois pontos: proposta de valor e tipo de relacionamento e a 

experiência gerada com os diferentes segmentos de clientes.  

 

5.2.2.2  Determinação de estratégias ambientais 

 

Em base à análise SWOT foram desenvolvidas estratégias adequadas a 

todas as possibilidades de cenários. 

“Podemos definir estratégia competitiva como a forma pela qual a 
organização usa com eficiência, os recursos de que dispõe para se adaptar 
ou mudar aspectos do ambiente a fim de chegar a um alinhamento mais 
favorável” (SERTEK, 2012, p. 112.). 

 

Estratégias de Crescimento 

 

Força X Oportunidade  

 

F2. Custos baixos quando comparados aos produtos importados 

O3. Possibilidade de nossos fornecedores produzirem vinhos exclusivos. 

F2 x O3: Oferecer produtos exclusivos e diferenciados por preços 

competitivos quando comparado à concorrência de origem estrangeiro. 

F3. Baixo nível de concorrência na cidade. 

O2. Parceria com Ibravin  

F3 x O2: Formalizar uma parceria com “Ibravin” para a divulgação da Enoteca 

em revistas, eventos e afins. 

F3 x O2: Com base nos dados do instituto, fazer parcerias com fornecedores 

e produtores que cumpram com os requisitos de qualidade. 

 

F2. Custos baixos quando comparados aos produtos importados 

O4. Benefícios fiscais ao incentivar a indústria local.  

F2 x O4: Estruturar custos e preços com a possibilidade de incrementar a 

margem de lucro e realizar investimentos em divulgação. 
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 Estratégias de Supervivência  

 

 Força X Ameaça 

F1. Localização geográfica reduz custos de frete (proximidade principais polos 

de produção RS, PR, SC). 

A2. Instabilidade do clima (Mudanças climáticas podem afetar a qualidade e 

quantidade de vinho no mercado).  

F1 x A2: Manter um estoque de segurança mínimo de vinhos de todas as 

categorias. 

 

F4. Negócio focado na qualidade de serviço ofertado 

A1. Novos concorrentes 

F4 x A1: Manter o foco e essência do negócio no atendimento personalizado 

e geração de experiência.  

 

F1. Localização geográfica reduz custos de frete (proximidade principais polos 

de produção RS, PR, SC). 

A4. Fornecedores podem comercializar os mesmos produtos a preços mais 

baixos.  

F1 x A4: Contratos de exclusividade de fornecimento por regiões. 

 

Estratégias de Supervivência  

 

  Fraqueza X Oportunidade 

 

FR1. Descrédito na qualidade de vinhos nacionais pela população local. 

O2. Parceria com Ibravin  

FR1 x O2: Realizar campanhas de divulgação e conscientização sobre a 

qualidade do vinho nacional, trabalhar juntos para mudar o conceito atual no público.  
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Estratégias de Fuga  

 

Fraqueza x Ameaça 

 

FR2. Normas de qualidade de fornecedores 

A4. Fornecedores podem comercializar os mesmos produtos a preços mais 

baixos.  

FR2 x A4: Divulgação da importância de adquirir e consumir vinhos que 

cumpram com normas de qualidade. 

 

FR3. Alta sazonalidade no consumo  

FR1. Descrédito na qualidade de vinhos nacionais pela população local. 

A3. Preferência do público local por outras bebidas alcoólicas 

FR3 x FR1 x A3: Divulgação e promoções constantes para posicionar o 

produto na lista de opções do consumidor local.  

 

5.2.2.3 Análise das forças de Porter 

 

Figura 12: Análise das forças de Porter 

  

Fonte: blogdaqualidade.com.br, 2015 
 

Poder de Barganha dos clientes 
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Já que a indústria nacional é variada e composta por fornecedores na maioria 

pequenos, as marcas disponíveis no mercado não possuem uma presença forte que 

cause fidelidade, os consumidores maioristas conseguem negociar os preços com 

maior facilidade diretamente com os produtores levando vantagem na revenda.   

Produto- Nível: Alto 

 

Poder de Barganha dos fornecedores 

Trata-se de um segmento com integração total desde o processo de cultivo da 

uva até a produção, o poder de barganha é reduzido já que pelas condições de 

posicionamento do vinho nacional, a demanda do produto é baixa.  

Produto- Nível: Baixo 

 

Ameaça de novos entrantes 

 

A possibilidade de novos concorrentes entrarem no ramo é alta, já que 

tratasse de um serviço de investimento médio e contato simples com os 

fornecedores e a linha de produtos. As barreiras de entrada no nível de produto são 

baixas, sendo que a diferenciação deverá ser determinada pela qualidade do 

serviço.  

