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Resumo 

O vinho faz parte da história humana há milhares de anos, servindo funções sociais e 

religiosas. Apenas há uns séculos atrás, através de várias inovações, foi possível armazenar 

vinho em bom estado, permitindo o seu engarrafamento e envelhecimento e a criação de um 

produto de luxo, consumido como marco de distinção e prestígio. Em Portugal, intimamente 

ligado a gerações de produtores e agricultores, o vinho desde sempre fez parte da história do 

país. 

Este estudo procurou aprofundar o tema sobre as perceções que os gestores de marcas 

de vinho têm acerca das motivações dos consumidores de vinho de luxo. Dada a natureza 

exploratória do estudo, foram realizadas oito entrevistas a gestores de empresas produtoras 

e distribuidoras de vinho de luxo. 

A análise de conteúdo das entrevistas aos gestores de marcas de vinho de luxo parece 

indicar que existe um grande entendimento das motivações de compra dos consumidores. 

Este estudo permitiu, ainda, perceber que é possível segmentar os consumidores de vinhos 

de luxo em três grupos com motivações de compra específicas: "Exibicionistas", com 

motivações relacionadas com a exclusividade, controlo da distribuição, escassez e raridade, 

experiência e ocasião de uso, importância da imagem, packaging, ostentação e status, partilha 

e reconhecimento da marca, tendências, preço elevado e qualidade superior; "Conscientes de 

si", com motivações relacionadas com a autossatisfação, experiência e ocasião de uso, 

qualidade superior, caraterísticas e idade do vinho; e "Conhecedores", com motivações 

relacionadas com a autenticidade, autossatisfação, exclusividade, controlo da distribuição, 

escassez e raridade, experiência e ocasião de uso, partilha e reconhecimento da marca, 

storytelling, tendências, preço elevado, qualidade superior, caraterísticas e idade do vinho. 

Conclui-se que existe um trabalho de base a realizar por parte dos gestores e empresas de 

forma a alcançar um patamar de vinho de luxo no mercado português comparável ao 

panorama internacional. 

 

Palavras-Chave: Marca de Vinho de Luxo; Luxo acessível; Marca de luxo de consumo de 

massas; Marca Premium; Democratização do luxo; Distribuição; Motivações de consumo; 

Experiência. 
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Abstract 

Wine has been a part of human history for thousands of years, serving both social and 

religious roles. Just a few centuries ago, and through several innovations, it became possible 

to store wine in good conditions, allowing it to be bottled and aged, and the creation of a 

luxury product, consumed as a token of distinction and prestige. In Portugal, closely 

connected to generations of producers and farmers, wine has always been a part of the 

country's history. 

This study's purpose was to further the topic of wine brands' managers' perceptions 

about the motivations behind luxury wine consumption. Given the exploratory nature of this 

study, eight interviews with luxury wine producers and distributors' managers have been 

undertaken. 

The content analysis of the interviews with the wine brands' managers seem to indicate 

that, overall, there is a strong understanding of the consumer's motivations. Yet, there are 

certain more specific factors with the potential to be explored in order to raise the efficiency 

of the strategies being employed. This study also allowed to realise that it’s possible to divide 

customers in three groups with specific motivations: “Exhibitionists” have motivations 

related with exclusivity, control of distribution, scarcity and rarity, experience and 

consumption occasion, importance of image, packaging, status and ostentation, brand 

recognition and sharing, tendencies, high cost and superior quality; “Self-aware” have 

motivations regarding self-satisfaction, experience and consumption occasion, superior 

quality, properties and age of the wine; and “Connoisseurs” with motivations related with 

authenticity, self-satisfaction, exclusivity, control of distribution, scarcity and rarity, 

experience and consumption occasion, brand recognition and sharing, storytelling, high cost, 

superior quality, properties and age of the wine. This study concludes that foundation work 

needs to be done by the managers and companies to reach a standard for luxury wine in the 

Portuguese market in line with the international panorama. 

 

Keywords: Luxury Wine Brand; Masstige; Mass-consumed Luxury Brand; Premium Brand; 

Democratization of luxury; Distribution; Motivations of consumption; Experience. 
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Introdução 

O presente estudo foca-se no mercado do vinho de marcas de prestígio e luxo. 

Pretende-se analisar o panorama português das empresas produtoras e marcas próprias neste 

setor e segmento de mercado. A investigação conjuga em si duas temáticas centrais: o 

consumo de vinho e o luxo. Estes tópicos têm assumido uma crescente importância no 

mercado mundial, em que o vinho de luxo regista um aumento de procura e consumo (Wolf, 

Morrish, & Fountain, 2016). Note-se que Portugal é o país com maior consumo anual de 

vinho per capita, segundo o relatório divulgado em 2017 pela Organização Internacional da 

Vinha e do Vinho (OIV). 

A noção de luxo por parte dos consumidores e das marcas tem sofrido grandes 

alterações ao longo do tempo. Em toda a história da humanidade sempre existiu a noção de 

luxo, ainda que possa não ter sido definido formalmente desde logo, e tenha sido interpretado 

de diferentes maneiras como no caso da antiga Grécia. McCants (2007) refere que após o 

século XVII a oferta de bens mais valiosos e sumptuosos levou ao aumento da separação 

das classes sociais. Nesta perspetiva, um bem de luxo é apresentado como algo único, 

exclusivo e que só uma ínfima parte da população consegue atingir (Cristini, Kauppinen-

Raisanen, Barthod-Prothade, & Woodside, 2017).  

Atualmente e numa aproximação mais contemporânea o termo transformou-se, e os 

bens passaram a ser acessíveis e passíveis de alcançar por grande parte dos consumidores. 

Isto permitiu a democratização do luxo, quer por parte dos consumidores, quer por parte 

das marcas que procuram estar mais próximas dos seus novos clientes, oferecendo a 

experiência a um mercado mais abrangente do que anteriormente existia (Silverstein & Fiske, 

2003). Desta forma, existe a mudança da excelência dos bens artesanais, um elemento 

essencial do verdadeiro luxo para a massificação de bens com a sua função conspícua e 

ostensiva que providencia status social (Amaldoss & Jain, 2005; Chailan, 2018; Vigneron & 

Johnson, 1999) e, ao mesmo tempo, com o seu enquadramento mais individualista, em que 

o consumo ocorre por motivos hedónicos, existindo necessidades, desejos e procura de 

novas experiências por parte do consumidor e onde a marca e a sua simbologia, per si, é 

menos relevante (Atwal & Williams, 2009; Heine, Atwal, Crener-Ricard, & Phan, 2018). 

Altera-se, assim, o conceito tradicional, mas não o seu significado (Cristini et al., 2017). 
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Estas alterações, em conjunto com a evolução do mercado, levam à falta de consenso 

relativamente aos atributos de um bem de luxo (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon, 2009; 

Kapferer, 1997; Wolf et al., 2016) Os vinhos são um caso complexo em comparação com 

outras categorias de produtos de qualidade superior. Existe, inclusivamente, uma falta de 

perceção do consumidor em relação ao que é vinho de luxo, uma vez que o vinho pode ser 

considerado um bem de consumo de movimentação rápida, um investimento ou um bem de 

luxo, dependendo da forma como é consumido, ou seja, do local e da circunstância (Wolf et 

al., 2016). De acordo com Keller (2009), um dos atributos necessários a um bem de luxo é o 

preço premium. No entanto, no que ao vinho diz respeito, menos de 5 por cento é vendido 

por um preço acima de 100 dólares (Sjostrom, Corsi, & Lockshin, 2016). 

O vinho também se poderá enquadrar numa perspetiva de prestígio para o 

consumidor, sendo que o conceito de prestígio é específico a cada indivíduo, dependendo 

do seu passado socioeconómico (Vigneron & Johnson, 1999). Assim sendo, ainda que possa 

ser considerado um bem de luxo, existem atributos no vinho que podem não ser transversais. 

O valor e qualidade associados ao vinho de luxo é, muitas das vezes, diferente dependendo 

do grupo de consumidores. 

Com este estudo pretende-se compreender as perceções dos gestores sobre as 

motivações dos consumidores em adquirir vinho de luxo,  questão que segundo Kim and 

Johnson (2015), merece maior aprofundamento. Muitos estudos procuraram entender a 

evolução do conceito de luxo no setor dos vinhos, focando-se no ponto de vista dos 

consumidores (Agnoli, Begalli, & Capitello, 2011; Boncinelli, Dominici, Gerini, & Marone, 

2019; Bruwer, Saliba, & Miller, 2011; Wolf et al., 2016), ou no ponto de vista do 

produtor/marca (Festa, Cuomo, Metallo, & Festa, 2016; Thach, Charters, & Cogan-Marie, 

2018). No entanto, segundo Bruwer et al. (2011), poucos artigos procuraram examinar este 

contraste entre o que as marcas de vinho têm procurado oferecer aos consumidores e o que 

procuram realmente os consumidores num vinho de luxo. Assim, este estudo tem três 

objetivos estruturais: 

1. Analisar a perceção dos gestores das marcas de vinho do segmento de luxo 

relativamente às motivações dos consumidores deste segmento; 

2. Apurar as eventuais diferenças entre a perceção dos gestores das marcas e as 

motivações dos consumidores conforme documentado na literatura; 
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3. Compreender o mercado português de vinho de luxo pela perspetiva dos gestores do 

setor. 

 

O presente trabalho divide-se em quatro capítulos. No primeiro capítulo é apresentada 

a revisão da literatura, em que a primeira secção centra-se no conceito, perceção e motivações 

do consumo de bens de prestígio e luxo, em particular, marcas de vinho de luxo. A segunda 

secção refere-se aos patamares do luxo e ao conceito de luxo acessível, relacionando esta 

temática com vinhos de luxo. Na terceira parte deste capítulo é apresentado o panorama 

nacional e internacional dos vinhos de luxo. A conclusão da revisão de literatura é a última 

secção deste capítulo. No segundo capítulo é descrita a metodologia deste estudo 

exploratório de natureza qualitativa, tendo por base entrevistas em profundidade com 

gestores associados a marcas de vinhos premium. O terceiro capítulo apresenta a análise 

correspondente às entrevistas efetuadas e respetivas conclusões. O quarto e último capítulo 

apresenta as conclusões e as limitações e sugestões para investigação futura do trabalho. Com 

este estudo pretende-se identificar as perceções que os gestores têm das motivações que 

desencadeiam o consumo de vinho de luxo.  
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1. Revisão de Literatura 

O presente capítulo irá incidir numa análise da literatura relevante no que diz respeito 

ao conceito de luxo em três vertentes distintas: o consumo de vinho, os patamares do luxo 

e o vinho de luxo.  

A primeira secção do capítulo irá incidir na temática do consumo de luxo, conceito, 

atributos e as várias abordagens existentes. Este é um conceito complexo, com vários 

significados, dependendo do contexto e em constante evolução (Cristini et al., 2017). Não 

obstante não estarem definidos claramente os atributos que tornam um produto luxuoso, 

existem ainda fatores que, por não serem mensuráveis, não foram ainda estudados 

convenientemente (Kapferer & Valette-Florence, 2018). No próprio consumo de vinho, 

existem comportamentos diferentes dos referentes ao consumo de outros artigos de luxo, 

que , por isso mesmo, não estão definidos (Sjostrom et al., 2016). Nesta secção são, também, 

apresentadas as motivações do consumo de bens e marcas de luxo, uma vez que 

especificamente no vinho de luxo existem, ainda, poucos estudos que aprofundem este 

conceito, principalmente no que toca às motivações de compra (Wolf et al., 2016). 

Na segunda secção do capítulo são abordados o luxo acessível e a sua importância no 

mercado e sociedade atuais, sendo esta uma temática essencial para entender o consumo de 

vinho de luxo. Ainda que este conceito tenha surgido no vocabulário quotidiano devido à 

rápida expansão e crescimento das vendas, o conceito é ainda pouco explorado (Zhao & Jin, 

2017). A combinação dos dois termos, “luxo” e “acessível”, não é ainda habitual quando se 

trata de literatura sobre artigos de luxo (Mundel, Huddleston, & Vodermeier, 2017)  

A terceira secção foca-se no vinho de luxo, a sua definição e conceito, atributos e 

motivações, com especial foco no panorama português. Inclusivamente alguns produtores 

rejeitam a ideia de que vendem um produto de luxo. Aqueles que relacionam os seus vinhos 

com produtos de luxo, relacionam apenas o luxo com escassez e preço (Thach et al., 2018), 

não tendo em conta que existem bens acessíveis que podem ser considerados produtos de 

luxo acessível. Enquanto que nas últimas décadas a indústria do vinho de luxo cresceu, estão 

ainda pouco estudadas as perceções dos consumidores e as suas motivações do consumo de 

vinho de luxo (Wolf et al., 2016). Existe, então, a necessidade de explorar como este 

segmento vai evoluir de forma a que, em regiões emergentes, seja possível alcançar níveis de 

luxo que se assemelhem ao sucesso alcançado, por exemplo, pelo vinho da região de 
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Borgonha (Thach et al., 2018). Dentro dos vinhos, o vinho de luxo é a categoria de produto 

que se espera que venha a obter o maior crescimento mundial nos próximos anos (McMillian, 

2015).  

