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Resumo

As  novas  tendências  do  mercado  consumidor  de  vinhos finos  mundial  têm desafiado  as
organizações a observarem de forma mais eficiente os seus recursos de modo a estruturar e
organizar  a estratégia da empresa visando a competitividade e a sustentabilidade. Com o
objetivo  de  observar  quais  recursos  essenciais  são  necessários  para  promover  a
competitividade  dos  vinhos  finos  de  São  Joaquim-SC, e  qual  o  atual  estágio  de
desenvolvimento  destes  recursos;  desenvolveu-se  um  quadro  analítico  tendo  por  base  a
abordagem da  competitividade e da  visão baseada  em recursos  –  RBV para  análise  das
tendências e exigências do mercado de vinhos finos. Para tal intuito, se realizou um estudo
exploratório consultando fontes documentadas de dados e entrevistas semi e estruturadas com
experts envolvidos  com  o  setor  vitivinícola  de  São  Joaquim.  Como  resultado  destas
observações verificou-se que os recursos humanos serão os mobilizadores para atingir a maior
parte das tendências competitividade exigidas. E em relação ao estágio de desenvolvimento,
mesmo  sendo  de  história  recente  a  atividade  produtiva,  os  recursos  classificados  como
desenvolvidos já podem ser considerados como diferenciais competitivos.

Palavras-chaves: Vitivinicultura,  Competitividade,  Visão  Baseada  em Recursos,  São
Joaquim. 
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Abstract

The new tendencies of the fine wine world consumer market have challenged organizations to
observe  their  resources  more  efficiently  in  order  to  structure  and  organize  the company
strategy toward more competitivity and sustainability.  Seeking to observe which essential
resources are necessary to promote the competitivity of the fine wines of São Joaquim-SC and
which is the current stage of development of these resources, an analytical framework was
developed based on the competitivity approach and the resources based view - RBV - for the
analysis of the tendencies and expectations of the fine wine market. For such purpose, an
exploratory study was realized with the consultation of documented data sources and semi
structured interviews with experts involved in the wine sector of São Joaquim. As a result of
these  observations,  it  was  verified  that  human  resources  could  become the  mobilizer  to
achieve a large part of the demanded competitive tendencies. And regarding the development
stage, even though the productive activity is recent, the resources classified as developed can
already be considered competitive differentials.

Key Words: Vitiviniculture, Competitivity, Resource Based View, São Joaquim.

1. INTRODUÇÃO

O  avanço  dos  processos  produtivos,  das  relações  econômicas  e  dos  sistemas  de
comunicação vem exigindo das empresas  uma postura cada vez mais estratégica  em sua
atuação no mercado. O entendimento da competitividade tem desafiado as organizações a
estabelecerem estratégias bem definidas, de forma que essas mantenham a sustentabilidade
competitiva da empresa no longo prazo.

A escolha de uma estratégia competitiva, segundo Porter (1989), deve ser estruturada
frente ao desafio proporcionado pelo ambiente externo às firmas, sendo que as vantagens
competitivas  neste  enfoque  podem  ser  obtidas  através  de  um  diferencial  de  custos,
diferenciação ou de enfoque.  Já na “Resourse Based View”  (RBV)  ou visão baseada em
recursos, não basta apenas observar o ambiente externo, pois o diferencial competitivo deve
ser construído olhando-se para dentro da empresa. De acordo com esta visão, pode-se derivar
que as vantagens competitivas devem ser construídas antes da entrada do produto no mercado,
estando  relacionadas  com  a  própria  natureza  dos  recursos  e  com  a  dificuldade  ou
impossibilidade de adquirí-los.

Considerando-se este contexto,  e olhando-se especificamente  para  a  vitivinicultura
mundial, pode-se dizer que desde o final da década de 80 este setor vem passando por uma
série  de  modificações.  A  globalização  econômica  colocou  em  paridade  de  disputa  por
mercado, países tradicionais na produção de vinhos, como França, Itália, Portugal, Espanha e
Alemanha, o nomeado “velho mundo” vitivínicola; com o “novo mundo” representado por
países como  Estados Unidos, Chile, Argentina, Austrália e África do Sul. A guerra entre o
vinho de  Terroir (Europa) e o vinho de varietal (Novo Mundo) tem oportunizado, para os
consumidores, uma melhor qualidade do produto, bem como, preços mais acessíveis. E este
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panorama  de  pressão  concorrencial  de  preços  versus  qualidade,  especialidades  versus
padronização, também tem se tornado um desafio para a vitivinicultura brasileira. 

Mas para que a vitivinicultura brasileira possa almejar um lugar de destaque entre os
países  do  “novo  mundo”  deverá  enfrentar  um triplo  desafio:  promover  a  qualidade  e  a
concorrência interna entre os similares, manter a sua posição estratégica no mercado nacional
frente a forte concorrência gerada pela integração econômica do Mercosul e pela entrada de
vinhos  europeus  no  mercado  brasileiro  e,  ainda,  incrementar  o  espaço  no  mercado
internacional  para  seus  vinhos.  Tal  condição  implica  diretamente  no  gerenciamento  dos
recursos competitivos e em novas propostas para agregar valor ao produto.    

A procura por terroirs diferenciados tem deslocado a produção em torno do paralelo
30°  no  Rio  Grande  do  Sul  (Serra  do  Sudeste,  Campanha  e  Fronteira),  bem como para
diferentes latitudes e longitudes no país. Entre as novas iniciativas se destacam no paralelo 8°
os vinhos do Vale do Sub-Médio do São Francisco, e no paralelo 28o os vinhos da Serra
Catarinense, mais especificamente do município de São Joaquim, foco deste estudo. 

Com aproximadamente 10 anos de história na produção vitivinícola, as vinícolas de
São Joaquim têm visado a inserção de seu produto no mercado de vinhos finos nacional e
internacional através de investimentos significativos em qualidade e no apelo comercial da
exclusividade dos vinhos de altitude. Contudo, tal empenho pressupõe que, para os vinhos de
São Joaquim competirem em paridade com regiões consolidadas em nível  nacional,  bem
como com  o  potencial  dos  vinhos  importados,  a  produção  joaquinense  deve  possuir  ou
desenvolver  um conjunto de recursos e competências que lhes garantam tecer  estratégias
apropriadas com a competitividade necessária para este tipo de inserção.

Tendo como parâmetro as tendências e exigências competitivas observadas em âmbito
mundial para o segmento dos vinhos finos e a base analítica da competitividade associada a
abordagem  da  visão  baseada  em recursos,  questiona-se  sobre  qual  é  o  atual  estágio  de
desenvolvimento dos recursos básicos do setor vitivinícola de São Joaquim.

Neste  sentido,  o  objetivo  deste  estudo  é  observar  quais  recursos  essenciais  são
necessários para promover a competitividade dos vinhos finos de São Joaquim-SC, e qual o
atual estágio de desenvolvimento destes recursos.

Para  tanto,  o  artigo  se  encontra  organizado  da  seguinte  forma:  após  a  seção
introdutória,  segue-se a seção com o referencial  teórico,  tendo por base a abordagem da
competitividade e da Visão Baseada em Recursos. Na terceira seção é trazido um panorama
mais detalhado do mercado mundial  de vinhos, com o objetivo de delinear  os principais
padrões  competitivos que estão  estabelecidos neste mercado.  Com base na segunda e na
terceira  seção  é  estabelecida  a  metodologia  de  pesquisa,  para  então  adentra-se  no  caso
estudado,  o  qual  é  apresentado  na quinta  seção do  artigo.  A  seção  final  é  reservada  às
considerações finais.

2. COMPETITIVIDADE, PADRÕES DE COMPETITIVIDADE E VI SÃO BASEADA
EM RECURSOS

2.1 Competitividade e Padrões de Competitividade
 

A  competitividade  é  entendida  de  diversas  formas  dentro  das  ciências  sociais
aplicadas,  podendo  tratar  desde  a  análise  de  mercados  específicos,  onde  várias  firmas
interagem, até o posicionamento de uma firma perante o mercado onde atua. Porém, esta
amplitude  acaba  fazendo  com  que  se  tenha  um conjunto  de  conceitos  que  nem sempre
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consegue expressar o que vem a ser um mercado competitivo, uma indústria competitiva, ou
uma firma competitiva. 