Produto e Serviço: Nível Alto 

 

Ameaça de produtos substitutos  

 

Como principal produto substituto se identificou a cerveja, com um preço 

significativamente mais baixo e uma demanda maior, assim como do gosto 

preferencial marcado pelos brasileiros, porem diferenciada pela imagem, tradição e 

status que acompanha o vinho de boa qualidade.  

Como serviço, os substitutos tem uma forca maior ao atender um público 

diferenciado que procura uma experiência de lazer.  

Produto: Nível Meio/Baixo 

Serviço: Nível Alto 

 

Análise da concorrência 
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Os principais concorrentes neste nicho de mercado serão bares e 

restaurantes de padrão com atendimento especializado no município de Curitiba e 

Região Metropolitana. A atuação no segmento pretendido exige a mais elevada 

qualidade no atendimento e nos produtos oferecidos, o ponto comercial também é 

de extrema importância para o sucesso ou o insucesso do empreendimento. 

 

5.2.3 Determinação de estratégias competitivas  

 

A escolha do método e desenvolvimento da estratégia competitiva foi 

fundamentada na teoria de estratégias de Michael Porter, considerando a prévia 

análise do ambiente externo e desenhando cursos de ação e posicionamento frente 

a futuras adversidades ou oportunidades de crescimento.  

 

“Administração estratégica consiste em decisões e ações administrativas 
contínuas que auxiliam a assegurar que a organização formula e mantem 
adaptações benéficas com seu ambiente. Abrange os estágios de 
formulação, implementação e controle, mas também os estágios iniciais de 
determinação da missão e os objetivos da organização no contexto dos 
seus ambientes externam e interno”. WRIGHT, 2009, p24 - 25.  

 

Inicialmente a variável competitiva escolhida para a Enoteca é a estratégia 

genérica de diferenciação, porque esta permitirá alcançar a visão da empresa e 

entregar uma experiência de alto valor agregado e reconhecida pelos clientes, 

porém, esta diferenciação deve ser definida de forma mais amplia para sustentar 

uma estratégia competitiva que ofereça uma combinação de valor única. 

Foi importante para o correto desenvolvimento do trabalho, conceituar a 

diferença entre a eficácia operativa, que procura a constante melhora de todas as 

atividades vinculadas a um processo e que melhoram a produtividade; a estratégia 

então resume os esforços por realizar certas funções de forma diferenciada da 

concorrência, seja por posicionamento diferente, ou posicionamento parecido, mas 

exercido de forma diferente. Concluindo que para definir uma estratégia, é 

necessário e inerente ao processo realizar renuncias e limitar as vantagens da 

empresa a ser oferecidas e que diferenciam da concorrência, se especializar em 

características únicas que agreguem valor.  
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A estratégia de diferenciação se desenvolve na indústria como um todo com o 

objetivo de comunicar unicidade ao cliente, diferenciando o produto ou serviço e 

como estes são entregues ao cliente: 

 

 

Produto 

 

Oferta de vinhos unicamente de produção nacional-Limitante.  

Vinhos que atendam somente altos padrões requeridos pela empresa – 

Diferencial  

 

Serviço 

 

Recepção, atendimento especializado por um sommelier – similar com a 

concorrência, não é um diferencial.  

Base de dados, reconhecimento do cliente, preferências e ultimas aquisições 

– Diferencial. 

Escolha do ambiente, decoração diferenciada – Não é um Diferencial. 

  

Definindo as qualidades diferenciais então, como os principais pontos a serem 

explorados e constantemente trabalhados e avaliados. 

 

5.3 Conclusão 

 

O planejamento estratégico determina as linhas que guiem as ações e 

decisões do empreendimento no decorrer no seu ciclo de vida, procurando 

sustentabilidade e rentabilidade. A visão da Enoteca é mostrar para o Brasil e o 

mundo a qualidade dos produtos brasileiros a través da vivencia de experiências 

agradáveis e memoráveis, o objetivo é estimular a produção e indústria brasileira 

dentro de padrões de qualidade.  

Após ter analisado o macro e micro entorno, concluímos que as principais 

estratégias ambientais tratam da exclusividade dos produtos, com elevada demanda 

de qualidade e a custos diferenciados dos produtos importados que permitam 
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incrementar a margem de lucro. As parcerias com Ibravin, fornecedores e produtores 

possibilitam uma carta de vinhos amplia e atraente para os clientes.  

O enfoque estratégico da Enoteca resume-se a três caraterísticas: Qualidade, 

Diferenciação e Serviço personalizado.  
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