 

1.1 Consumo de Luxo 

 

1.1.1 Definição do conceito 

O conceito de luxo é vago, ambíguo e complexo (Cristini et al., 2017; Mundel et al., 

2017; Phau & Prendergast, 2000). A tentativa de definir luxo tem proporcionado reflexões  

em diferentes áreas de investigação, desde filosofia, economia, sociologia e psicologia, sem 

nunca resultar numa definição formal (De Barnier, Falcy, & Valette-Florence, 2012). A 

aceção de luxo sempre foi objeto de estigmatização e os bens associados vistos como 

desnecessários e supérfluos por pertencerem à parte do desejo do ser humano, em vez de 

serem uma necessidade básica (Mortelmans, 2005). É consensual, no entanto, que a simples 

utilização ou demonstração de um produto de uma marca em particular proporciona uma 

sensação de estima a quem o adquire, sem considerar a utilidade per si (Vigneron & Johnson, 

2004), ou seja, por exemplo, as roupas não servem apenas para proteger pessoas contra os 

elementos da natureza. De facto, acima desta função primária, pretende-se que as roupas 

sejam bonitas e estejam na moda (Mortelmans, 2005). O mesmo acontece no consumo de 

vinho, em que, dependendo do risco social, procura-se selecionar um vinho apropriado que 

projete quem é o consumidor, a imagem que tem dele próprio, exibindo a sua identidade, 

enviando sinais aos outros (Taylor, 2016). Os bens de luxo proporcionam aos consumidores 

a satisfação não só da componente funcional, mas também psicológica, sendo estes 

benefícios psicológicos o fator que mais distingue estes produtos dos de não-luxo ou 

contrafeitos (Vigneron & Johnson, 2004). 

O debate histórico entre filósofos, economistas e vários autores sobre o significado de 

luxo prova que a sua definição em termos absolutos não é, de todo, possível (Mortelmans, 

2005). Com um conceito tão complicado e com tantas interpretações diferentes, é natural 

que sejam  vários e complexos os conceitos e atributos associados pelos consumidores aos 

bens de luxo (Sjostrom et al., 2016). A assunção por parte das marcas de luxo que os 

consumidores querem produtos que impressionem os outros (Hennigs et al., 2012), 
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considerando que a motivação é puramente orientada para a vertente social na compra de 

objetos de luxo não é, de todo, suficiente (Coulter, Price, & Feick, 2003; Vigneron & 

Johnson, 2004; Vigneron & Johnson, 1999). Os aspetos pessoais, funcionais e financeiros 

também têm de ser considerados nas estratégias de gestão de marcas de luxo (Wiedmann, 

Hennigs, & Siebels, 2009). Habitualmente, o preço elevado é considerado o fator crítico 

associado diretamente a produtos premium pela maioria dos consumidores (Keller, 2009)ao 

compararem com produtos de gamas inferiores (Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). No 

entanto, é possível argumentar que o preço elevado é apenas uma consequência inevitável da 

junção de todos os atributos do produto (Wiedmann et al., 2009). Entende-se que o conceito 

do luxo agrega em si um conjunto de atributos (Sjostrom et al., 2016), no qual se classificam 

os produtos como pertencentes à categoria luxo por terem os padrões mais elevados (Shukla, 

2011) numa série de requisitos (Atwal & Williams, 2009; Tynan, McKechnie, & Chhuon, 

2010). Assim, torna-se crucial definir quais os atributos-chave relevantes para que um 

produto possa ser considerado de luxo. 

 Phau and Prendergast (2000) referem que o luxo tem quatro atributos: exclusividade, 

forte identidade da marca, notoriedade da marca e qualidade percebida. Keller (2009), por 

sua vez, identifica dez atributos na caraterização de marcas de luxo, entre os quais: a imagem, 

qualidade, experiência de consumo, a associação a personalidades famosas e a arquitetura da 

marca. Beverland (2006) identifica seis atributos em vinhos de luxo: herança, consistência 

estética, comprometimento de qualidade, relação com o local, método de produção e 

relativização da motivação comercial, que pressupõe que não exista a preocupação 

desmedida destas marcas na obtenção de maior lucro possível através de distribuição 

alargada. Desta forma, existindo vários atributos que se relacionam e que podem ser 

equacionados conjuntamente, existem, quatro atributos que se destacam: a qualidade, 

autenticidade, a exclusividade e o preço (Atwal & Williams, 2009; Mortelmans, 2005). 

A qualidade, ou a excelência, revela-se como um dos principais atributos no que toca 

ao luxo (Dubois et al., 2001). A qualidade elevada é a expetativa que as marcas de luxo 

oferecem aos consumidores quando comparadas com outras marcas, portanto, torna-se 

improvável que a imagem do luxo subsista ligada à marca quando a qualidade é inferior (Seo 

& Buchanan-Oliver, 2015). Quando a qualidade do produto é entendida como baixa, o preço 

alto irá ser desproporcional e o produto não é, nada mais, que uma má imitação, um falso 

luxo (Mortelmans, 2005). Quando existe qualidade e esta é entendida, o preço elevado é 
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justificável. A associação mental entre qualidade e luxo é tão elevada, que os dois termos são 

quase sinónimos (Mundel et al., 2017). De facto, no que toca ao preço elevado, os 

consumidores entendem que um bem de qualidade superior custa mais a ser produzidos que 

um bem de qualidade menor (Lim, Brun, Runyan, & Kim, 2013). A qualidade inclui ainda 

vários atributos relacionados: tecnologia, engenharia, design, sofisticação e manufatura 

artesanal (no seu sentido mais lato, ou seja, um objeto que não é massivamente 

industrializado) (Vigneron & Johnson, 2004). Como exemplo, considerando um carro 

potente e de luxo, a aceleração, a velocidade e a precisão vão ser indicadores de qualidade. 

Razão pela qual existem vários atributos dentro da própria qualidade. A qualidade é, também, 

associada a durabilidade (Bezerra, Arruda, & Merlo, 2017).  

A autenticidade tem sido referida tanto por académicos como por gestores, 

concordando assim, com a sua importância no comportamento de  compra do consumidor 

e na imagem da marca (Morhart, Malar, Guevremont, Girardin, & Grohmann, 2015). No 

entanto, o próprio termo é problemático (Beverland, 2005). Autenticidade pode ser 

associado a vários termos como origem, métodos de produção, credibilidade, valores morais, 

pureza, tradição, aura (no entendimento de que demonstra evolução natural e história) ou, 

até, autoexpressão (Beverland, 2005; Morhart et al., 2015). No vinho, em particular, 

autenticidade está intimamente interligada com a história da adega, a filosofia e com os 

processos de produção (Wolf et al., 2016). Neste sentido, a autenticidade contém todos os 

elementos que dizem respeito ao produto em si, aos processos de produção, à ligação à 

história e aos “mitos” criados pelo mercado, consumidores e, até, pela própria marca. A 

perceção objetiva de autenticidade das marcas é evidenciada numa base real que pode ser 

verificada através de informações sobre a marca, etiquetas de origem, idade, ingredientes ou 

desempenho. Por outro lado, também é uma interpretação do que os consumidores querem 

entender, ou seja, a projeção de expetativas, crenças e perspetivas (Morhart et al., 2015). A 

autenticidade tem de ser construída e é sujeita a mudanças constantes, ou seja, exige esforço 

para que a marca e o produto pareçam sempre autênticos, mesmo com alterações (Peterson, 

2005). Alcança-se, desta forma, uma definição de autenticidade como sendo o equilíbrio das 

componentes produtivas, de distribuição e de marketing com a fidelidade da marca em 

manter a tradição de métodos produtivos, estilização de produtos, valores e localização, o 

gosto pela produção de excelência e o comprometimento de se manter afastado da 

industrialização moderna e motivações comerciais, que procuram a máxima rentabilidade e 

a venda massificada. A conjunção de todos os fatores reais e aqueles que foram gerados 
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criam, então, uma aura em redor da marca, diferenciando as marcas de luxo das marcas de 

grande consumo (Beverland, 2005, 2006). A criatividade é, também, um elemento importante 

relacionado com a autenticidade. Ainda que pareça paradoxal, autenticidade e criatividade 

relacionam-se e deve existir uma “voz criativa” de forma a continuar a existir a autenticidade 

(Peterson, 2005). Atente-se na reprodução do Volkswagen Beetle (Brown, Kozinets, & 

Sherry, 2003), em que os consumidores procuram a autenticidade de uma forma diferente, 

mantendo a essência da marca mas com uma adaptação (Beverland, 2005). Deverá ser uma 

capacidade a das marcas em criar uma adaptação esquemática com as expetativas dos 

consumidores para manutenção da autenticidade (Beverland, Lindgreen, & Vink, 2008). Esta 

ligação entre autenticidade e criatividade pode ser denominada com uma expressão muito 

apropriada: “autenticidade icónica” (Grayson & Martinec, 2004).  

A escassez, raridade, ou exclusividade, são aspetos sempre presentes na vida humana 

e um requisito essencial no comportamento económico (Lynn, 1991). As marcas de luxo 

devem manter um grande nível de notoriedade, mas controlar o nível de escassez, através da 

produção limitada e com distribuição seletiva (Phau & Prendergast, 2000). Se assim não 

fosse, e a venda fosse massificada, a marca perderia o seu estatuto de exclusividade e, 

consequentemente, a sua aparência sumptuosa (Mortelmans, 2005). Esta procura pelo que é 

único baseia-se na assunção de que as perceções de exclusividade e raridade aumentam o 

desejo pela marca, ainda para mais se for um artigo caro (Lynn, 1991; Verhallen & Robben, 

1994). Por conseguinte, a sensação de exclusividade aumenta o preço dos artigos, uma vez 

que, além de ser objeto de desejo, a sua raridade aumenta ainda mais o seu preço (Vigneron 

& Johnson, 2004). Nos vinhos e bebidas espirituosas, os consumidores entendem que a 

quantidade pode variar e ser reduzida devido às condições climatéricas durante o ano, por 

exemplo (Catry, 2003). Não obstante ser verdade, esta perceção de escassez e raridade pode 

também ser criada pelas marcas, de forma a tornar os produtos mais desejáveis e valorizados 

(Verhallen & Robben, 1994). Deste modo, as produções são restringidas de forma a criar um 

mito. No entanto, enquanto a raridade factual é, de certa forma, aborrecida e insuficiente se 

as componentes que a envolvem não forem entendidas como desejáveis, a raridade 

qualitativa que envolve o luxo moderno é a resposta das marcas de forma a contrariar os 

atuais processos industriais de produção em massa. Esta raridade qualitativa pode ser criada, 

por exemplo, ao incorporar um processo manual no meio de um processo mecanizado 

(Kapferer, 2012).  
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A distribuição é, também, um elemento essencial dentro da escassez. Os gestores das 

marcas devem perseguir a distribuição limitada (Hennigs et al., 2012). Este tópico tem sido 

alvo de reflexão em alguns estudos que reforçam a sua importância (Hennigs et al., 2012; 

Keller, 2009; Seo & Buchanan-Oliver, 2015). As marcas de luxo têm a necessidade de 

controlar de forma cuidada a distribuição, segundo a adoção estratégica de um canal. O 

controlo total da distribuição deve ser encarado como um princípio essencial de um modelo 

de negócio de luxo, em que as marcas controlam a raridade da imagem através de poucos 

pontos de venda, em locais apropriados (Kapferer & Valette-Florence, 2016). Isto vai ao 

encontro das expetativas dos próprios consumidores, que esperam esta distribuição estreita 

e controlada, bem como localização seletiva dos locais de compra (Kapferer & Valette-

Florence, 2016). Desta forma, em artigos de luxo, a distribuição deve ser operada diretamente 

pelas marcas, ou através de lojas especializadas e dedicadas unicamente à marca (Kumagai & 

Nagasawa, 2017), existindo uma relação da distribuição com a experiência, onde o momento 

de consumo tem de ser, também ele, exclusivo (Kapferer, 1997).  