Uma  das  possibilidades  de  definição  de  indústria  competitiva  é  apresentada  por
Guimarães  o  qual  analisa  indústria  competitiva  como sendo  um  mercado  onde  ocorre
concorrência  entre as firmas,  e não como uma empresa posicionada em um determinado
mercado. Para Guimarães (1982, p.34) é possível identificar indústrias competitivas por um
conjunto  de características  próprias,  quais  sejam:  “1.  não existem barreiras  à  entrada  de
pequenos produtores; 2. os produtores com custos mais elevados (as firmas marginais) são
firmas pequenas e apresentam uma taxa de lucro nula ou apenas ligeiramente superior a zero;
3. as firmas marginais respondem por uma parcela não negligenciável  da produção total da
indústria.” Para este autor, a competição pode acontecer por preço ou por diferenciação.

Outra  possibilidade  conceitual  é  a  apresentada  por  Ferraz,  Kupfer  e  Haguenauer
(1997,  p.  3),  que  vão  tratar  da  empresa  ou  firma  competitiva.  Para  estes  autores,
competitividade  é  “a  capacidade  da  empresa  formular e  implementar  estratégias
concorrenciais,  que lhe permitam ampliar ou conservar,  de forma duradoura uma posição
sustentável  no  mercado”  –  importante  enfatizar  que  esta  sustentabilidade  refere-se  a
sustentabilidade  econômico-financeira  ao  longo  do  tempo.  Entende-se  assim,  que  a
concorrência é a competição das empresas por um espaço privilegiado no mercado que possa
lhe  proporcionar  um maior  volume de  vendas,  um preço  maior  pelo  produto,  ou  ainda,
garantias de vendas no médio e no longo prazo.

Desta afirmativa retira-se uma questão importante: as empresas precisam conhecer os
mercados  onde  concorrem  e  a  forma como  os  competidores  atuam neste  mercado.  Isso
significa que as estratégias tendem a ser semelhantes entre as empresas que atuam em um
mesmo mercado, pois estão submetidas a conjunturas semelhantes. 

Para  entender  tal  conjuntura  torna-se  importante  saber  como  estão  as  questões
macroeconômicas, infra-estruturais e internas da empresa, para que esta possa definir suas
estratégias com algum grau de sucesso. Para Coutinho e Ferraz (1997), estas questões são
denominadas  de  fatores  determinantes  da  competitividade.  Para  eles,  “o  desempenho
competitivo de uma empresa, indústria ou nação é condicionado por um vasto conjunto de
fatores,  que pode ser subdividido naqueles internos à empresa, nos de natureza estrutural,
pertinentes aos setores e complexos industriais e nos de natureza sistêmica” (1997,  p. 19).

Completando  esta  idéia,  Azevedo  (2000,  p.  63)  insere  a  terminologia  da
sustentabilidade. Para este autor, “competitividade pode ser entendida como a capacidade de
uma  empresa  crescer  e  sobreviver  de  modo  sustentável”  –  tal  enfoque  refere-se  a
sustentabilidade econômica do empreendimento ao longo do tempo. Ou seja, observada a
conjuntura  de  inserção,  e  as  competências  possuídas pela  empresa,  ser  competitivo  é
encontrar  formas  de  articular  os  recursos  e  competências  internas  das  firmas,  com  os
disponibilizados pelo meio sistêmico e estrutural no qual estão inseridas a fim de conquistar
espaço  no  mercado,  junto  aos  consumidores,  em  uma  posição  melhor  do  que  a  dos
concorrentes. 

Em termos amplos pode-se observar que as noções brevemente apresentadas sob o
enfoque  da  competitividade  não  são  antagônicas  entre  si,  mas  apresentam  determinada
complementaridade, sendo esta caracterizada pela necessidade de conhecer tanto o mercado
como os participantes, para se balizar as ações das empresas. Além disso, torna-se cada vez
mais importante para as firmas valorizar os recursos internos como fonte das diferenciações
que  geram  vantagens  no  jogo  concorrencial.  Neste  contexto,  pode-se  dizer  que  a  visão
baseada em recursos pode ser de grande contribuição para ajudar a empresa a ser competitiva.

Londrina, 22 a 25 de julho de 2007,
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural

4



XLV CONGRESSO DA SOBER
 "Conhecimentos para Agricultura do Futuro"

2.2 A Visão Baseada em Recursos – RBV

A elaboração de ferramentas  mais  eficazes para  a avaliação das oportunidades de
mercado tem se mostrado imprescindível para a gestão das empresas, sendo o planejamento
estratégico  o  principal  mote  para  a  otimização  da  performance  da  organização  frente  à
concorrência. Assim, para tornar as vantagens competitivas sustentáveis, é necessário adequar
as estratégias a partir da leitura do ambiente competitivo na qual a firma encontra-se inserida,
como  também  do  entendimento  dos  recursos  que  esta  domina  e  daqueles  que  precisa
desenvolver a fim de tornar as estratégias factíveis. 

Considerando este tipo de abordagem, os “recursos” com os quais a organização conta
para estabelecer todo o seu processo produtivo, o que inclui  além de insumos e estrutura,
pessoas e imagem, são elementos fundamentais para o estabelecimento das estratégias. De
acordo com esta idéia,  pode-se dizer  que a  fonte das vantagens  competitivas duradouras
estaria  dentro  da  própria  organização,  passando  inclusive  pelo  domínio  de  elementos
intangíveis como o conhecimento que esta desenvolve ao longo do tempo. Para conseguir
identificar  e  otimizar  estas  fontes,  os  estudiosos  vêm  recorrendo  a  abordagens  que
possibilitam a leitura do contexto interno das firmas, buscando entender como esta dinâmica
se estabelece. 

Neste sentido cabe destacar a abordagem analítica denominada  Resource-Based View
(RBV). Esta abordagem destaca que as vantagens competitivas são elaboradas e sustentadas a
partir  de  uma  coleção  de  diferentes  recursos  produtivos  e  estratégicos  possuídos  ou
desenvolvidos  pelas  firmas.  A  combinação  destes  recursos  pode  conduzir  a  empresa  a
diferentes níveis de performance, assim como, a combinação “ímpar” dos mesmos recursos
disponíveis a todas as firmas concorrentes pode levar uma destas a uma posição vantajosa no
mercado. Pode-se combinar recursos para se manter uma vantagem competitiva sustentável a
partir de mudanças em tecnologia, criação de novos produtos e alterações nas preferências dos
consumidores (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993). 

A premissa fundamental da RBV, segundo Barney (1991), é que as empresas, quando
dotadas de uma certa combinação particular de habilidades e recursos, tendem a ter ganhos
em termos de capacidade, pois executariam determinadas funções mais eficientemente que
seus potenciais competidores. A conceituação da idéia de “recursos” contribui para que se
apreenda  a  amplitude  que  a  RBV  toma  como  referência para  elaboração  de  estratégias
produtivas e competitivas. 

Ainda no entendimento de Barney (2002, p. 154) recursos são “(...) todos os ativos,
habilidades, processos organizacionais, atributos das firmas, informação e conhecimento, que
podem ser  controlados  por  uma firma  e que permitem a esta  conceber  e  implementar  o
planejamento de estratégias que aumentem sua eficiência e eficácia”. Para Grant (1991) os
recursos são fundamentais no processo produtivo, são próprios das firmas, e se concretizam
em forças capazes de gerar rentabilidade para sustentar as vantagens competitivas. 

Destas afirmativas é possível abstrair que tais recursos devem ser considerados como
essenciais ou básicos para a análise da organização frente à possibilidade de consolidação de
uma vantagem competitiva ou atendimento de padrões de competitividade estabelecidos. É a
partir  da  mobilização  destes  recursos  que  a  firma  teria  condições  de  transformar  o
planejamento estratégico nas ações efetivas que vão lhe gerar competitividade. Contudo, nem
sempre  é  possível  identificar  com  precisão  os  recursos  que  determinadas  atividades
mobilizam. Visando auxiliar neste processo,  Barney (1991, 2002) e Grant (1991) indicam
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que é possível reunir os principais recursos a serem observados em uma organização, em 6
categorias  distintas:  os  financeiros,  os  físicos,  os  tecnológicos,  os  humanos,  os
organizacionais e os reputacionais. A partir dos estudos destes autores, estas categorias podem
ser detalhadas da seguinte forma: 
a) Recursos financeiros:  incluem os diferentes recursos monetários que as firmas podem

fazer  uso  para  conceber  e  implementar  as  estratégias,  tais  como:  capital  dos
empreendedores,  financiamentos  governamentais,  empréstimos  de  bancos,  etc.  Quanto
maior for a capacidade de suporte financeiro, melhor será o acesso aos recursos que podem
ser adquiridos via mercado. 

b)Recursos físicos: estão relacionados com a área da empresa, a sua localização geográfica, a
qual será determinante para o acesso diferenciado a matérias-primas, bem como para a
logística  de  distribuição  da produção.  Pode-se  observar  que  determinadas  localizações
conferem ao empreendimento vantagens estratégicas diferenciais dada a acessibilidade a
recursos que podem ser identificados como únicos ou singulares quando ligados a uma
exclusividade ambiental.

c) Recursos tecnológicos: são desenvolvidos a partir das competências das organizações e
podem  ser  originados  tanto  pelo  capital  humano  próprio  da  firma  ou  adquiridos  no
mercado, entre estes estão as inovações. Tecnologias de hardware e software e tecnologias
ligadas ao processo são exemplos deste tipo de recurso. Podem depreciar-se rapidamente,
exigindo constante investimento para evitar a obsolescência. 

d)Recursos humanos: incluem o treinamento, a experiência, o julgamento, a inteligência e o
relacionamento de gerentes e funcionários na empresa. O nível de atuação destes e a sua
importância  não  dependem  de  posições  destacadas  no  organograma  funcional  da
organização, mas sim de capacidades e competências individuais e coletivas possuídas ou
desenvolvidas. Tanto Barney (1991, 2002) como Grant (1991) reconhecem que na prática,
recursos, capacidades e competências são difíceis de diferenciar. Além disso, determinados
recursos  e  capacidades  são  responsáveis  por  desempenhos  singulares,  enquanto  outros
produzem um efeito sistêmico, difícil de ser apreendido em um único evento.  

e) Recursos organizacionais: incluem a estrutura formal da empresa, o planejamento formal
e  informal,  os  sistemas de  controle  e  coordenação,  cultura  empresarial,  bem como as
relações informais entre grupos internos e entre a empresa e seu ambiente. 

f) Recursos  reputacionais:  são em geral  ligados  a ativos intangíveis  como as marcas  e
imagem  do  produto  ou  da  empresa.  Cabe  destacar  que  marcas  como recurso,  são  de
depreciação mais lenta, principalmente quando estão consolidadas no mercado. Contudo,
no estágio inicial do seu ciclo de vida, exigem investimentos altíssimos em publicidade e
propaganda até que consigam atingir certo posicionamento perante o consumidor. Outra
forma  de  se  criar,  manter  e  garantir  a  reputação  da firma  está  ligada  a  qualidade  e
confiabilidade de seus produtos e serviços, chegando ao limite da busca pela certificação
que garante  estes atributos.  A reputação das firmas tem aumentado de importância no
processo estratégico das organizações. Isto decorre das pressões que são feitas para um
comportamento sócio-ambientalmente responsável das firmas, uma tendência importante
da economia contemporânea, que contribui para que uma imagem confiável se forme e se
mantenha. 

Em cada operação da empresa um conjunto de recursos é mobilizado. A análise efetiva
da relação entre os recursos possuídos e as necessidades de cada operação proporcionará
evidenciar  lacunas  a  serem  atendidas.  Neste  sentido,  o  atendimento  de  padrões  de
competitividade de um mercado prescinde da mobilização de recursos possuídos ou aquisição
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de recursos específicos pela  firma,  a fim de subsidiar  as operações  que serão  postas em
funcionamento. 

A partir desta compreensão sobre os recursos e sua relação com a competitividade das
firmas e a criação de vantagens competitivas começa-se a ter elementos de base para a análise
proposta neste estudo. No entanto,  para que sejam identificados os recursos necessários à
inserção  da produção de vinhos de São Joaquim no mercado  de vinhos finos,  é  preciso
compreender-se quais são os requisitos que este mercado impõe aos produtores, ou seja, quais
são  os  padrões  de  competitividade  ou  tendências  competitivas  deste  mercado.  Buscando
construir este conhecimento é que foi elaborada a seção 3, a seguir apresentada.

3. MERCADO DE VINHOS E OS PADRÕES DE COMPETITIVIDAD E

3.1 O Panorama do Mercado Mundial

Estudos recentes sobre o panorama mundial do mercado de vinhos vêm apontando
mudanças quanto às questões da demanda, pois percebe-se que a quantidade vem cedendo
lugar para a qualidade em vários países. Autores com  Bisson et al. (2002) apontam como
indícios desta mudança fatores como o crescimento da produção na Europa acompanhado da
redução do consumo  per capita ao longo do tempo. Exemplifica indicando que a  França
consumia 100 litros de vinho per capita/ano em 1960, tendo reduzido este número para 55
litros  per capita/ano em 2000). O incremento tecnológico percebido no processo produtivo
também é um indicativo destas mudanças. Tais fatos têm proporcionado uma maior oferta de
vinhos de qualidade a preços mais acessíveis. 

Outra mudança verificada, de acordo com Broussard (2004) se relaciona aos hábitos
de compra. Nos Estados Unidos os consumidores, inclusive os esporádicos, estão cada vez
mais optando pela qualidade em vez da quantidade, o que está criando, segundo o autor uma
nova  cultura  no  consumo de  vinhos.  A  aceleração  destas  mudanças  vincula-se à  efetiva
participação dos novos entrantes do setor produtivo, “o novo mundo vitivinícola”. Os novos
produtores, devido a flexibilidade do sistema produtivo adotado e as ousadas campanhas de
propaganda, foram rápidos em responder às percepções globais de qualidade e mudanças nas
preferências organolépticas dos consumidores. Este movimento garantiu, nos últimos 20 anos,
uma mudança no market share global, o mercado de exportação mundial sob responsabilidade
deste novo grupo passou, no período de 2% para 15% do total (BISSON et al., 2002).

Segundo os dados do Wine Institute (2004), a França ocupava em 2004, o primeiro
lugar na produção mundial com 57.200.000  hectolitros, seguida pela Itália (51.000.000 hl),
Espanha (42.000.000 hl),  Estados Unidos (24.181.000 hl)  e  a Argentina  (15.000.000 hl).
Observando  os dados de consumo,  Fenadegas  (2006)   pontua que este  é  dominado pela
Europa, que representa 68% do consumo mundial, mas que a América já representa 20% do
total. É interessante observar que segundo a autora, os primeiros oito países consumidores
(França,  Itália,  EUA, Alemanha,  Espanha,  China,  Reino Unido e Argentina)  representam
juntos dois terços da oferta mundial de vinho.

      Observando mais especificamente
a relação oferta e demanda,  os dados
da  Organisation  Internationale  de  la
Vigne  et  du  Vin,  permitem  observar

Londrina, 22 a 25 de julho de 2007,
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural

7



XLV CONGRESSO DA SOBER
 "Conhecimentos para Agricultura do Futuro"

  Figura 1 - Produção Mundial de Vinhos entre 1996 e 2005
  FONTE: OIV - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
State    of vitiviniculture world report : march 2006. Disponível em
http://news.reseau-concept.net/images/oiv_UK/Client/Conjoncture
_mars_2006 _EN.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2006.

uma oscilação na produção no período
de 1996 a meados de 2005 (figura 1).
O pico de produção ocorrido em 2004
gerou  um  aumento  dos  estoques
mundiais,  pois  não  foi  acompanhado
do  respectivo  aumento  do  consumo.
Esta situação ocasionou uma redução
de aproximadamente  20,8 milhões de
hectolitros na produção dos 25 países
componentes da União Européia, entre
2004 e 2005 (OIV, 2006).