Por fim, mas não menos importante, surge o preço como importante atributo num 

artigo de luxo (Dubois & Paternault, 1995; Vigneron & Johnson, 2004). De facto, o preço 

alto é uma consequência inevitável (Wiedmann et al., 2009) da junção de todos os atributos 

combinados. Como refere Sjostrom et al. (2016), os produtos de luxo devem ser apenas 

disponibilizados aos consumidores que entendem a qualidade, a quantidade limitada e que, 

por isso, estão disponíveis para pagar um preço premium. Este preço elevado é explicado, em 

parte, pelos custos elevados de produção em artigos de qualidade, o que é entendido pelos 

consumidores como uma explicação plausível do preço  (Lim et al., 2013; Mundel et al., 

2017), e pelas singularidades construídas pelos elementos intangíveis, como a herança, 

tradição, história, país de origem, clientes famosos, e um estilo de vida imaginário  (Kapferer 

& Valette-Florence, 2016).  Existe mesmo a necessidade de estabelecer preços elevados para 

os produtos de luxo, não sendo aconselhável as marcas deixarem alguma dúvida na mente 

dos consumidores acerca dos méritos associados à compra destes produtos (Keller, 2009). É 

necessário, também, distinguir que o relevante neste atributo não é o preço absoluto, mas 

sim o preço diferencial entre produtos de luxo e produtos com funcionalidade comparável 

(Kapferer, 1997). Dependendo da importância que o produto de luxo representa na vida do 

indivíduo e dos seus recursos financeiros, o próprio conceito de preço elevado é relativo 

(Kapferer & Laurent, 2016; Nobre & Simões, 2019). Desta forma, os consumidores 
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acreditam que uma marca representa luxo devido aos seus benefícios psicológicos, que 

compensam os preços elevados, que caraterizam as marcas de maior prestígio.  

 

As três esferas do luxo 

Numa outra perspetiva que pode ser vista como complementar, Sjostrom et al. (2016) 

defendem que luxo não deve ser apenas conceptualizado como um conjunto de caraterísticas 

e atributos. Assim, deve ser considerada a relação do conceito com três vertentes: função, 

experiência e simbologia. Nesta abordagem, o utilitarismo e o luxo são vistos como 

dependentes, existindo um contínuo no qual o entendimento dos produtos e serviços por 

parte do consumidor dependem da ocasião, do segmento de mercado e das preferências 

individuais (Berthon et al., 2009).   

No que toca à função, Kapferer (1997) indica dois exemplos que explicam esta 

componente quando se refere à Ferrari e à Porsche. Ambas são marcas desportivas e de luxo, 

no entanto, não excluem o objetivo fundamental de um automóvel: transportar. De facto, os 

produtos desenhados tendo por base primordial a função são projetados para solucionar as 

necessidades extrínsecas através dos atributos físicos e de serviço dos produtos 

(Christodoulides, Michaelidou, & Li, 2009). No que ao consumo de vinho diz respeito, a 

função pode ser entendida como uma obra de arte (Fretter, 1971). Assim, o consumo de 

vinho não perde o seu objetivo fundamental, ser manejado no copo, cheirado e provado 

(Charters & Pettigrew, 2005). Porém, o vinho, tal como as obras de arte comporta um aspeto 

estético na sua avaliação, utilizando-se adjetivos como elegância e balanço para apreciar, 

rudez e  ousadia para o criticar (Crane, 2007). Estas descrições não podem ser encaradas 

como uma expressão de snobismo, mas como uma atitude genuína à sua estética (Crane, 

2007). 

No que se refere à experiência, Atwal and Williams (2009) consideram que a perspetiva 

experiencial reflete uma mudança na forma como o luxo é entendido, que de uma relação 

transacional passa a ser visto como uma experiência holística. O conceito de luxo para os 

consumidores altera-se de “ter para ser”, de “possuir para experimentar” (Cristini et al., 2017; 

Nobre & Simões, 2019).   De acordo com esta mudança de paradigma, o luxo deixa de ter 

apenas uma função conspícua, focado na ostentação de riqueza, e passa a ter um 

enquadramento mais pessoal, em que existem novas necessidades e desejos de experiências. 
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Segundo esta perspetiva, define-se luxo como sendo relacionado com a celebração, 

criatividade, expressão, inteligência, fluidez e significado (Atwal & Williams, 2009). Existe a 

imersão na experiência que o consumidor quer acreditar que é autêntica (Peterson, 2005), 

quando ocorre uma interação com a marca, que proporciona que os consumidores 

estabeleçam uma relação com a marca. Tal como nas relações interpessoais, os consumidores 

tendem a manter laços com marcas que providenciem experiências significativas (Nobre & 

Simões, 2019). Christodoulides et al. (2009) referem que o foco se encontra no modo de 

consumo e em como isso é percecionado, uma vez que a experiência é associada ao desejo 

em consumir produtos que providenciem prazer sensorial e satisfaçam necessidades 

intrínsecas.  

Na vertente simbólica, o luxo é tanto a criação como a fonte vital da inspiração. A 

maioria dos bens de luxo foram criados por um génio criativo que se inspirou nas classes 

sociais de referência, nas elites, com maior disponibilidade financeira e mais aptas a apreciar 

as dimensões artísticas, criativas e sensuais do objeto (Kapferer, 1997). Os artigos de luxo 

tendem a ser adquiridos pelo que simbolizam, sendo assim este consumo orientado para as 

perceções do próprio indivíduo, sendo este um consumo subjetivo (Dubois & Duquesne, 

1993). No setor do vinho, a herança e a longa história de uma região são elementos 

simbólicos das marcas, que fazem com que o vinho produzido seja especial e autêntico, 

criando uma história única, transmitindo aos seus consumidores uma sensação de privilégio 

e estatuto especial. O consumidor sonha em ter a garrafa de um vinho especial, de forma a 

juntá-la à sua coleção e exibi-la aos seus familiares e amigos e, eventualmente, até partilhar 

com outros fora do seu círculo habitual, apenas pelo prazer que isso lhe proporciona (Thach 

et al., 2018). O consumidor de produtos de luxo fica muitas vezes associado a um grupo 

social, a um papel ou a uma imagem que deseja (Christodoulides et al., 2009). Desta forma, 

a simbologia do luxo tem na sua base uma componente de altivez, em que são delineadas 

fronteiras onde poucos conseguem entrar, e em que os que esbarram nessas fronteiras são 

forçados a permanecer na periferia (Korstanje, 2016). 

 

1.1.2 Motivações do consumo de luxo 

Os mecanismos de motivação de compra de um bem de luxo são, muitas vezes, 

impulsivos, emocionais ou extravagantes. Quem compra um artigo de luxo está, de facto, a 

comprar um sonho (Dubois & Paternault, 1995). De forma primária, a motivação para a 
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compra de artigos de luxo deve-se à procura de status e aparência (Atwal & Williams, 2009), 

não sendo estes necessidades básicas. Os consumidores avaliam os produtos de forma 

diferente à medida que procuram satisfazer as necessidades mais básicas, como comer, beber 

e estar em segurança (Maslow, Frager, Fadiman, McReynolds, & Cox, 1970). O status é uma 

necessidade mais superficial que aparece após satisfação dessas necessidades mais básicas 

(Maslow et al., 1970; Mundel et al., 2017). A associação do luxo a status elevado acontece 

porque o luxo é tanto a qualidade intrínseca de um produto ou experiência, como também a 

qualidade imaterial fornecida pela marca em questão (Nueno & Quelch, 1998). Mas a 

perceção do valor do luxo pelo consumidor não está apenas relacionada com o conjunto de 

aspetos sociais como a ostentação, o status, a distinção ou o desejo de impressionar outros. 

Encontra-se, também, dependente da componente financeira, funcional e da utilidade (Sheth, 

Newman, & Gross, 1991).  Na base das motivações básicas subjacentes ao consumo de luxo 

estão as dimensões financeira, funcional, pessoal e social (Hennigs et al., 2012). No entanto, 

a importância relativa destas dimensões varia de cultura para cultura.  Adaptando a teoria dos 

três mundos de Karl Popper, as marcas de luxo comportam três dimensões: a objetiva 

(material), a subjetiva (individual) e a coletiva (social). A dimensão objetiva relaciona-se com 

a funcionalidade, onde a marca de luxo tem a sua materialização e a sua manifestação física 

(Berthon et al., 2009). É o conjunto de associações e caraterísticas que formam a imagem da 

marca (Nobre & Simões, 2019). A dimensão subjetiva é a componente experiencial, de 

caráter individual e simbólico, onde o valor hedónico é materializado na marca (Berthon et 

al., 2009). É baseada em interações, experiências e relações com a marca (Nobre & Simões, 

2019). A dimensão coletiva é a componente simbólica que se divide em dois aspetos, o valor 

dos sinais de luxo para os outros e o valor dos sinais de luxo para o próprio construir e 

reforçar a sua própria imagem na sociedade. Assim, compreender o comportamento dos 

consumidores passa por compreender o valor que os consumidores atribuem ao possuir ou 

ao consumir. Conscientemente ou inconscientemente, intencional ou não intencionalmente, 

cada um entende as suas posses como parte de si próprio (Belk, 1988). De facto, existe a 

necessidade de um suporte que sustente a fraca sensibilidade de cada um sobre si próprio, 

fazendo isto através da sensação de posse porque, no entendimento da sociedade, cada um 

é aquilo que possui, o que lhe confere prestígio (Tuan, 1980). Impõe-se compreender o que 

leva os consumidores a optarem pelo consumo de luxo. Além da vertente orientada para o 

social e do desejo humano em impressionar os seus pares, deverá também ser considerada 

uma vertente mais íntima e pessoal. Esta diferenciação permitirá também perceber que 
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existem diferente consumidores que, consoante a sua orientação, irão percecionar as mesmas 

marcas de forma diferente (Wiedmann et al., 2009). 

 

Orientação interpessoal e pessoal do consumo de luxo 

Vigneron and Johnson (2004) propõem que as motivações no processo de tomada de 

decisão em relação ao consumo de luxo e à distinção dos demais bens que não são de luxo 

(Seo & Buchanan-Oliver, 2015), encontram-se diferenciadas em cinco dimensões. As 

primeiras três dimensões refletem perceções de orientação não pessoal ou interpessoal - 

consumo conspícuo, qualidade entendida e singularidade e as outras duas dimensões, o 

hedonismo percebido e extensão do próprio ser, refletem perceções de orientação pessoal. 

Estas dimensões devem ser ajustadas dependendo do contexto da sua aplicação, do mercado, 

da categoria do produto, uma vez que os consumidores não percecionam da mesma forma 

diferentes tipos de marcas de luxo (Christodoulides et al., 2009).  

O consumo conspícuo ocorre porque os indivíduos querem disseminar e evidenciar 

sinais de opulência, porque procuram o status social que, por sua vez, é proporcionado pela 

exibição de riqueza, algo que só o preço elevado permite. Existe, então, uma relação entre 

preço e status social (Bagwell & Bernheim, 1996). Na classe média alta e alta, os consumidores 

não se querem envergonhar, querem ganhar reconhecimento social. Os gostos pessoais 

permitem uma classificação social do ator que os demonstra, que procura a distinção entre 

os pares. O vinho representa, recorrentemente, um papel significante na vida destes atores, 

porque o seu consumo é parte da sua identidade, e a sua escolha é avaliada pelos seus pares 

(Rössel & Pape, 2016).  O consumo conspícuo é central na concetualização das marcas de 

luxo, propondo que os produtos providenciam simbologia e funcionalidade para satisfazer 

necessidades físicas e providenciar uma satisfação psicológica que deseja o status e a estima 

social (Mundel et al., 2017). A importância atribuída à escolha de vinho é, também, diferente 

consoante a ocasião de uso. Quando se trata de situações públicas, onde se encontram grupos 

de referência importantes, ou quando se oferece como presente vinho, este ganha um 

significante valor simbólico, e é considerado um marcador social consoante a gama. Optar 

por um vinho de luxo distingue e comporta uma carga alta de simbolismo (Ritchie, 2009, 

2011). 
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O consumo de marcas de luxo é, assim, importante para o indivíduo que procura a sua 

representação e posição social (Atwal & Williams, 2009; Vigneron & Johnson, 2004). Deste 

modo, o consumo conspícuo existe de forma a cumprir a satisfação não apenas material, mas 

também a necessidade social, como o prestígio (Amaldoss & Jain, 2005), conferindo status 

social (Chailan, 2018). Este é um aspeto dependente da influência interpessoal sob o 

indivíduo (Wiedmann et al., 2009). O consumo conspícuo percebido sugere que o indivíduo 

considera grupos de referência, sendo importante a procura de representação e posição social 

(Vigneron & Johnson, 2004). Quer isto dizer que o status social relacionado com uma marca 

é um fator de extrema importância no consumo conspícuo. O status é uma forma de poder, 

consiste no respeito, consideração e na inveja dos outros, representa os objetivos de uma 

cultura. Muitos indivíduos desejam o status e dedicam a sua energia a atingirem-no. O preço 

elevado é, para estes consumidores, um aspeto de prestígio e status conferido pela marca 

(Eastman & Goldsmith, 1999). Os consumidores de luxo são, assim, cada vez mais 

indivíduos que procuram o status (Seo & Buchanan-Oliver, 2015) à medida que vão seguindo 

comportamentos, como a ostentação de símbolos e de materiais valiosos, como o ouro e 

diamantes (Heine et al., 2018), que aumenta o seu próprio status. 