Contudo, o surgimento de novos mercado pode manter o patamar de crescimento do
setor para além dos 5% como fora observado no período de 1997 a 2001. Estes indicativos
são  esperados  devido  uma  ampliação  expressiva  do  consumo  de  vinhos  em  algumas
economias  como  a  China,  que  quase  quadriplicou  seu  consumo  no  período  1997-2001
(subindo  de  3  para  11  milhões  de  hectolitros),  o  Reino  Unido  onde  se  observou  uma
ampliação de consumo de 8 para 10 milhões de hectolitros, e a expansão do mercado norte
americano, na casa dos 20% (de 20 para 24 milhões de hectolitros no período de 1997 a
2001), (WINE INSTITUTE, 2004).

Por  fim,  se  observados  os  8  principais  consumidores mundiais,  percebe-se  um
mercado maduro,  com poucos movimentos de acréscimo de consumo,  onde países como
França, Itália, Alemanha e Espanha apresentam um consumo estável, com leve tendência ao
decréscimo. No entanto, há  indícios que novos mercados poderão tornar mais suave a curva
de decréscimo desta tendência (WINE INSTITUTE, 2004; OIV, 2006; FENADEGAS, 2006).

3.2 O Panorama Brasileiro

Percebe-se,  pelas  referências  consultadas,  que  o  setor  vitivinícola  brasileiro  vem
intensificando os esforços  produtivos e  tecnológicos,  desde o final  da década de oitenta,
objetivando a melhoria na qualidade de seus vinhos. Neste sentido, a busca de um padrão
internacional  tem proporcionado premiações em concursos internacionais como a  Vinalies
Internationales na  França,  International  Wine  &  Spirit  Competition  IWSC em  Londres,
Mundus Vini na Alemanha, San Francisco International Wine Competition nos EUA, o que
atesta a melhora significativa da qualidade do produto brasileiro. 

Segundo informações da Associação de Enólogos do Brasil (AEB) os vinhos finos e
espumantes brasileiros, no ano de 2005, receberam 145 premiações em âmbito internacional,
sendo 34 medalhas de ouro, 67 prata, 20 bronze e 24 diplomas. As exportações brasileiras
aumentaram em 450% no período de 2000 a 2005 para os vinhos finos (saindo de 86,9 para
392,1 mil litros). 

Se por um lado o setor busca estratégias para melhorar o desempenho no mercado
externo, por outro não pode se descuidar do mercado interno, onde a concorrência dos vinhos
importados  é cada vez maior.  A  demanda crescente  no mercado  nacional  por  vinhos de
melhor qualidade associada a problemas de restrições de capacidade produtiva e fragilidades
estruturais  que  limitaram o  aproveitamento  das  potencialidades  produtivas  brasileiras,  ao
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longo do tempo, fez com que se abrisse um grande flanco para a entrada dos vinhos finos
importados  (PROTAS, 2006).  Esta situação faz com que o produto nacional, relativamente
novo, e ainda em desenvolvimento e consolidação de marca e características organolépticas,
dispute o mercado interno com vinhos que já possuem qualidades intrínsecas consolidadas e
reconhecidas  pelo  consumidor  brasileiro,  ampliando  e  intensificando  os  padrões  de
competitividade do setor.

A batalha competitiva deve estabelecer-se principalmente frente aos vinhos Chilenos e
Argentinos  que,  segundo  os  dados  da  União  Brasileira  de  Vitivinicultura  –  UVIBRA,
somaram 60 % das importações no ano de 2005. Na tabela 1 pode-se observar o aumento
gradativo da participação dos vinhos importados no mercado brasileiro, a partir dos volumes
comercializados no país. 

Tabela 1 – Participação das importações de vinhos em relação ao vinhos nacionais comercializados no Brasil –
2000/2005, em 1000 litros.

Ano/Produto 2001 2002 2003 2004 2005

Nacional 28.702 25.439 23.211 21.864 23.556

Importado 28.015 24.184 26.799 36.070 37.495

Total Viníferas 56.717 49.623 50.010 57.934 61.051

Participação Importado / Total (%) 49,4 48,7 53,6 62,3 61,42

Fonte: Mello, 2006

Os dados indicam, no período 2001 a 2005, um aumento na comercialização de vinhos
na casa dos 7,6%. Neste período, o produto nacional diminuiu a sua participação no mercado
interno,  numa  taxa  em  torno  de  18%,  enquanto  que  o  consumo  do  produto  importado
aumentou em 34%. Ou seja, o brasileiro passou a tomar mais vinho, porém, menos vinho
nacional. Cabe destacar que o decréscimo percebido no ano de 2002 decorre da retração da
economia, desvalorização da moeda nacional e queda geral no consumo, ocorridos no Brasil,
naquele ano, em função de externalidades negativas.  

A tributação em cascata incidente sobre a cadeia produtiva é um dos elementos que
compromete a competitividade do produto nacional. Segundo Bruch e Fensterseifer (2005) a
tributação média é de 45% podendo variar de um percentual de 36% a 56% , dependendo da
taxa de ICMS em cada Estado da Federação. A tributação incidente no vinho importado é em
média 20% na origem (Chile e Argentina). Não é difícil concluir que as altas alíquotas que
oneram o vinho nacional  prejudicam a competitividade global  do setor nacional,  além de
favorecer a elisão fiscal.

Outro desafio a ser enfrentado é potencializar o aumento do consumo per capita no
Brasil. Segundo as estimativas de Mello (2005), este ficou em trono de 2,01 litros per capita
no ano de 2005, apresentando uma variação positiva de apenas 7% entre 2000 e a data do
estudo. Há de se fazer uma consideração sobre estes valores, pois os mesmos sofrem com a
influência regional em função da diversidade cultural, climática e socioeconômica de um país
de extensão continental como o Brasil. Segundo o ICEP (2006) o consumo brasileiro não é
homogêneo e nas regiões Sul e Sudeste o consumo per capita é maior que nas regiões Norte e
Nordeste, em uma relação estimada de 3 para 1. 

Ainda observando o documento do ICEP (2006), outros dados  fornecem uma idéia do
mercado de consumo brasileiro: a) 80% do vinho consumido é tinto; b) os vinhos finos são
consumidos  pelas  classes  sócio-econômicas  A  e  B  e  se  verificam  picos  de  procura
relacionados  aos meses de inverno (maio a julho)  e às festas de fim de ano quando são
absorvidos, respectivamente de 30% a 35% do volume total; c) o consumo de vinhos é mais
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freqüente entre os homens, e os espumantes e champanhe entre as mulheres;  d) 65% das
compras são realizadas nos grandes varejos por mulheres.

Em termos de consumo ainda cabe destacar  as previsões do Programa Estratégico
Visão 2025, realizado por pesquisadores ligados ao Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN)
e  à  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  sucursal  Uva  e  Vinho  (EMBRAPA-
CNPUV). Segundo este programa, o vinho tem se tornado uma bebida de consumo corrente
nas refeições,  em diferentes  ocasiões  sociais,  e isto  poderá  desencadear  um crescente  de
consumo, dentro do qual espera-se atingir, no ano de 2025, o montante de 9 litros de vinho
per capita ao ano (PROTAS, 2006).

3.3 Tendências de Mercado para o Consumo e Competitividade.

Perceber com antecedência as tendências de mercado pode proporcionar aos gestores
informações chaves para a tomada de decisão, principalmente no que tange as estratégias da
empresa. De maneira geral,  os fatores de sucesso são difíceis de serem elencados  ex-ante.
Desta forma, os investimentos em qualidade e recursos humanos consorciados às inovações
tecnológicas,  bem  como  diferentes  propostas  de  produtos  associados  a  um  processo  de
marketing eficiente, tornam-se fatores básicos e indispensáveis para enfrentar a concorrência
no mercado de vinhos.

Embora seja importante preencher os requisitos básicos de competitividade do setor,
vários fatores podem influenciar na decisão de compra dos consumidores, fazendo com que as
variantes  a  serem atendidas  sejam bastante  dinâmicas.  Isso  faz  com que seja  importante
conhecer as características do mercado consumidor, bem como definir o segmento de atuação,
uma vez que cada segmento conta com características próprias, o que influencia no padrão de
competitividade respectivo. 

Neste  sentido  o  estudo  feito  pelo  ICEP  (2004)  e  rápidos  artigos  informativos
apresentados pela AREV (2004a; 2004b; 2004c; 2004d), acerca dos maiores produtores e
consumidores mundiais de vinho, analisando dados do ano de 2000 e 2001, permitem traçar
um panorama bastante interessante do atual mercado mundial de vinhos. A observação das
tendências  apontadas  pode  auxiliar  na  proposição  de estratégias  para  as  empresas  que
pretendem competir no mercado internacional, pois dão indicativos de quais são os padrões de
competitividade que estão sendo seguidos dentro deste setor produtivo. Estas tendências estão
apresentadas no quadro a seguir:

Quadro 1 – Tendências no Comportamento do Consumidor e Consumo de Vinhos no Mercado Internacional

Tendências Observadas

M
ov
im
en
to
s 
G
er
ai
s Os vinhos oriundos do Novo Mundo estão ganhando espaço no mercado europeu e principalmente no britânico por

serem consistentes e simples, leves e frutados (atendem bem ao gosto britânico, fazendo com que os vinhos alemães
sejam menos consumidos);
Os produtores do Novo Mundo são considerados mais competitivos porque têm um custo de produção baixo e as suas
vinhas  apresentam  um rendimento  elevado.  Segundo  Aguiar  (2004),  pode-se  dizer  que  estes  países  apresentam
vantagens  comparativas  quando observadas suas características  de solo e clima,  o que impacta positivamente no
resultado  de  seus processos de  produção.  Além disso,  estes  países  tendem a apresentar  uma boa  eficiência  na
estrutura de produção e custos baixos no processo.
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M
ov
im
en
to
s 
Es
pe
cí
fic
os

No mercado alemão de vinhos tem-se observado a ampliação do consumo entre casais, a entrada no mercado de
consumidores  com rendimentos  mais  elevados,  diminuição  do  consumo dos  vinhos  brancos,  em contrapartida  ao
aumento do consumo de vinhos tintos. Isto reflete na diminuição do consumo dos vinhos espumantes, e a substituição
fora das refeições por vinhos tintos, ou de preferência pelos vinhos brancos pouco ácidos, além de um aumento no
consumo de vinhos de baixo preço.
No mercado francês, a produção de vinhos efervescentes  aumentou de 22% de 1989 para 2000,  chegando a 552
milhões de garrafas, mas com redução de espumantes de alta qualidade na casa dos 8%. Também é observada uma
mudança  no  perfil  dos  vinhos  produzidos  na  França,  visando  concorrer  com vinhos  vindos  do  Novo  Mundo,  que
começam a ter o mercado europeu ampliado.
Na Itália, percebendo a mudança de perfil no gosto dos consumidores britânicos, está se mudando o perfil do vinho,
visando adaptá-lo a esta nova condição. Esta adaptação aos mercados consumidores, passa a ser uma tendência no
mercado.
Em 2001/2002, as exportações de vinhos neozelandeses representam mais de 40% das vendas totais de seu mercado;
elas aumentaram em valor de 24% em relação a 2000/2001 para atingir 123 milhões de euros. O Reino Unido é o
primeiro cliente consumindo, 47,9% dos vinhos exportados pela Nova Zelândia.
O mercado britânico está sendo visto como um mercado potencial,  frente às condições de consumo dos países de
mercado mais maduro (todos com demanda em queda), sendo importante o consumo do produto que está surgindo
entre as camadas mais jovens da população.

Pr
ef
er
ên

ci
as

 G
er
ai
s 
de

 C
on

su
m
o Continua havendo uma preferência de vinhos oriundos de castas internacionais como o Cabernet Sauvignon e o Merlot,

o que facilita a entrada de vinhos com este perfil no mercado internacional.
Questões ligadas a diferenciação oriunda de denominações de origem e regiões ainda são elementos importantes no
processo de competição por mercados e largamente utilizados pelos produtores do velho mundo.
O mercado ainda busca uma boa relação preço/qualidade, sendo que os vinhos são considerados caros a partir de € 5.
A imagem do vinho junto ao mercado é um diferencial de competição.
Os canais de distribuição do produto são importantes, uma vez que existe uma tendência de se eliminar o atacadista do
canal, fazendo com que a produção flua diretamente do produtor para o varejista.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de: AREV, (2004a); AREV, (2004b); AREV, (2004c); AREV, (2004D);
ICEP, (2004).

4. MÉTODO

Para atender aos objetivos do estudo a pesquisa teve uma característica exploratória,
utilizando-se de fontes documentadas, além da consulta a  experts do setor produtivo e de
pessoas  ligadas  ao  desenvolvimento  da  vitivinicultura  em  São  Joaquim.  As  fontes
documentadas  foram  utilizadas  para  a  contextualização  das  características  do  mercado
produtor  e  consumidor  em âmbito  mundial  e nacional  e  para  a  construção  de parte  das
informações acerca do município de São Joaquim.

Para  a  consulta  aos  experts utilizou-se  a  técnica  de  entrevista  não  estruturada  e
entrevista estruturada, ambas aplicadas através de correio eletrônico (e-mail) ou telefone. Os
experts consultados foram os pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural  de Santa Catarina - EPAGRI/SC,  envolvidos com a pesquisa da produção de uvas
viníferas na Serra Catarinense e com o desenvolvimento do processo produtivo dos vinhos de
São Joaquim, num total de três pessoas consultadas. Além disso foi contatada a diretoria da
Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude – ACAVITIS, através de
questionário estruturado enviado por meio eletrônico, a fim de construir a caracterização dos
volumes produzidos e comercializados pelos produtores de São Joaquim, bem como ratificar
algumas características observadas na consulta aos experts. Estas consultas ocorreram durante
o segundo semestre de 2006.

As  informações  obtidas  nas  entrevistas,  em conjunto com os  dados  documentais,
foram trabalhadas  seguindo o referencial  teórico  estruturado na seção 2 e aos  dados das
tendências de mercado, apresentados na seção 3 do estudo. Tal cruzamento de informações
possibilitou a construção de um quadro analítico para se avaliar o estágio de desenvolvimento
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dos recursos necessários para atender as tendências dos padrões competitivos observados no
mercado internacional e nacional de vinhos finos que tendem a afetar os produtores de São
Joaquim.

Quadro analítico:

Tendência de Padrão de
Competitividade Observado

Recursos Essenciais Estágio do Recurso em São
Joaquim

Revisão documental Revisão Teórica Situação de desenvolvimento

Na primeira coluna se elencam as principais  tendências  de mercado.  Na segunda se
classifica o recursos essenciais ou básicos segundo a RBV em: financeiros, físicos, humanos,
tecnológicos, organizacionais e reputacionais. No último quadrante se observa a situação atual
da  vitivinicultura  perante  os  recursos  e  as  tendências,  e  se  classifica  o  estágio  de
desenvolvimento do recurso em: desenvolvido, não desenvolver e, em desenvolvimento.  O
quadro sinótico, sua discussão e outras ponderações são apresentadas com os resultados da
pesquisa. A figura abaixo representa o constructo de desenvolvimento do estudo. 

Figura 2 -  Modelo para a análise do estágio de desenvolvimentos dos recursos
Fonte: Elaborado pelos autores.

5. A VITIVINICULTURA EM SÃO JOAQUIM

5.1 Posição Geográfica e Características Edafoclimáticas de São Joaquim

De acordo  com Bathke  (2002,  p.  58),  a  posição  geográfica  de São Joaquim  está
“determinada pelas coordenadas Latitude 28º 17’ 38” Sul e Longitude 49º 55’ 54” Oeste”, seu
clima classifica-se como mesotérmico úmido: temperatura média anual de 13,1ºC,  verões
frescos,  com  média  de  temperatura  igual  a  18ºC,  e  invernos  severos  com temperaturas
negativas  (a  média  mínima  do  inverno  fica  torno  de  -  5ºC,  mas  já  foram  registradas
temperaturas na casa dos - 14ºC ). A precipitação pluviométrica média é de 1300 a 1900 mm. 

Ainda de acordo com Bathke (2002, p. 58),
São  Joaquim está  a  uma altitude  de  1360m do
nível do mar e o seu  relevo caracteriza-se por um
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Figura  3 –  Mapa  com a  Localização  da
Cidade de São Joaquim, SC
Fonte:  CIASC  –  Centro  de  Informática  e
Automação  do  Estado  de  Santa  Catarina.
Mapa  de  Santa  Catarina.  Disponível  em
http://www.mapainterativo.iasc.gov.br/sc.pht
ml#. Acesso em 17 de novembro de 2006.