A singularidade incorpora a noção de que uma limitação da distribuição de bens de 

luxo aumenta a preferência do consumidor (Vigneron & Johnson, 2004) por uma marca, 

porque entende-a como sendo mais exclusiva e valiosa (Seo & Buchanan-Oliver, 2015). A 

qualidade e a performance superiores são expetativas que as marcas de luxo oferecem aos 

consumidores sobre outras marcas consideradas inferiores (Seo & Buchanan-Oliver, 2015; 

Vigneron & Johnson, 2004).  

O efeito “Veblen”, o snobismo e o efeito “bandwagon” são formas dos efeitos 

interpessoais no consumo conspícuo (Leibenstein, 1950; Tynan et al., 2010; Vigneron & 

Johnson, 2004). Estes comportamentos decorrem do desejo dos consumidores não serem 

identificados com as classes sociais mais pobres, mas sim com as classes sociais com mais 

disponibilidade financeira (Corneo & Jeanne, 1997). O efeito “Veblen” ocorre quando os 

indivíduos procuram status, sendo alcançado pela exibição de sinais de riqueza. Neste caso, o 

preço elevado é um fator de motivação do consumo de produtos e marcas. A estima por 

parte dos outros é, apenas, alcançada se a demonstração de riqueza estiver em evidência. 

Existe, desta forma, a sinalização de ostentação que provém de uma relação de equilíbrio 

entre o preço e o status (Bagwell & Bernheim, 1996). O snobismo é, também, um aspeto 
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interpessoal no consumo de luxo (Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann et al., 2009). Um 

indivíduo tende a comprar menos do produto se outros começam a comprá-lo (Dubois et 

al., 2001). Kastanakis and Balabanis (2012) referem que os consumidores snobes apenas 

valorizam um produto de luxo quando muito poucos o têm. Tynan et al. (2010) referem que, 

sob o efeito snobe, a procura pelos bens diminui, à medida que o número de consumidores 

aumenta. Isto acontece porque os snobes têm o desejo de serem diferentes, exclusivos e 

desassociados das massas. O efeito “bandwagon” leva a que a procura de um artigo aumente 

porque os consumidores “seguem” um grupo de referência que já adquiriu o produto 

(Vigneron & Johnson, 1999). É possível também referir o efeito “bandwagon” como 

conformismo, sendo exatamente o oposto do comportamento snobe (Corneo & Jeanne, 

1997; Dubois et al., 2001). Assim estes seguidores de tendências (Amaldoss & Jain, 2005), 

observam os hábitos de consumo de grupos de referência, e quando identificam as 

preferências e quais os objetos de luxo que consideram ter de ter para se tornarem parte 

desse grupo, compram esses artigos (Kastanakis & Balabanis, 2012). 

O hedonismo percebido é a perceção subjetiva de um artigo de luxo que proporciona 

ao consumidor prazer imediato e individual (Sheth et al., 1991). É a faceta do comportamento 

do consumidor que se relaciona com a perceção sensorial, a fantasia, aspetos emocionais e a 

própria experiência com o produto. Isto inclui sabores, sons, sensações, impressões tangíveis 

e imagens visuais, ou seja, muito mais que proporcionar só a satisfação tradicional de 

maximização de utilidade, satisfaz o lado emocional (Mundel et al., 2017). Isto porque as 

posses materiais não só convencem outros, mas também convencem os próprios, que 

podemos ser uma pessoa diferente com, ou sem elas (Belk, 1988). Estes consumidores 

procuram recompensas pessoais e satisfação que adquirem através do consumo e da compra 

de produtos sumptuosos (Vigneron & Johnson, 2004), pelos seus benefícios subjetivos e 

intangíveis (Dubois et al., 2001), emocionais e intrínsecos além da sua utilidade funcional 

(Berthon et al., 2009; Sheth et al., 1991; Westbrook & Oliver, 1991). Esta perspetiva também 

pode ser vista de um ponto de vista radical, como um modo de existência, que promove os 

bens, experiências, o tempo e a vida em si como coisas para serem adquiridas e retidas (Belk, 

1988). Portanto, os artigos luxuosos são predominantemente hedónicos, uma vez que o seu 

consumo é associado de forma primária ao afeto e à experiência sensorial (Christodoulides 

et al., 2009). A perceção do valor social, ou a perceção de extensão do próprio ser 

(Christodoulides et al., 2009), envolve a criação, enaltecimento e preservação de uma noção 

de identidade própria (Belk, 1988). As coisas, marcas e objetos auxiliam, assim, em qualquer 
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idade, a entender quem se é. Em particular, os consumidores utilizam marcas de luxo para 

se expressarem e se distinguirem em relação aos outros, mas também as compram pelo seu 

valor simbólico (Berthon et al., 2009; Dubois & Duquesne, 1993) que acaba por se refletir 

na sua própria identidade (Holt, 1995; Vigneron & Johnson, 2004), representando isto a 

mudança do paradigma da compra puramente transacional para uma experiência holística 

(Atwal & Williams, 2009), mais individual e orientada pela necessidade de novos desejos e 

experiências. A referenciação social e a construção de uma identidade própria parecem, deste 

modo, ser determinantes no consumo de luxo (Vigneron & Johnson, 2004). 

 

1.2 Os patamares do luxo 

Historicamente, o mercado de luxo era composto por um pequeno grupo de artesãos, 

num negócio de base familiar que era valorizado devido à qualidade elevada e artesanal dos 

seus produtos (Seo & Buchanan-Oliver, 2015). Como tal, durante séculos, o luxo foi limitado 

a muito poucos, como aristocratas e elites (Wolf et al., 2016). Era um estilo de vida exclusivo 

dos mais poderosos como faraós, reis, rainhas e suas cortes e, mais tarde, a mercadores e 

industriais. Servia para expressar o gosto refinado e impressionar multidões, agradando os 

círculos mais influentes de consumidores (Kapferer, 2014). Se, tradicionalmente, os artigos 

de luxo eram consumidos pelos círculos economicamente mais poderosos como forma de 

ostentação e status social (Grossman & Shapiro, 1988), a sua origem encontra-se, ainda hoje, 

latente nos consumidores (Kapferer, 2014). No entanto, ao contrário do que acontecia, a 

evolução estratégica que se tem vindo a registar por parte das marcas de luxo consiste na 

tentativa de incluir consumidores de classes sociais mais modestas (Seo & Buchanan-Oliver, 

2015; Truong, McColl, & Kitchen, 2009). Esta tendência,  denominada “democratização do 

luxo” (Kapferer & Bastien, 2009; Mundel et al., 2017; Silverstein & Fiske, 2003), é 

influenciada por um crescimento no rendimento disponível destes consumidores menos 

abastados, e também pelas novas marcas de luxo que combinam a perceção de elevado 

prestígio com preços razoáveis (Truong et al., 2009). Deste modo, estes artigos passaram a 

poder ser comprados por um grupo maior de consumidores, pelo que o desafio das marcas 

de luxo é determinar o que fazer com esta procura avassaladora. O foco das marcas alterou-

se, assim, de um grupo de pessoas extraordinárias, para um grupo ordinário, que as marcas 

querem fazer crer, ainda assim, tratarem-se de pessoas extraordinárias (Kapferer, 2014). O 

mercado de luxo passou a ser mais democrático, não se tratando agora de quem pode ou não 
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consumir. Passam a existir vários níveis de luxo, que coexistem e são direcionados para 

diferentes consumidores (Bezerra et al., 2017). Existem, assim, duas perspetivas no consumo 

de luxo: o consumo tradicional, que é reservado a um segmento elitista, que tem na sua 

essência a distribuição seletiva e o carácter inacessível, e o novo luxo, que vulgariza o acesso 

ao luxo e o desmistifica (Bezerra et al., 2017; Lipovetsky & Roux, 2015; Silverstein & Fiske, 

2003).  

Da parte dos gestores, o interesse é vender as marcas o mais possível, de forma a atingir 

o sucesso comercial. No entanto, o marketing dos produtos de luxo é paradoxal. Esta 

estratégia comercial, pode ter sucesso a curto prazo, mas transformar-se numa estratégia 

errada rapidamente (Kapferer, 2014), uma vez que, como já foi referido, a distribuição 

alargada e massificada destes produtos faz com que a marca e/ou artigo deixem de ser 

considerados de luxo (De Barnier et al., 2012). Tynan et al. (2010) coloca no consumidor esta 

decisão, a de entender onde termina o ordinário e se inicia o prestígio. Esta transformação 

leva a que o consumo de luxo deixe de ser identificador de uma classe social, e passe a ser 

um estilo de vida de uma sociedade (Illouz, 2009). À medida que as marcas de grande 

consumo introduzem os seus próprios artigos de luxo, a linha que divide os produtos de luxo 

e os de produção em massa deixa de ficar claramente demarcada (Mundel et al., 2017). Desta 

forma, uma marca pode ser percecionada como luxo numa categoria de produto, e noutra 

categoria de produto já não o ser (De Barnier et al., 2012). Assim, uma estratégia com 

enfoque no posicionamento entre a massificação e o prestígio é inovadora e eficaz, 

combinando um posicionamento de prestígio com um apelo a uma quantidade ampla de 

consumidores, sem comprometer a marca, não a tornando menos forte (Truong et al., 2009). 

Lentamente, o mercado de luxo acessível preencheu o espaço entre o ordinário e o luxo 

(Zhao & Jin, 2017). Através da democratização do luxo passam, então, a existir diferentes 

patamares no consumo. De Barnier et al. (2012) conduziram um estudo em que definiram 

três níveis de luxo: o luxo acessível, tendo como exemplo as marcas Mont Blanc e Chanel, o 

luxo intermediário, como Rolex, e o luxo inacessível, como a Ferrari. O conceito de luxo 

acessível é aplicado pelas marcas que lançam novas linhas de produtos, mantendo um 

balanço ténue entre o conceito tradicional de luxo e um mercado mais alargado, de produtos 

premium massificados, que não podem ser vistos como um desqualificação em relação aos 

artigos de luxo tradicionais (Kastanakis & Balabanis, 2012). De facto, muitos artigos de luxo 

estão agora disponíveis por um preço baixo o suficiente para incluir vários deles (Catry, 2003; 

Seo & Buchanan-Oliver, 2015; Silverstein & Fiske, 2003).  
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Quanto ao vinho, o estudo realizado por Mundel et al. (2017) refere que, entre outros 

artigos, o vinho e as bebidas espirituosas encontram-se relativamente altas na linha que divide 

luxo acessível de luxo tradicional, significando isto que há uma oportunidade para 

comercializar o vinho como um produto de luxo tradicional. Havendo, de facto, esta 

oportunidade, é necessário ter em conta que também existe uma estratégia no sentido 

inverso, uma vez que as marcas que antes só se dedicavam aos consumidores com mais poder 

económico, dedicam-se agora, também, a novas linhas de produtos ou extensões e novas 

marcas de forma a alcançar os consumidores de classe média (Silverstein & Fiske, 2003; 

Vigneron & Johnson, 2004). 

Silverstein and Fiske (2003) denominam esta democratização do luxo: “Mass Prestige” 

ou “Masstige”. Através destes termos os autores referem-se a artigos que ocupam uma 

posição muito particular entre a massificação e o prestígio. Ainda que existam, agora, 

conceitos dentro do luxo que diferem do conceito tradicional, com vários níveis e diferentes 

consumidores identificados, existem vários desafios que as marcas de luxo necessitam de ter 

em conta, de forma a não causar desgaste na marca, uma vez que um dos princípios básicos 

do luxo é o da exclusividade, ou escassez. À medida que a notoriedade aumenta, uma marca 

pode aumentar as suas vendas e lucros, mas isto pode levar a que os consumidores iniciais 

da marca deixem de a comprar, causando um corte entre a marca de luxo e o grupo de elite 

que inicialmente levou a marca ao sucesso. Para contrariar isto, as marcas podem optar por 

fazer crescer as suas vendas apelando a um grupo mais amplo de consumidores, ainda que 

com um rendimento inferior do original, utilizando diferentes táticas de raridade e 

exclusividade, criando vários subníveis dentro da mesma marca, cada uma posicionada num 

nível de preço diferente, com padrões de distribuição distintos (Kapferer & Valette-Florence, 

2018). Desta forma, as marcas tornaram-se marcadores sociais da estratificação, em que o 

único obstáculo para alcançar os artigos desejados é o limite financeiro do próprio indivíduo 

(Mundel et al., 2017). 

Na perspetiva dos consumidores de luxo acessível, o consumo de produtos e serviços 

dá-se por razões diferentes dos consumidores tradicionais de elite (Silverstein & Fiske, 2003). 