“planalto  de  superfícies  planas,  onduladas  e
montanhosas, fortemente dissecadas, de formação
basáltica”.  O  município  localiza-se  em  área
originalmente  de  Floresta  Ombrófila  Mista,
inserida  no domínio da Mata Atlântica,  rica em
espécies como a araucária. Existe na região uma
grande incidência de pedras e rochas e o solo tem
uma fertilidade variando entre baixa e média. O
solo ainda caracteriza-se pela existência de “argila
de baixa atividade e baixo gradiente textural”. As
características  geográficas  e  climáticas  criam
restrições de manejo, limitando o uso do solo. A
localização  do  município  dentro  do  Estado  de
Santa Catarina pode ser observada na figura n° 3.

5.2 O Desenvolvimento da Vitivinicultura em São Joaquim

Segundo Boneti (2006) a vitivinicultura de altitude iniciou-se há cerca de 10 anos a
partir dos primeiros resultados de pesquisa com uvas viníferas na Estação Experimental da
Epagri (Empresa de Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de São Joaquim. De
acordo  com  Tagliari  (2003,  p.  27-28),  a  iniciativa  foi  responsabilidade  do  pesquisador
Cangussú Silveira Matos, da Epagri Estação Experimental de Videira, que no início da década
de 1990 “implantou pequenas coleções de dez cultivares de uva, com cerca de 10 plantas por
cultivar, em várias estações experimentais, incluindo a de São Joaquim”. 

As informações trazidas por  Tagliari  (2003, p.  28)  indicam que a coleção de São
Joaquim foi  praticamente dizimada em 1994, em função da ocorrência de geadas tardias.
Restaram da coleção meia dúzia de plantas de Cabernet Sauvignon e duas plantas de Isabel. O
fato desanimou os pesquisadores acerca das possibilidades da vitivinicultura na região, cujas
pesquisas só foram retomadas em 1998, quando um pesquisador da Epagri/Videira percebeu
que “a maturação da cultivar Cabernet Sauvignon, que sobreviveu ao lado de seu experimento
de goiabeira serrana, estava bem mais atrasada que na Estação Experimental de Videira e que
seus cachos estavam perfeitamente sadios, ao contrário do que ele vinha observando na região
produtora de Videira com a mesma cultivar”. 

Alguns quilos destas uvas foram enviados para testes de microvinificação na Cantina
da Estação Experimental de Videira. Os primeiros resultados surpreenderam o pesquisador e
enólogo Jean Pierre Rosier, mostrando que o vinho de São Joaquim, oriundo daquela cultivar,
era superior em qualidade ao vinho produzido na região de Videira com a mesma cultivar.
Estes primeiros resultados foram suficientes para despertar o interesse sobre a vitivinicultura
em  São  Joaquim  e  em  outras  regiões  de  Santa  Catarina  com  características  climáticas
semelhantes  (TAGLIARI, 2003). 

De acordo com as informações de Boneti (2006), além deste fato, outras pesquisas
indicavam que as variedades Cabernet Sauvignon e Merlot tinham muito boa adaptação em
altitudes ao redor de 1.400 metros e que a brotação posterior destas cultivares faz com que os
danos por geadas tardias sejam bastante minimizados. Tagliari  (2003, p. 29) indica que a
brotação ocorre  por volta de 10 de outubro,  “quando o risco das geadas tardias  é muito
pequeno, e amadurece em meados de abril, quase dois meses mais tarde que no Rio Grande
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do Sul  e em outras regiões produtoras de Santa Catarina”.  Estas condições fazem destas
variedades, uvas apropriadas para o cultivo em regiões de clima semelhante ao encontrado em
São Joaquim.

Boneti (2006) indica que em São Joaquim a sanidade dos frutos mostra-se também
muito boa, uma vez que o outono na serra é mais seco, o que coincide com o período de
maturação. Esta informação acaba sendo ratificada por Tagliari  (2003) quando este aponta
que a maturação tardia ocorre em período com baixa pluviosidade na região de São Joaquim,
que nesta época fica na casa dos 100mm. Ainda de acordo com o autor (2003, p. 29), o clima
mais seco “reduz a ocorrência de doenças e permite uma maturação mais completa das uvas”.

Além destes aspectos, Tagliari (2003, p. 29) afirma que para uma cultivar expressar
todo o seu potencial vinícola são necessárias outras condições climáticas típicas do clima
encontrado em Santa Catarina em altitudes superiores a 1.200m. Nestas regiões existe uma
grande  oscilação da média  de temperatura  diária,  clima caracterizado por  dias quentes e
ensolarados e noites frias, justamente durante o período da maturação das uvas (a temperatura
varia entre 25ºC durante o dia para a faixa de 10ºC a 7ºC à noite). Estas oscilações fazem com
que  ocorra  um  bom  teor  de  açúcar  e  um  equilíbrio  na relação  açúcar/acidez  nas  uvas
produzidas. Além disso, “ocorre o acúmulo de substâncias favoráveis à boa qualidade da uva,
como os polifenóis, que são responsáveis pela coloração mais intensa, por melhores aromas e
pelo buquê das frutas”. O autor (2003) ainda enfatiza a afirmativa feita por Rosier (2006) de
que para a produção de uvas viníferas, o clima de São Joaquim é comparável aos melhores
locais produtivos do mundo. 

Outras cultivares como Chardonnay, Cabernet Franc, Tempranilho e Syrah, também
tem mostrado resultados muito promissores nos cultivos experimentais feitos na região. A
Epagri está desenvolvendo, atualmente, pesquisas para avaliar o comportamento de cultivares
em diferentes porta-enxertos, em diferentes altitudes, as quais variam entre 800 e 1500 m,
com objetivo de determinar quais são as vinhas com maior potencial para cada microclima
identificado nas diferentes altitudes da faixa estabelecida (BONETI, 2006). 

Para Boneti (2006), a ação da Epagri também foi decisiva na fundação da ACAVITIS,
que tem trabalhado ativamente para o estabelecimento do setor de vinhos em São Joaquim, o
que  é  corroborado  pelas  informações  de  Rosier  (2006).  Nas  informações  da ACAVITIS
(2006) consta que esta foi fundada em 06 de novembro de 2005, abrangendo todo o Estado de
Santa  Catarina,  cujas  principais  regiões  produtoras são São Joaquim,  Caçador  e  Campos
Novos. A associação nasceu com o objetivo de defender os interesses dos produtores de uvas
e vinhos finos de altitude de Santa Catarina e conta atualmente 37 associados, dos quais 20
representam empreendimentos feitos em São Joaquim. A associação pretende contribuir para
o estabelecimento de políticas públicas adequadas ao desenvolvimento do setor, viabilizar a
qualificação e certificação dos produtos dos seus associados e conquistar mercados para o
vinho de altitude catarinense. 

Boneti (2006) indica que hoje a região de São Joaquim conta com 24 produtores e 3
cantinas, tendo uma área plantada ao redor de 200 ha e uma produção estimada em 400.000
kg de uvas finas por ano. As informações cedidas pela ACAVITIS (2006) indicam que os 24
produtores encontram-se em fases diferentes do processo produtivo. A maioria das vinícolas
ainda  está  em  fase  de  implantação  de  seus  parreirais,  existem  duas  cantinas  instaladas
provisoriamente e uma cantina plenamente instalada. A associação (2006) aponta ainda que
existem pelo menos mais três projetos de instalação de cantinas na região para os próximos
dois anos. A produção dos vinhos, bem como o engarrafamento tem sido feito nas cantinas da
região. 
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A primeira safra a entrar no mercado foi a safra de 2005, visto que as safras de 2003 e
2004 foram descartadas, por terem ficado aquém da qualidade projetada. A associação estima
que tenham sido colhidas em torno de 600 toneladas de uvas para a elaboração de vinhos
finos na safra de 2006, na Região de São Joaquim, o que deverá resultar em aproximadamente
500 mil garrafas (ACAVITIS, 2006). 

Sobre o processo de comercialização de produtos, a associação dos produtores (2006)
indica que dos seus associados, dois estão trabalhando comercialmente: Villa Francioni Agro
Negócios S.A. e Quinta da Neve Vinhos Finos Ltda. Rosier (2006) inclui nesta lista mais uma
empresa de São Joaquim que já comercializa seus vinhos, a Sanviti. 

O  maior  produtor,  Villa  Francioni, tem  capacidade  para  400.000  litros,  com
possibilidade de expansão de até 1.000.000 de litros, e atualmente conta com 46 hectares de
vinhedos em produção. Nestes vinhedos se utiliza o sistema de condução adequada ao terroir
do local, sendo as mudas originárias da Itália e da França, e a colheita realizada manualmente.
A vinícola se utiliza de moderno sistema de gravidade para condução do mosto até os tanques
de aço inox com temperatura controlada. O envelhecimento nas caves é efetuado em barricas
francesas de primeiro uso. Além disso conta, eventualmente, com a assessoria da empresa
californiana Robert Mondavi (expoente no mundo do vinho) para orientação dos enólogos
(VILLAFRANCIONE, 2007).

De acordo com a ACAVITIS (2006), no final de 2005, a Villa Francioni lançou o
“Sauvignon Blanc”  e o “Chardonnay Lote I”  (vinhos brancos)  e em maio de 2006 fez o
lançamento  de  um  de  seus  tintos,  o  “Joaquim”.  Os  varietais  utilizados  nos produtos
comerciais são os Chardonnay,  Cabernet Franc,  Merlot e  Cabernet Sauvignon.  Os preços
médios dos vinhos variam entre R$ 38,00 à R$ 67,00. Mesmo com pouco tempo no mercado,
os vinhos desenvolvidos na vinícola já se destacam no cenário nacional. Na 14ª Avaliação
Nacional de Vinhos de Bento Gonçalves 2006, entre as 253 amostras de 63 vinícolas de várias
regiões produtoras,  o  Syrah da vinícola (ainda não comercializado) ficou classificado em
quinto lugar (88 pontos de 100) com um dos melhores tintos nacionais.  

Já a Quinta da Neve,  empresa formada por quatro sócios, foi a pioneira (produzindo
desde 1999),  no plantio de cepas européias  para a produção de vinhos em São Joaquim.
Atualmente a empresa cultiva 15 variedades de uvas, com destaque para Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Pinot Noir, numa área plantada de 12 hectares, com uma produção anual em
torno de 40 mil quilos. Em 2005, comercializou o “Pinot Noir 2004”, sendo que já esta em
planejamento, para os próximos anos, a entrada de novos vinhos no mercado (ACAVITIS,
2006). 

Atualmente  a  comercialização  dos  vinhos  finos  produzidos  em  São  Joaquim
concentra-se no mercado nacional, principalmente nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (ACAVITIS, 2006). Fávero (2006) aponta
que há entre os produtores regionais aqueles que almejam o mercado internacional de vinhos
finos e os que se contentam em atender o mercado local de vinhos de mesa. 

No sentido de melhorar ainda mais a qualidade dos vinhos Rosier (2006), aponta que
mesmo já tendo começado a inserção destes vinhos no mercado, a Epagri continua atuando
junto aos produtores através de trabalhos de extensão rural  e projetos de pesquisa com o
objetivo de melhorar cada vez mais os resultados obtidos em processo e em produto. Essa
postura é condizente com as preocupações dos produtores com a adoção de tecnologias novas
e modernas, que contribuam para produzir vinhos de altitude com qualidade. O trabalho da
Epagri  tem concentrado-se na avaliação de cultivares  em diferentes  municípios  de Santa
Catarina a partir da implantando de coleções ampliadas em suas estações experimentais. Além
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disso, abriu concurso público para a contratação de um enólogo para a Região com o apoio da
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e do ISMAA ( Istituto Sperimentale Agrario
di San Michele all'Adige, Itália) (ACAVITIS, 2006). 

Em relação à tipicidade,  os  vinhos se destacam pela coloração e aromas intensos,
sendo  mais  encorpados  que  os  equivalentes  regionais.  Boneti  (2006)  afirma  que  alguns
vinhos, como o Chardonnay já foram referenciados como vinhos de excelente qualidade. Na
visão de Rosier (2006), “os vinhos joaquinenses apresentam realmente configurações bastante
especiais que lembram mais os vinhos Chilenos que qualquer outro nacional”.

Entre  os  principais  gargalos  que  dificultam  um  maior  desenvolvimento  da
vitivinicultura em Santa Catarina, segundo o relatório do BRDE (2005), pode-se destacar: a
falta de união entre os produtores, ausência de uma propaganda eficiente, o que leva a um
desconhecimento do vinho produzido no Estado por parte do público, altos investimentos para
implantação de um hectare de vinhedos na região. O custo de implantação chega a ser 30%
superior a outros locais do Brasil devido ao preparo do solo, que é muito pedregoso, além da
necessidade de proteção anti-granizo e investimentos em mudas importadas, que chegam a
custar U$ 1,5 cada, sendo que para um hectare são necessárias cerca de 2000 mudas.

5.3 Análise das Informações Perante a Estrutura Analítica Proposta

No quadro 2 é feita a análise do estágio de desenvolvimento dos recursos necessários
para que o vinho de São Joaquim possa se estabelecer no mercado de vinhos finos. O estágio
de desenvolvimento destes recursos tende a afetar os produtores de vinho fino de São Joaquim
no  momento  em  que  são  determinantes  para  o  atendimento,  ou  não,  dos  padrões  de
competitividade do setor e o estabelecimento, ou não, de vantagens competitivas sustentáveis
no longo prazo. 

Quadro 2 – Recursos necessários e o estágio de desenvolvimento da vitivinicultura de São Joaquim.

Tendência de Padrão de                                       
Competitividade Observado

Recursos
Essenciais

Estágio do Recurso em
São Joaquim

a. Produtividade alta e baixos custos de produção beneficiam entrantes no mercado mundial de
vinhos. 1 à 5 Não desenvolvido

b. Equilíbrio na relação preço/qualidade 2, 3 e 4 Em desenvolvimento

c. Vinhos são considerados caros quando passam de € 5. 1 à 5 Não desenvolvido

d. Criação e manutenção de imagem junto ao mercado. 5 e 6 Em desenvolvimento

e. Domínio sobre canais de distribuição. 2 e 5 Em desenvolvimento

f. Desenvolvimento de mercado consumidor interno. 4 e 5 Em desenvolvimento

g. Acesso à informações sobre características e preferências do mercado consumidor. 4 e 5 Em desenvolvimento

h. Há uma tendência de preferência por vinhos consistentes e simples, leves e frutados, no mercado
consumidor europeu, beneficiando a entrada de produtos do novo mundo.

2, 3 e 4 Em desenvolvimento

i. Diferenciações oriundas da denominação de origem são importantes na competição com produtos
do velho mundo.

5 e 6 Não desenvolvido

j. Produtos desenvolvidos de acordo com as características da matéria-prima, com busca de
diferenciação (valorização do Terroir).

2, 4 e 6 Desenvolvido

l. Castas internacionais como a Cabernet Sauvignon e a Merlot são preferidas no mercado
internacional facilitando o acesso a estes mercados

1 à 4 Desenvolvido

m. Investimentos em tintos encorpados e marcantes 2, 3 e 4 Desenvolvido

n. Investimentos em castas diferenciadas 1 à 4 Em desenvolvimento

o. Tendência de ampliação de demanda por espumantes finos e vinhos frisantes. 1 à 4 Não desenvolvido

LEGENDA PARA 
IDENTIFICAÇÃO 
DOS RECURSOS

1.Financeiros               2.Físicos
3.Tecnológico              4.Humanos
5.Organizacionais        6. Reputacionais

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme observado nos elementos que descrevem a vitivinicultura em São Joaquim e
nas indicações  do quadro acima pode-se considerar,  conforme  Guimarães  (1982),  que as
vinícolas de São Joaquim concorrem no segmento  das firmas competitivas.  Tal  condição
ocorre  porque  visam  um  segmento  específico  de  mercado,  o  de  vinhos  finos  com
especificidade diferenciada, impulsionada pelo apelo de mercado dos vinhos de altitude. Ao
optarem por este segmento de mercado, grande parte da competitividade vem da agregação de
valor ao produto, vinculada à especialidade, e não do volume de produção. 