Truong et al. (2009) refere que existe um desejo de simular o estilo de vida dos mais 

abastados, ou da classe social imediatamente acima daquela em que se situam. Existe ainda 

uma procura pela qualidade superior dos produtos, e numa perspetiva mais hedónica, a 

recompensa própria. Ou seja, o consumo não é só diversificado culturalmente, abrange 
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também diferentes segmentos sociais. Assim, o luxo atual significa dignidade, pertença, e 

simboliza a procura por status (Kastanakis & Balabanis, 2012; Zhan & He, 2012), o que 

implica que o luxo serve interesses próprios, existindo o desejo pela posse material e pela 

utilização conspícua (Cristini et al., 2017). Se o conceito de luxo tradicional já não era simples, 

esta popularização do luxo causou ainda mais confusão (Kapferer, 2012; Kastanakis & 

Balabanis, 2012), fragmentando ainda mais o seu significado (Cristini et al., 2017). Os novos 

consumidores de luxo são mais novos do que eram os clientes do luxo tradicional, são mais 

numerosos, obtêm mais dinheiro de forma mais rápida, são mais flexíveis no financiamento 

e inconstantes nas suas escolhas (Truong et al., 2009). De facto, o modelo atual das 

sociedades democráticas possibilita que qualquer indivíduo tenha as mesmas oportunidades 

de ser bem-sucedido em qualquer aspeto da vida, através do trabalho (Kapferer & Bastien, 

2009). As marcas de luxo rapidamente entenderam isto e, por isso, competem pela sua 

atenção e procuram vender não apenas simbolismo e poder a um mercado alargado 

(Kapferer, 2012), como também estabelecer relações com significado entre consumidor e 

marca (Nobre & Simões, 2019). Tal como já foi referido, o conceito de prestígio varia 

dependendo do contexto socioeconómico do indivíduo. (Vigneron & Johnson, 1999). Ainda 

que mais acessíveis, as novas marcas de luxo ainda incorporam um nível razoável de prestígio 

compreendido (Silverstein & Fiske, 2003). Dependendo do contexto, os consumidores 

podem considerar como luxo produtos, serviços e marcas que não correspondem à noção 

tradicional do consumo simbólico e luxuoso (Nobre & Simões, 2019). A água pode ser 

considerada tanto uma necessidade básica como um artigo de luxo, dependendo da situação 

e do local (De Barnier et al., 2012). Christodoulides et al. (2009) reforçam esta mesma ideia, 

referindo que os indicadores de luxo e necessidades básicas variam de sociedade para 

sociedade. Ainda assim, a necessidade humana de diferenciação em relação aos seus pares 

não desapareceu, sendo o papel das marcas de luxo fulcral neste processo (Mundel et al., 

2017). A maioria do vinho é, desta forma, entendido como um luxo acessível. Num estudo 

sobre esta temática, o vinho e bebidas espirituosas foram identificadas pelos consumidores 

como luxo acessível, logo após produtos de moda, como roupa (Mundel et al., 2017). 
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1.2.1 Fatores macroambientais e tendências ambientais propulsoras da 

democratização do luxo 

Korstanje (2016) atribui esta democratização da experiência do luxo a dois fatores 

essenciais: as tecnologias de telecomunicação e a procura do consumidor pela autenticidade 

(fator que já foi identificado anteriormente nos artigos de luxo). Mas, o consumo de luxo, 

tem sido influenciado também por outros fatores macro ambientais, como a globalização e 

a convergência cultural (Mandel, Petrova, & Cialdini, 2006), pela emergência de novos 

segmentos de mercado, pelo número cada vez maior de consumidores economicamente mais 

poderosos, pela atenção dada pelos media (Reyneke, Pitt, & Berthon, 2011; Seo & Buchanan-

Oliver, 2015), pelo aumento de popularidade das compras pela internet e pelo aumento das 

viagens internacionais (Nueno & Quelch, 1998). Tal como refere Seo and Buchanan-Oliver 

(2015), estas tendências podem ser divididas em três categorias essenciais: sociais, culturais e 

externas às tendências da indústria. 

As tendências sociais, como já referido, referem-se à mudança do paradigma do 

consumo de artigos de luxo, antes consumidos pelos círculos mais abastados (Grossman & 

Shapiro, 1988), e através desta evolução de massificação, a expansão para uma base de 

consumidores mais alargada e modesta em rendimento (Seo & Buchanan-Oliver, 2015). Em 

particular no vinho, a estratégia de democratização passou por aprofundar a gama de vinhos 

da marca, o que permitiu a consumidores de diferentes níveis de capital financeiro comprar 

vinhos de produtores conceituados. Os vinhos de gamas mais baixas são frequentemente 

promovidos como sendo de vinhas mais jovens, e concetualizados para consumo imediato 

sem, no entanto, perderem a distinção de serem produzidos no mesmo terroir, condições e 

produtor que a gama mais alta. Além do mais, a compra de bons vinhos democratizou-se 

pela possibilidade de compra, relativamente barata, de garrafas ou copos de vinho em 

restaurantes  (Howland, 2013). O  fenómeno da democratização do luxo foi observado por 

Silverstein and Fiske (2003) que referem que consumidores da classe média americanos 

estavam a aumentar os níveis de gosto e qualidade. Como nunca antes visto na história, estes 

consumidores são educados e viajados, devido também ao seu rendimento, estão dispostos 

a pagar mais por produtos que possuem um bom design, uma boa engenharia e têm um toque 

artesanal semelhante aos bens tradicionais de luxo.  Os novos bens de luxo, ao contrário dos 

tradicionais, são capazes de gerar grandes volumes de venda com preços razoavelmente altos. 

De facto, e à semelhança do que aconteceu com os consumidores americanos, a popularidade 
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de marcas de luxo em mercados emergentes aumentou de forma similar em todo o mundo 

(Catry, 2003). 

As novas tendências centram-se na globalização, sendo este o processo pelo qual as 

economias regionais, sociedades e culturas estão cada vez mais integradas (Al-Rodhan & 

Stoudmann, 2006), criando novas oportunidades e desafios aos gestores de marcas de luxo 

(Seo & Buchanan-Oliver, 2015). Para a indústria do luxo, a maior consequência da 

globalização e das influências multiculturais traduziu-se num aumento do consumo das 

marcas de luxo globais, quer nas economias desenvolvidas, quer nos países em 

desenvolvimento (Kapferer, 2012).  

Existem outras tendências que devem ser consideradas no desenho das estratégias 

atuais das marcas e na influência dos consumidores. As compras pela internet (Korstanje, 

2016), o aumento de atenção que as marcas de luxo têm recebido dos media (Mandel et al., 

2006), a divulgação e partilha das marcas pelas celebridades nos social media  (Berthon et al., 

2009; Heine et al., 2018; Mandel et al., 2006; Seo & Buchanan-Oliver, 2015), bem como o 

aumento das viagens internacionais (Nueno & Quelch, 1998). Estas tendências fazem com 

que os produtos de luxo se tornem mais acessíveis, o que estimula a compra de artigos de 

luxo. Também a tendência de partilha de comunicação e informação que a tecnologia 

provoca faz com que os gostos dos consumidores e as suas perceções sejam muitos 

semelhantes em diferentes mercados. Esta democratização de conhecimento e informação 

transforma os indivíduos de meros consumidores de conteúdo, em verdadeiros produtores 

de conteúdo (Reyneke et al., 2011). Os gestores de marcas de vinho, à partida, irão dar mais 

atenção à gestão dos social media, entendendo qual a presença que querem estabelecer nestes 

meios, através, por exemplo, de páginas oficiais (Facebook, Twitter e Youtube) e 

monitorizando conteúdos não oficiais, alinhando numa estratégia e planos de contingência 

que lhes permita agir de forma adequada. 

 

1.3 O luxo no sector do vinho 

Existe pouco conhecimento acerca da natureza do mercado de vinho de luxo 

(Beverland, 2004), em especial sobre as estratégias de marketing a serem utilizadas em vinhos 

de luxo de forma a alcançar os consumidores (Thach et al., 2018). O vinho faz parte da 

história humana há mais de seis mil anos, servindo funções sociais e religiosas. A sua 
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expressão moderna, com a melhoria da qualidade e aumento de prazo de consumo iniciou-

se por volta do século XVII (Soleas, Diamandis, & Goldberg, 1997). Existiram vários 

desenvolvimentos, em particular uma série de inovações que permitiram a redução da 

oxidação dos vinhos, facilitando o seu transporte, armazenamento e possibilidade de, desta 

forma, adicionar características aromáticas na garrafa, que antes eram eliminadas pelo estado 

defeituoso com que o vinho chegava ao consumidor. Isto permitiu que o vinho, outrora 

apenas consumido pela aristocracia e outras elites por serem os únicos grupos sociais que 

possuíam poder económico para comprar e armazenar vinho em bom estado, passasse a ser 

consumido e apreciado por classes emergentes, transformado num bem diferenciador, 

consumido de forma conspícua como marco de distinção em locais públicos, aumentado o 

seu valor devido às suas qualidades evolutivas e efêmeras (Howland, 2013).  

Com o aumento de qualidade surgiram os vinhos de luxo, em que os mais famosos do 

mundo serão, possivelmente, os Bordeaux Premier Cru. Esta identificação original das marcas 

foi uma iniciativa do Governo Francês em 1855, que procurava proporcionar uma estrutura 

à produção de vinho em Bordéus. Ser classificado significava obter prestígio, sendo que esta 

classificação honrosa ainda se mantém até aos dias de hoje (Reyneke et al., 2011). Atualmente, 

os vinhos de luxo fornecem importantes conhecimentos para as marcas de todos os setores 

deste segmento, na medida em que representam algumas das mais antigas marcas ainda em 

atividade. Estas marcas atravessaram guerras de preços, com concorrentes a venderem a 

preços muito reduzidos, guerras, escândalos, tempos inconstantes como crises e mudanças 

de gostos e, ainda assim, muitas sobreviveram (Beverland & Luxton, 2005). Especificamente 

em Portugal, o vinho desde sempre fez parte da história do país, intimamente ligado a 

gerações de produtores e agricultores. Em 1994, o relatório de Porter confirmou isso mesmo, 

colocando o vinho como um dos pilares do país para o crescimento económico. Através das 

estratégias alinhavadas nesse relatório, foi possível passados mais de 20 anos alcançar 

melhorias significativas no vinho, com aumento da qualidade (Gonçalves, Ribeiro Mendes, 

Sardinha, & Rodrigues, 2015).  

O vinho de qualidade é uma noção diferenciadora entre um vinho feito em grandes 

quantidades como uma bebida padronizada e um vinho artesanal que exprime um bom vinho 

tranquilo, com várias camadas de complexidade e profundidade, que pode focar e aprimorar 

os nossos sentidos, tal como uma obra de arte (Chailan, 2018; Crane, 2007; Fretter, 1971; 

Harlan, 2016). Além disso, um vinho deve possuir história e mitos acerca da marca que irão 
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fazer com que seja especial possui-lo e, consequentemente, fazer o seu comprador sentir-se 

um privilegiado. Porque, ainda que não o admitindo diretamente esse sentimento de 

privilégio ao explicar a compra do vinho, o consumidor irá basear-se na história, na herança 

e no terroir (Thach et al., 2018). 

Com a disseminação do consumo em massa, a compra e consumo mudou 

drasticamente na maior parte dos países nos últimos séculos, levando a uma democratização 

do consumo (Rössel & Pape, 2016). A evolução para a democratização deu-se ao existir um 

maior número de apreciadores, que fez com que os produtores, por sua vez, focassem a sua 

estratégia e produção para agradar à sociedade, ou seja, começaram a utilizar variedades de 

castas mais simples e acessíveis a todos, o que permitiu aos consumidores menos entendidos 

aprender sobre a complexidade nos vinhos. Isto possibilitou que os consumidores mais 

entendidos e os menos conhecedores, com mais ou menos experiência e conhecimento, se 

aproximassem, fazendo parte e participando nas opiniões dos diferentes vinhos (Howland, 

2013). O vinho tornou-se, desta forma, comum no quotidiano, comprado e consumido como 

bem necessário numa casa, ainda assim, tendo um caráter especial na compra (Ritchie, 2009). 

No entanto, esta democratização causa também um paradoxo. O vinho passa a ser apenas 

um bem de consumo ordinário, deixando de ser relevante para a construção e manutenção 

da identidade de quem o consome. Com a disseminação do consumo em massa, a compra e 

o seu consumo levaram a uma democratização que provocou uma diminuição na produção 

e consumo de grandes vinhos nos países europeus produtores de vinho. Ainda assim, 

aumentou o consumo per capita e penetrou no gosto e preferências da população, abrangendo 

um mercado maior (Rössel & Pape, 2016). 