Estas têm se preparado para competir em paridade com as firmas que participam do
mesmo segmento, pois, segundo apontam os relatos, os investimentos estruturais e ambientais
fornecem esta potencialidade. Percebe-se o retorno do investimento nas respostas já recebidas
do mercado nacional e na qualidade do produto que vai sendo ratificada pelas premiações já
recebidas. 

O grande desafio a ser enfrentado pelo setor em desenvolvimento será a manutenção
da sustentabilidade competitiva. Para tanto, segundo Azevedo (2000), os produtores terão que
articular do modo mais eficiente possível os recursos e as competências inerentes à região e às
suas unidades de produção, de forma que as vantagens competitivas criadas, relacionadas às
características  finais  do  produto  (seja  em qualidade  ou  preço)  sejam reconhecidas  pelos
consumidores.

Considerando-se os recursos básicos, que devem ser mobilizados para que as vinícolas
consigam  atender  aos  padrões  de  competitividade,  verifica-se  que  estes  estão  sendo
mobilizados de forma conjunta. Pela análise apresentada no quadro 2, os recursos humanos
são os mais exigidos, aparecendo como recurso básico para o atendimento de quase todos os
padrões ou tendências identificados. Neste aspecto o setor pode ter vantagens oriundas da
cultura já desenvolvida sobre a fruticultura de clima temperado, especificamente pelo cultivo
da maçã, que exige uma especificidade de manejo tão complexa quanto o cultivo de uvas para
vinhos, com uso intensivo de mão de obra.

Os recursos reputacionais, de acordo também com a análise do quadro 2 são os que
aparecem com menor freqüência, porém são extremamente importantes e estratégicos dentro
do segmento escolhido para atuação. Corrobora com esta afirmativa o fato do reconhecimento
da qualidade do vinho ter íntima relação com identificação de origem do produto, marca e
confiabilidade  do  produtor.  Os  recursos  reputacionais  ocorrem  em  conjunto  com  os
organizacionais e são mobilizados de modo a promover uma diferenciação para o produto (i,
j).

Quando as tendências dos padrões de competitividade envolvem preço e investimento
(itens a,  b,  c,  l,  n,  o),  observa-se a necessidade de mobilização de um maior número de
recursos  concomitantemente.  Ao  se  tratar  de  tendências  que  envolvem  preferências
qualitativas dos consumidores (h, l, m), estas mobilizam os recursos físicos, tecnológicos e
humanos. Para atender as demandas de mercado (d, e, f, g, n, o), os recursos organizacionais
são preponderantes no resultado.

Em termos de estágio de desenvolvimento verifica-se que dada a recente trajetória da
atividade produtiva, muitos dos recursos destacados ainda estão em fase de desenvolvimento.
Por esta constatação, ainda não é possível afirmar se o setor irá ou não conseguir atender aos
padrões competitivos do mercado no médio ou longo prazo, nem se conseguirá estabelecer
vantagens  competitivas  sustentáveis  neste  mercado.  Dos  recursos  não  desenvolvidos,  os
relativos  a  tendência  da  diferenciação  oriundo  da  denominação  de  origem  (  i  )  seriam
importantes no contexto de mercado visado, pois já se trabalha com a idéia de um diferencial
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geográfico,  os vinhos de altitude,  o  que representa uma distinção importante do produto
oriundo de São Joaquim perante vários concorrentes nacionais no mercado de vinhos finos. 

Quanto aos itens não desenvolvidos (a, c, o), mesmo sendo uma tendência potencial
que poderá ser explorada no futuro, atualmente estão fora dos esforços das vinícolas de São
Joaquim porque não são condizentes com a escolha feita em relação ao mercado de atuação.
A exploração de um produto que apresenta um diferencial potencialmente importante, para
que seja reconhecido por sua qualidade e origem, faz com que os produtores optem por atuar
focando mercados seletivos, onde a qualidade tende a ser o principal determinante da escolha
do produto e não a produção em escala e competição via preço. 

Esta escolha ajuda a explicar os itens que podem ser destacados como desenvolvidos.
Conjugando os trabalhos de pesquisa e os investimentos das vinícolas, verifica-se a existência
de um diferencial reconhecido, um efeito de  terroir associado à casta tradicional  Cabernet
Sauvignon, atendendo aos itens (j, l, m) das tendências de mercado. Contudo, cabe fazer uma
ressalva a esta consideração, mesmo entendendo estes itens como desenvolvidos, os mesmos
precisam  contar  com o  progresso  dos  demais  recursos para  que  constituam  a  vantagem
competitiva esperada de forma sustentável ao longo do tempo. Concretizando-se o esperado,
estes  recursos  poderão  desempenhar  um  papel  realmente  muito  importante  para  a
competitividade do setor no mercado nacional e talvez também no mercado internacional, se
gerenciados de forma adequada. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente  a  mercados  cada  vez  mais  competitivos  e  sob  concorrência  de  amplitude
internacional,  as  organizações  precisam  ter  capacidade  para  articular  seus  recursos  e
competências de forma eficiente, visando garantir sobrevivência e possibilidade de expansão
do  negócio.  Neste  sentido,  torna-se  imprescindível  para  a  estratégia  das  empresas  a
identificação dos recursos básicos necessários ao atendimento dos padrões de competitividade
do setor  almejado,  bem como a conjugação  destes,  visando a  sustentação  das vantagens
competitivas no longo prazo. 

Considerando-se estes aspectos, ao se observar a atividade vitivinícola de São Joaquim
verifica-se que existem acertos significativos no início do processo de desenvolvimento do
setor, principalmente pela identificação de recursos edafoclimáticos diferenciados, raros e de
difícil imitação, capazes de gerar vantagens competitivas, o que dá base para a estruturação da
atividade  produtiva,  voltada  para  um  segmento  focado  do  mercado,  e  pelo  suporte  de
instituições de pesquisa para o desenvolvimento de todo o setor produtivo. 

Porém,  pode-se  dizer  que  é  necessária  uma melhor  articulação  entre  os  recursos
disponíveis,  os  em  desenvolvimento  e  as  tendências  observadas  no  mercado  para  se
estabelecer os padrões de competitividade. Entre as desarticulações percebidas, cabe destaque
para a necessidade de reconhecimento do produto pelo consumidor do segmento selecionado.
Neste  sentido  os  investimentos  em  publicidade  e  propaganda  e  no  desenvolvimento  de
diferencial  via indicações de procedência  poderiam contribuir.  Este tipo de procedimento
chamaria atenção para as peculiaridades, ou tipicidades, que procedem dos vinhos de altitude,
diferenciando  o  produto  de  São  Joaquim para  o  consumidor  e  trazendo  para  dentro  do
mercado o conhecimento acerca da difícil imitação das características intrínsecas ao produto.
Esta condição, ao ser reconhecida, tenderia a possibilitar a sustentabilidade de uma vantagem
competitiva real intrínseca ao que está sendo produzido. 
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De  maneira  geral,  o  estudo  tem  limitação  por  ser  uma  observação  estática  dos
recursos, realizadas a partir de expectativas existentes sobre o setor em desenvolvimento. Para
validar com mais significância as proposições, seria necessária a observação continuada dos
dados relativos ao mercado, a partir de diferentes fontes informacionais. Agregaria valor ao
estudo a realização de uma nova incursão com experts do setor, visando reavaliar os recursos
destacados no trabalho, e ratificar o parecer quanto aos estágios de desenvolvimento. Além
disso a  observação  in  loco  de algumas  características  identificadas  através  das  pesquisas
bibliográfica, documental e entrevistas, poderiam contribuir para um maior aprofundamento
da análise feita.

Contudo,  mesmo  perante  as  limitações,  os  indicativos  sinalizam  que  o  caminho
tomado pelo setor produtor de vinhos em São Joaquim tendem a levá-lo para uma condição de
um  entrante  realmente  competitivo  no  mercado  de  vinhos  finos  nacional,  a  partir  do
aproveitamento eficaz e eficiente do conjunto de recursos necessários capazes de criar um
produto diferenciado no país.
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