 

1.3.1 Caraterização do vinho de luxo 

O vinho é uma categoria de produto complexa (Wolf et al., 2016). Através da noção 

dos diferentes patamares do luxo, é possível situar as melhores marcas da maioria do vinho 

existente tendencialmente como um artigo de luxo acessível, à semelhança de outras 

categorias de produtos como espirituosas e fragâncias, na medida em que existe uma 

proporção alta de consumidores que conseguem aceder ao topo destas categorias de forma 

mais fácil quando comparadas com outras categorias, essencialmente por causa do seu preço 

ser acessível (Sjostrom et al., 2016). De facto, tal como já foi referido no decorrer desta 

dissertação, se um dos requisitos para poder ser considerado como artigo de luxo tradicional 
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é o preço elevado (Keller, 2009), mesmo os “melhores” vinhos não podem ser considerados 

como tal na medida em que menos de 5 por cento é vendido por um preço acima de 100 

dólares (Sjostrom et al., 2016) e, mesmo os vinhos vendidos acima de 50 dólares por garrafa 

são, habitualmente, relativamente escassos e adquiridos por consumidores que são 

verdadeiros conhecedores. Nos Estados Unidos da América, o preço médio por garrafa 

ronda os 9 dólares, e os vinhos considerados como verdadeiros ícones, de luxo representam 

uma pequena quantidade do mercado, sendo um vinho com o preço aproximado de 21 

dólares o top of mind dos consumidores cumprindo a premissa de luxuoso. Os vinhos 

classificados como “ícones” são consistentes com o status de luxo, no entanto estes vinhos 

representam, aproximadamente, um por cento do mercado global de vinho (Beverland, 

2004).  

Mais importante que o preço absoluto, deve ser considerado o preço diferencial entre 

produtos de luxo e produtos com funcionalidade comparável (Kapferer, 1997), estando 

diretamente relacionada  a categoria do produto com a associação ao luxo (De Barnier et al., 

2012). Desta forma, ainda que possa ser considerado como um luxo acessível, 

predominantemente devido ao preço, as características do vinho de luxo estão interligadas 

com as características identificadas dos artigos de luxo em geral. A herança e o pedigree, a 

consistência estética, o comprometimento de qualidade, a relação com o local, o método de 

produção e a relativização das motivações puramente comerciais são caraterísticas dos vinhos 

de luxo (Beverland, 2006). 

Deste modo, um vinho de alta qualidade pode envelhecer durante décadas, refletindo 

a sua alta qualidade. A sua qualidade também pode depender da localização da vinha, ou ter 

uma designação sinónima de qualidade como, por exemplo, a designação Vintage1 que pode 

ter, também, impacto na qualidade, uma vez que só se atribui esta qualificação a anos 

excecionais (Thach et al., 2018). No consumo, a experiência é importante, não sendo possível 

apenas restringir a importância do consumo às caraterísticas físicas do produto. A forma 

                                                 

1 Em Portugal, nos termos do Artigo 11.º, nº1, alínea c) do Decreto-Lei n.º 166/86 de 26 de Junho de 1986,  a 

designação Vintage: “É o vinho do Porto de uma só colheita, produzido em ano de reconhecida qualidade, 

com características organoléticas excecionais, retinto e encorpado, de aroma e paladar muito finos, que seja 

reconhecido pelo Instituto do Vinho do Porto com direito ao uso da designação «Vintage» e data 

correspondente.” (Ministério da Agricultura, 1986) 
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como se desenrolha e é vertido para dentro de um copo que, também ele, deve ter qualidade, 

são aspetos fundamentais que permitem aumentar ao máximo todas as sensações do 

consumidor. Caso seja num restaurante, os próprios empregados que servem devem estar 

treinados, entendendo qual a melhor condição para o consumo, em que vai proporcionar 

maior prazer. Para ser uma experiência completa, os colaboradores do restaurante necessitam 

de ser autênticos embaixadores dos vinhos, ainda que os produtores e marcas não tenham 

necessariamente controlo nesta experiência em restaurante (Hall, 2016). No que se refere à 

autenticidade, é possível constatar com o exemplo do Champagne. Ao entender a importância 

de desenvolver símbolos ligados à natureza, de forma a distanciar os produtores de um 

processo muito industrializado, foi desenvolvido em França um critério de respeito pela 

tradição para identificar quais os melhores Champagnes, criando uma estratégia que se revelou 

crítica de forma a criar autenticidade no método de produção (Beverland, 2005). Também 

noutros vinhos, os enólogos focam-se na produção com autenticidade, evidenciando o que 

a natureza e a colheita providenciou para esse ano em específico. Como complemento não 

descuram, igualmente, os métodos de produção e práticas, como o cuidado com o desengace 

e a compra de barris de alta qualidade (Thach et al., 2018). Quanto à raridade, nos vinhos, é 

atingível através da colocação de limites na vinha, ou mantendo a produção baixa. No caso 

de colheitas que sejam parcas em qualidade, o vinho é, usualmente, desclassificado e não é 

vendido nesse ano (Thach et al., 2018). Até a distribuição seletiva eficaz nos vinhos de luxo 

pode ser conseguida através de outlets exclusivos, restaurantes, eventos ou, até, certos clubes 

(Hall, 2016). No que toca ao preço, concretamente no vinho, é um potencial desafio. É 

necessário que seja suficientemente elevado, caso contrário, corre o risco que o vinho perca 

o seu apelo conspícuo para os consumidores (Hall, 2016). 

 

Consumidores 

O sentido do consumo de vinho depende do conceito atribuído ao seu significado e 

contexto. Ou seja, o consumo de vinho pode não ter mais significado ou proporcionar uma 

melhor experiência que uma peça de teatro  ou uma novela, principalmente caso seja um 

vinho produzido em massa e que não tenha especificações e objetivo de enaltecer os sentidos 

dos consumidores, o seu intelecto e emoções (Harlan, 2016). De forma geral, o consumo de 

vinho é um conjunto de práticas que se relaciona com a experiência, a integração, a 

representação e a classificação. O contexto de consumo, caraterizado como a experiência, 
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assume uma especial importância dependendo do seu consumidor, desde o amador até ao 

mais experiente (Dobele, Greenacre, & Fry, 2018). 

O consumo de vinho é diferente consoante a ocasião do consumo, privada ou pública. 

Dependendo do contexto, os consumidores adquirem os vinhos em locais diferentes e com 

objetivos específicos. Caso seja um consumo quotidiano, o local mais habitual de compra 

será um supermercado, caso seja um vinho para consumir em ocasiões com caráter mais 

especial, os consumidores irão preferir lojas especializadas, como garrafeiras para realizar a 

sua compra. Esta perceção da ocasião está intimamente relacionada com a decisão de compra 

de forma consciente ou subconscientemente, dependendo também do grau de envolvimento 

do consumidor. A ocasião de uso representa, assim, um fator determinante no 

comportamento de compra do consumidor, que pode ser radicalmente diferente, apenas 

tendo como base a situação de compra (Lockshin & Hall, 2003; Ritchie, 2009). Os atributos 

que o consumidor considera relevantes são, também, diferentes dependendo do grau de 

envolvimento e da ocasião de uso (Dobele et al., 2018). 

No canal on-trade (bares, cafés, restaurantes, hotéis, etc.), os três atributos que o 

consumidor menos valoriza são o grau álcool do vinho, as sugestões do menu e a 

disponibilidade em meias garrafas. Pelo outro lado, os consumidores valorizam já ter 

experimentado o vinho anteriormente, terem lido sobre o vinho, sugestões de harmonização 

com a refeição (J. Hall, Lockshin, & O'Mahony, 2001; Lockshin & Corsi, 2012; Wansink, 

Payne, & North, 2007), saber as variedades das castas do vinho (Felzensztein, Hibbert, & 

Vong, 2004), os prémios obtidos, o preço, o país e a região de origem (Goodman, Lockshin, 

& Cohen, 2007) e, ainda, ler as notas de prova (Corsi, Mueller, & Lockshin, 2012). O preço 

é, também, um dos elementos mais importantes na escolha dos consumidores, permitindo 

inferir acerca da qualidade e valor do vinho (Naipaul & Parsa, 2001; Narine & Badrie, 2007).  

Os consumidores procuram, também, reduzir o risco da sua escolha. Para isso procuram 

escolher um restaurante com base na sua reputação, obter sugestões dos colaboradores ou, 

caso seja possível, optar por um vinho que tenham escolhido ou experimentado numa 

anterior visita ao restaurante (Lacey, Bruwer, & li, 2009). Um fenómeno interessante que 

também ocorre na restauração, o BYOB (Bring Your Own Bottle), permite aos consumidores 

levarem o seu próprio vinho, evitando assim os preços elevados praticados no restaurante, 

reduzir o esforço e reduzir o tempo e dificuldade na escolha (Bruwer & Rawbone-Viljoen, 

2013). Ainda assim, os consumidores tendem a ter menos confiança na compra de vinho em 
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restaurante que em loja da especialidade (Lockshin & Corsi, 2012). No canal off-trade 

(hipermercados, garrafeiras, lojas de conveniência, etc.), as refeições também assumem um 

papel extremamente importante, na medida em que o vinho é a bebida alcoólica de 

preferência para acompanhar refeições fora e dentro de casa. O vinho é também utilizado 

como oferta quando existem convites para festas, jantares e, até, utilizado como prenda por 

si só (Ritchie, 2009). Um dos principais fatores que propiciam a compra, mais comum no 

canal off-trade são as medalhas e prémios colocados nas garrafas. Em particular vinhos com 

medalhas de ouro aumentam as probabilidades de serem adquiridos (Lockshin, Jarvis, 

d’Hauteville, & Perrouty, 2006; Mueller & Lockshin, 2008; Orth & Krška, 2001).  

Ainda que seja extremamente importante, não é apenas a experiência e o local que 

influenciam o consumo de vinho. O consumo do vinho está, também, muito relacionado 

com o próprio consumidor e com os seus objetivos ao adquirir o vinho. O conhecedor e o 

consumidor aspiracional são os mais típicos consumidores de vinhos de luxo (Beverland, 

2004). Os conhecedores são os consumidores com perfil hedonistas e perfecionista 

(Vigneron & Johnson, 1999), estando mais interessados nos prazeres que o vinho lhes 

oferece, colocando menos ênfase no preço e mais na qualidade que advém das caraterísticas 

do vinho e na sua performance. No entanto, cingir o vinho de luxo apenas ao conhecedor ou 

ao consumidor aspiracional é limitador e falha no conhecimento amplo dos consumidores 

de vinho de luxo, que abrange uma faixa sociodemográfica diversificada, diferentes níveis de 

envolvimento e consumo, dependendo da situação de uso ou compra, sendo esta questão 

ainda mais exacerbada pela democratização do luxo (Wolf et al., 2016). 

Existe, contudo, um paradoxo no consumo de vinho. Se, atualmente, os vinhos são 

vistos como commodities, os consumidores menos habituais compram vinhos de marcas e 

nomes mais familiares de forma a reduzir o risco de consumo em público, deixando assim o 

vinho de ser um artigo de exploração, perdendo o interesse para os consumidores mais 

envolvidos (Ritchie, 2009).  

 

Gestores 

Ao mesmo tempo que os produtores de vinho de luxo adotaram técnicas de marketing 

básicas, como publicidade, pesquisa de mercado, construção de relações com os 

consumidores e branding (Beverland, 2005), também se afastaram da imagem da produção e 
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comércio industrial (Phillips, 1994).  Frequentemente, os gestores das marcas de vinho de 

luxo opõem-se às técnicas de marketing, criticando a emergência dos vinhos produzidos em 

massa (Beverland, 2004). Uma das questões que, desta forma, se impõe é como criar 

notoriedade sem  relativizar a qualidade percebida e posicionamento do vinho (Quelch, 

1987). Todos os produtores e gestores procuram criar valor acrescentado à marca de vinho. 

Esse valor pode refletir-se no preço elevado (Blair, Atanasova, Pitt, Chan, & Wallstrom, 

2017), preço esse que os consumidores estão dispostos a pagar por uma marca de vinho em 

particular ou pode relacionar-se com a lealdade e compromisso do consumidor perante a 

marca, sendo este fator menos passível de análise, mas podendo, mesmo assim,  representar 

direta ou indiretamente maior rendimento para a empresa (Nowak, Thach, & Olsen, 2006). 

Contudo, a estratégia dos gestores passa, também, por uma maior democratização do vinho. 

A perceção de qualidade do vinho passou a ser muito mais fácil de entender a partir do 

momento em que se asseguraram mecanismos como críticas, avaliações e concursos com 

prémios, vastamente cobertos pelos media tradicionais (como revistas da especialidade) e 

online, e até pela exposição de certificados nas adegas ou, até, nas próprias garrafas. De facto, 

sejam avaliações por número de estrelas presentes em revistas da especialidade ou medalhas 

afixadas nas garrafas, oferece uma garantia ao consumidor da qualidade do vinho, algo que 

não existindo estes símbolos identificadores seria muito complicado sem experimentar o 

vinho (Howland, 2013). Críticos reconhecidos internacionalmente como Robert Parker, que 

criou um sistema de pontuação relativo à qualidade dos vinhos fácil de entender para os 

consumidores, em que podem compreender de forma simples e clara se se trata de um vinho 

de qualidade ou não, são motivo de interesse constante dos gestores e das empresas 

produtoras de vinho, procurando assim que os seus vinhos sejam experimentados e bem 

pontuados por estes críticos (Blair et al., 2017). 

Outra das estratégias representantes da democratização do vinho passa pela criação de 

diferentes gamas dentro da mesma marca, permitindo a consumidores com diferentes níveis 

de rendimento comprar vinhos de marcas e vinhas de renome, a diferentes preços, mais em 

conta do que o vinho topo da gama. Produzem, desta forma, vinhos de vinhas mais jovens, 

tendo como fim o consumo imediato, não deixando, ainda assim, de ter a distinção de serem 

produzidos no mesmo terroir, com condições idênticas e pelo mesmo enólogo que produz o 

vinho topo da gama (Howland, 2013). Assim, através da consciencialização dos 

consumidores feita através de associações como a “Wine in Moderation”, em que empresas 

embaixadoras Moët Hennessy, Pernod Ricard Wine Affiliates e a Sogrape Vinhos assumiram 
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um compromisso de responsabilidade social, bem como campanhas conhecidas como “drink 

better, but less” (Bohling, 2014), levaram a que exista uma preocupação acerca do consumo 

excessivo de álcool, mas também quanto ao consumo qualitativo, invés do quantitativo, 

privilegiando-se vinhos de qualidade. 

 

1.4 Conclusão 

Na revisão de literatura apresentada acima foram apresentadas três secções essenciais 

para entender o mercado de luxo de vinho. Na primeira secção foi abordado o mercado de 

luxo de forma mais ampla, a sua definição e as motivações dos consumidores em adquirir 

produtos de luxo. Esta secção é essencial para compreender a segunda secção que aborda os 

patamares do luxo, as várias perspetivas existentes, como o conceito de luxo acessível e a 

democratização do luxo, bem como os diferentes fatores que contribuíram para a sua 

democratização. Na terceira e última secção, além contextualização histórica, que se revela 

importante para entender porque pode o vinho ser considerado um produto de luxo, foram 

também abordados o conceito e as caraterísticas para que um vinho possa ser considerado 

de luxo. Ainda no mesmo seguimento, foram também abordadas quais os fatores e 

tendências propulsoras da democratização do luxo e os vários fatores importantes no 

mercado de vinho de luxo tanto os gestores de marcas de vinho de luxo, como para os 

consumidores destes mesmos vinhos. Deste modo, na tabela 1, encontra-se um resumo da 

revisão de literatura que aborda, entre outros temas, a estratégia que os gestores estão a 

adotar. A estrutura da tabela foi feita com base em qual a secção em foco seguida da 

problemática em discussão, seguindo-se os autores mais relevantes que abordaram diferentes 

temáticas e, por fim, o contributo que estes autores deram para essa problemática. 
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Tabela 1: Resumo da revisão de literatura 

Secção Problemática Autores relevantes Contributo 

Consumo de 

luxo 

Definição do conceito (Cristini et al., 2017; De 

Barnier et al., 2012; 

Mortelmans, 2005; Mundel 

et al., 2017; Phau & 

Prendergast, 2000) 

Impossibilidade da 

definição do luxo 

em termos 

absolutos. 

Consumo de 

luxo 

Estigmatização do luxo (Mortelmans, 2005) Bens de luxo como 

supérfluos por não 

responderem a 

necessidades 

básicas. 

Consumo de 

luxo 

Conceito de luxo como 

conjunto de atributos 

(Atwal & Williams, 2009; 

Shukla, 2011; Sjostrom et 

al., 2016) 

Conjunto de 

atributos que 

possuem, nos seus 

requisitos de luxo, 

os padrões mais 

elevados. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Qualidade 

(Atwal & Williams, 2009; 

Mortelmans, 2005; Mundel 

et al., 2017; Seo & 

Buchanan-Oliver, 2015) 

A qualidade como 

expetativa dos 

consumidores face 

às marcas de luxo, 

sendo os dois 

termos quase 

sinónimos. 

 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Qualidade 

(Bezerra et al., 2017; Lim 

et al., 2013; Mortelmans, 

2005; Vigneron & 

Johnson, 2004) 

A qualidade 

comporta vários 

atributos 

relacionados que 
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são indicadores. 

Quando elevada, 

serve de justificação 

ao preço alto. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Autenticidade 

(Beverland, 2005; Morhart 

et al., 2015) 

Autenticidade 

relaciona-se com 

origem, métodos 

produtivos, 

credibilidade, 

valores morais, 

pureza, tradição, 

aura ou 

autoexpressão. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Autenticidade 

(Beverland, 2005, 2006; 

Morhart et al., 2015; 

Peterson, 2005) 

Autenticidade 

enquanto projeção 

de expetativas, 

crenças e 

perspetivas dos 

consumidores, 

favorecendo uma 

aura em torno da 

marca baseada em 

fatores reais e 

outros associados.  

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Escassez 

(Hennigs et al., 2012; 

Kapferer & Valette-

Florence, 2016; Keller, 

2009; Kumagai & 

Nagasawa, 2017; Phau & 

Prendergast, 2000; Seo & 

Buchanan-Oliver, 2015) 

Controlo do nível 

de escassez através 

de produção 

limitada e controlo 

da distribuição 

através da adoção 

estratégica de canais 
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e de pontos de 

venda. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Escassez 

(Kapferer, 2012; Lynn, 

1991; Verhallen & 

Robben, 1994; Vigneron 

& Johnson, 2004) 

Criação de mito de 

raridade para 

aumentar desejo 

pela marca e 

sensação de 

exclusividade. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Preço 

(Dubois & Paternault, 

1995; Keller, 2009; Lim et 

al., 2013; Mundel et al., 

2017; Sjostrom et al., 2016; 

Vigneron & Johnson, 

2004; Wiedmann et al., 

2009) 

Consumidores 

entendem preço alto 

como consequência 

inevitável dos 

custos de produção 

elevados, da 

qualidade e das 

singularidades 

construídas pelos 

elementos 

intangíveis. 

Consumo de 

luxo 

Atributos do luxo - 

Preço 

(Kapferer, 1997; Kapferer 

& Laurent, 2016; Nobre & 

Simões, 2019) 

Relevância do preço 

relativo enquanto 

comparação de 

produtos com 

funcionalidade 

comparável e da 

representação na 

vida do indivíduo e 

dos seus recursos 

financeiros. 

Consumo de 

luxo  

As três esferas do luxo - 

Função 

(Christodoulides et al., 

2009; Kapferer, 1997) 

Luxo não exclui 

objetivo 
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fundamental do 

objeto, ou seja, 

solucionar 

necessidades 

extrínsecas. 

Consumo de 

luxo 

As três esferas do luxo - 

Experiência 

(Cristini et al., 2017; 

Nobre & Simões, 2019) 

Evolução da noção 

de “ter para ser” 

para experiência 

holística (“possuir 

para experimentar”). 

Os consumidores 

mantêm laços com 

marcas que 

providenciem 

experiências 

significativas 

Consumo de 

luxo 

As três esferas do luxo - 

Simbologia 

(Christodoulides et al., 

2009; Dubois & 

Duquesne, 1993; Kapferer, 

1997; Thach et al., 2018) 

Consumo subjetivo 

orientado pelas 

perceções do 

indivíduo que 

adquire um produto 

de luxo pelo que 

este simboliza, 

ficando muitas 

vezes associado a 

um grupo social, 

papel ou imagem 

que deseja. 

Motivações do 

consumo de luxo 

A evolução da pirâmide 

de Maslow 

(Maslow et al., 1970; 

Mundel et al., 2017) 

A satisfação de 

necessidades mais 

básicas dá origem às 

necessidades mais 
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superficiais, como o 

status.   

Motivações do 

consumo de luxo 

A adaptação da teoria 

dos três mundos de 

Karl Popper 

(Belk, 1988; Berthon et al., 

2009; Nobre & Simões, 

2019) 

A dimensão objetiva 

(material) como 

conjunto de 

associações e 

caraterísticas que 

formam a marca, ou 

seja, a sua 

materialização e 

manifestação física. 

A dimensão 

subjetiva 

(individual) 

enquanto 

componente 

experiencial, 

baseada em 

interações e relações 

com a marca. A 

dimensão coletiva 

(social) como 

componente 

simbólica, 

distinguindo o valor 

dos sinais de luxo. 

Motivações do 

consumo de luxo 

Orientação interpessoal  (Vigneron & Johnson, 

2004) 

As três dimensões 

interpessoais nas 

motivações no 

processo de tomada 

de decisão de 

compra de bens de 
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luxo – o consumo 

conspícuo (efeito 

“Veblen”, snobismo 

e efeito 

“bandwagon”), a 

qualidade entendida 

e a singularidade. 

Motivações do 

consumo de luxo 

Orientação pessoal 

consumo de luxo 

(Vigneron & Johnson, 

2004) 

As duas dimensões 

pessoais nas 

motivações no 

processo de tomada 

de decisão de 

compra de bens de 

luxo – o hedonismo 

e a extensão do 

próprio ser 

Patamares de 

luxo 

 

A democratização do 

luxo 

 

(Kapferer & Bastien, 2009; 

Lipovetsky & Roux, 2015; 

Mundel et al., 2017; Seo & 

Buchanan-Oliver, 2015; 

Silverstein & Fiske, 2003; 

Truong et al., 2009) 

Do consumo de 

luxo tradicional para 

a democratização do 

luxo e a inclusão de 

outras classes 

sociais menos 

elitistas como foco 

das marcas.  

Patamares de 

luxo 

O paradoxo do 

marketing no luxo 

 

(De Barnier et al., 2012; 

Kapferer, 2014; Mundel et 

al., 2017) 

A estratégia 

comercial de 

massificação dos 

produtos de luxo 

pode tornar ténue a 

linha que divide os 

produtos de luxo e a 

produção em massa. 
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Patamares de 

luxo 

Os diferentes patamares 

do luxo 

(De Barnier et al., 2012) Com a 

democratização do 

luxo, passam a 

existir três níveis: o 

luxo acessível, o 

intermediário e o 

inacessível. 

Patamares de 

luxo 

O luxo acessível através 

da democratização  

(Silverstein & Fiske, 2003) Conceito de 

“Masstige” ou 

“Mass Prestige” – 

referem-se aos itens 

que ocupam uma 

posição muito 

particular entre 

massificação e 

prestígio.  

Patamares de 

luxo 

Os novos consumidores (Nobre & Simões, 2019; 

Silverstein & Fiske, 2003) 

Ainda que as novas 

marcas de luxo mais 

acessíveis 

comportem um 

nível razoável de 

prestígio, o 

contexto 

desempenha um 

papel fulcral naquilo 

que os 

consumidores 

consideram como 

luxo. 

Patamares de 

luxo 

A influência dos fatores 

macroambientais e das 

(Al-Rodhan & Stoudmann, 

2006; Catry, 2003; 

As três categorias 

essenciais da 
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tendências ambientais 

na democratização do 

luxo 

Grossman & Shapiro, 

1988; Korstanje, 2016; 

Mandel et al., 2006; Nueno 

& Quelch, 1998; Reyneke 

et al., 2011; Seo & 

Buchanan-Oliver, 2015) 

democratização do 

luxo: 

- Sociais: 

Consumidores mais 

poderosos 

financeiramente, o 

aumento da 

popularidade das 

marcas de luxo e o 

aprofundamento de 

gamas destas marcas  

- Culturais: 

Globalização e as 

influências 

multiculturais 

- Externas às 

tendências da 

indústria: As 

compras online, a 

atenção dos media, a 

divulgação e partilha 

dos social media e as 

viagens 

internacionais. 

O luxo no setor 

do vinho 

A evolução do vinho de 

commodity para produto 

de luxo 

(Howland, 2013; Soleas et 

al., 1997) 

A evolução 

qualitativa do vinho 

permitiu a sua 

evolução de 

commodity para um 

produto de luxo, 

ainda assim, 
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acessível porque 

existe uma 

proporção alta de 

consumidores que 

consegue aceder ao 

topo das categorias 

de vinho de luxo de 

forma mais fácil 

comparativamente 

com outras 

categorias de 

produto. 

O luxo no setor 

do vinho 

O investimento em 

qualidade em 

detrimento de 

quantidade 

(Howland, 2013; Rössel & 

Pape, 2016) 

A democratização 

do vinho de luxo 

permitiu o 

aparecimento de 

mais apreciadores e 

conheceres, 

aumentando a 

procura de vinhos 

de luxo e 

diminuindo a 

produção total de 

vinho. 

O luxo no setor 

do vinho 

A escolha dos 

consumidores por 

vinhos de luxo 

(Dobele et al., 2018; 

Harlan, 2016; Lockshin & 

Corsi, 2012; Ritchie, 2009) 

A experiência 

holística e a ocasião 

de uso (privada ou 

pública) são fatores 

determinantes no 

consumo do vinho 

de luxo como 

distinção fulcral em 
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relação a vinho 

“corrente”. 

O luxo no setor 

do vinho 

As técnicas de 

marketing adotadas no 

vinho de luxo 

(Beverland, 2004; 

Beverland & Luxton, 

2005; Nueno & Quelch, 

1998) 

A oposição dos 

gestores às técnicas 

tradicionais de 

marketing dos 

vinhos produzidos 

em massa contrasta 

com a adoção de 

certas técnicas de 

marketing que 

procuram criar 

notoriedade sem 

prejudicar o 

posicionamento da 

marca 

O luxo no setor 

do vinho 

A democratização do 

vinho de luxo como 

estratégia dos gestores  

(Blair et al., 2017; 

Howland, 2013) 

A estratégia da 

democratização do 

vinho de luxo passa 

pela comunicação 

em meios 

tradicionais e online, 

bem como pela 

criação de diferentes 

gamas dentro da 

mesma marca. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já na tabela 2 são descritas as motivações intrínsecas e extrínsecas de compra dos 

consumidores de vinho de luxo, presentes na literatura. 
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Tabela 2: Resumo das motivações de compra dos consumidores de vinho 

de luxo 

Fatores 

influenciadores 

das motivações 

de compra 

Motivação Gerais Específicas do vinho de 

luxo 

Imagem Extrínseca Sensação de estima sem 

considerar a utilidade 

(Vigneron & Johnson, 2004). 

Seleção do vinho que 

projete uma imagem do 

consumidor aos outros 

(Taylor, 2016). 

Status Extrínseca Disseminação e evidência de 

sinais de opulência (Bagwell 

& Bernheim, 1996). 

Vinho enquanto parte da 

identidade e diferenciador 

do status social (Rössel & 

Pape, 2016). 

Ocasião de uso Extrínseca Associação a grupos de 

referência (Vigneron & 

Johnson, 2004). 

A escolha do vinho 

depende da ocasião de uso 

porque é um marcador 

social (Ritchie, 2009, 2011). 

Qualidade do 

produto 

Intrínseca Associação mental entre 

qualidade e luxo (Mundel et 

al., 2017). 

Alta qualidade no vinho 

proporciona 

envelhecimento durante 

décadas e pode ter 

designação sinónima de 

qualidade, como Vintage 

(Thach et al., 2018). 

Autenticidade do 

produto 

Extrínseca Criação de aura em redor da 

marca diferenciando das 

marcas de grande consumo 

(Beverland, 2005, 2006). 

Critério de respeito pela 

tradição permite identificar 

autenticidade no método de 

produção (Beverland, 2005). 
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Prazer Intrínseca Recompensa pessoal e 

construção de identidade 

própria através de produtos 

sumptuosos (Sheth et al., 

1991; Vigneron & Johnson, 

2004). 

Conhecedores preferem 

qualidade das caraterísticas 

do vinho e performance 

(Wolf et al., 2016). 

Escassez do 

produto 

Intrínseca Exclusividade e raridade 

aumentam desejo pela marca 

(Lynn, 1991; Verhallen & 

Robben, 1994). 

Distribuição exclusiva em 

Garrafeiras, Clubes, 

eventos, outlets exclusivos e 

restaurantes (Hall, 2016). 

Preço do 

produto 

Extrínseca Preço elevado como 

elemento que permite inferir 

qualidade e valor (Bagwell & 

Bernheim, 1996; Lim et al., 

2013; Mundel et al., 2017). 

Escolha de vinho com 

preço elevado para reduzir 

risco de escolha (Naipaul & 

Parsa, 2001; Narine & 

Badrie, 2007) 

Função Intrínseca Produto como solução de 

necessidades 

(Christodoulides et al., 2009; 

Kapferer, 1997). 

Vinho como uma obra de 

arte comportando o aspeto 

estético (Fretter, 1971). 

Experiência Extrínseca Experiências holísticas e 

significativas das marcas 

(Cristini et al., 2017; Nobre 

& Simões, 2019) 

Conjunto de práticas que 

relaciona experiência, 

integração, representação e 

classificação (Dobele et al., 

2018). 

Simbolismo Extrínseca Simbolismo e associação a 

grupo social, papel ou 

imagem desejada 

(Christodoulides et al., 2009; 

Dubois & Duquesne, 1993). 

Herança e história do vinho 

provoca sensação de 

privilégio e status (Thach et 

al., 2018). 
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Tendências  Intrínseca Divulgação e partilha pelos 

media, celebridades e redes 

sociais (Berthon et al., 2009; 

Heine et al., 2018; Mandel et 

al., 2006; Seo & Buchanan-

Oliver, 2015). 

Pontuação de críticos e 

publicações reconhecidas 

internacionalmente (Blair et 

al., 2017; Howland, 2013). 

Prémios Extrínseca Compra pelo valor simbólico 

que reflete a sua identidade 

(Berthon et al., 2009; Dubois 

& Duquesne, 1993; Holt, 

1995) . 

Medalhas de ouro e prémios 

(Lockshin et al., 2006; 

Mueller & Lockshin, 2008; 

Orth & Krška, 2001). 

Fonte: Elaboração própria 

 

  



 

43 

 

2. Metodologia 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada no presente 

estudo. Este estudo é uma análise qualitativa realizada através de entrevistas em profundidade 

a gestores de marca de vinhos de luxo. Os dados utilizados nesta análise qualitativa provêm 

de entrevistas em profundidade a gestores de marcas de vinho de luxo, de forma a entender 

as perceções que possuem do mercado em questão. 

 

2.1 Metodologia Qualitativa 

O estudo realizado seguiu uma metodologia qualitativa através de entrevistas em 

profundidade a oito gestores de vinhos de marcas de vinhos tranquilos e fortificados de luxo 

de empresas que operam em Portugal e vendem no mercado nacional e estrangeiro. Esta é 

uma das técnicas mais comuns e poderosas para entender o comportamento do ser humano 

sem impor uma categorização a priori que limite o entrevistado (Fontana & H. Frey, 1995). 

A utilização desta metodologia tem como finalidade a compreensão das perceções dos 

produtores e gestores no que diz respeito às motivações de compra dos clientes de vinho de 

luxo em Portugal. Assim, através de um estudo de natureza qualitativa é possível analisar de 

forma profunda as opiniões e estratégias utilizadas pelos gestores. O objetivo da pesquisa 

qualitativa é explorar e descrever áreas pouco exploradas e desenvolver teoria, 

proporcionando a geração de conhecimento numa área em particular (Morse, 1991). 

 

2.2 Desenho do Estudo e procedimento de recolha de dados 

A recolha dos dados primários foi realizada através de entrevistas semiestruturadas em 

profundidade, permitindo assim a exploração consistente de um conjunto de dados 

relevantes para o tema em estudo, dada a natureza exploratória da investigação (Fontana & 

H. Frey, 1995). As entrevistas semiestruturadas são organizadas em torno de um guião pré-

determinado com questões semiabertas, em que ao longo da entrevista surgem novas 

questões provenientes do diálogo entre o entrevistador e o participante. As entrevistas 

semiestruturadas de profundidade são o instrumento de recolha de dados mais utilizado na 

pesquisa qualitativa e podem ocorrer em grupos ou individualmente. Permite ao 
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entrevistador envolver-se de forma profunda em temas sociais e pessoais (DiCicco-Bloom 

& Crabtree, 2006).  

O primeiro passo das entrevistas é a identificação dos participantes que, segundo 

Morse (1991) envolve três qualidades: o conhecimento acerca do tópico, ser capaz de refletir 

e providenciar informações detalhadas da área de investigação e estar disposto a falar. 

As entrevistas foram realizadas a oito gestores de marcas de vinho do segmento de 

luxo, que lidam no seu quotidiano com as necessidades e preferências do mercado, quer seja 

com cliente B2B ou B2C. Devido à temática em estudo nesta dissertação, as entrevistas têm 

como enfoque o cliente B2C. As entrevistas são essenciais para compreender o entendimento 

e a realidade do mercado dos gestores em relação aos consumidores de vinhos de luxo. Os 

gestores são de empresas da zona Norte do país e têm representatividade em várias regiões 

vinícolas do país. As idades dos entrevistados variam entre os 23 e 51 anos e todos, à exceção 

de um, possuem nível de educação superior. Tal como a idade, também a antiguidade nas 

empresas é bastante diferente, desde os sete meses até aos 25 anos.  

As entrevistas foram feitas de forma individual num espaço privado e, antes do início 

da entrevista foram dadas várias informações ao entrevistado, entre as quais: o propósito da 

entrevista, a clarificação do tema sob discussão, a duração aproximada, o compromisso de 

confidencialidade e a explicação de porque foi utilizado um gravador de áudio (Whiting, 

2008). A condução das entrevistas semiestruturadas foi realizada de forma a não provocar 

enviesamento do estudo, mas tendo como base um conjunto de questões de maior interesse 

que, de outra forma, o entrevistado poderia não dar resposta e que são fulcrais para a 

formulação das hipóteses de estudo. Uma vez que o tema assim o justifica, pretende-se que 

os gestores respondam de forma subjetivamente sincera, maximizando dessa forma as 

respostas e o seu significado, algo que numa entrevista estruturada não seria possível (Aires, 

2011).  

O objetivo das entrevistas consistiu em conhecer as opiniões e perceções dos gestores 

acerca das motivações dos consumidores de vinho de luxo. O guião foi elaborado com uma 

questão inicial familiar ao entrevistado (Whiting, 2008) para entender a sua experiência 

anterior, uma questão para definir o que entende por vinhos de luxo, várias questões sobre 

estratégia das marcas e sobre as perceções sobre os consumidores e as motivações, e uma 

última questão para compreender qual a opinião em relação à evolução do setor em Portugal. 
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Em várias questões existiam questões auxiliares que permitiam desenvolver a resposta caso 

os participantes não aprofundassem as questões principais que lhes eram dirigidas. A 

conclusão da entrevista, que segundo Whiting (2008) não recebe a devida atenção, deu-se 

apenas quando o entrevistador e o entrevistado entenderam que seria confortável terminar e 

que todas os temas foram abordados convenientemente. 

Os participantes foram contactados antecipadamente por e-mail ou telefone, tendo 

sido comunicado apenas o tema dos vinhos de luxo e a finalidade da entrevista. O guião não 

foi fornecido para que não existisse possibilidade de um maior enviesamento ao permitir a 

pesquisa de questões. Apenas na entrevista presencial os entrevistados foram informados 

acerca do objetivo do estudo e da sua publicação (Whiting, 2008). O anonimato foi mantido 

de forma a garantir a proteção do entrevistado e para que possam partilhar os seus 

conhecimentos e experiências sem receio (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). As entrevistas 

tiveram uma duração aproximada de 30 minutos cada, foram realizadas de forma presencial 

e o áudio gravado, com o devido consentimento dos participantes (Whiting, 2008). 

Posteriormente, todas as entrevistas foram transcritas e a sua fidedignidade conferida de 

forma a verificar cada frase, alterações de entoação, interjeições e pausas. Esta análise revela-

se essencial de forma a corrigir e alterar a condução das entrevistas semiestruturadas que se 

seguiram para que não exista a possibilidade de existirem respostas induzidas (Whiting, 2008). 

As respostas são analisadas de forma individualizada. Este processo de entrevistas 

encontra-se concluído a partir do momento em que seja considerada que nenhuma 

informação é considerada como nova (O’Reilly & Parker, 2013), ou seja, quando se atinge a 

saturação (Baker, Edwards, & Doidge, 2012; Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Toda a 

informação recolhida nas entrevistas foi organizada através do software NVivo que auxiliou 

na sua estruturação, facilitando a interpretação e a identificação de padrões, o que possibilitou 

a formação de categorias e subcategorias.  

 

2.3 Os informadores 

Os gestores entrevistados gerem e lidam com uma grande diversidade de vinhos desde 

vinhos rosé, brancos, verdes, tintos a vinhos do Porto. As empresas em que trabalham são 

produtoras e/ou distribuidoras de vinhos de várias regiões vinícolas em Portugal e, até, no 

estrangeiro. A maioria dos gestores não lida apenas com vinhos de luxo, o que lhes permite 
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distinguir o que motiva os consumidores quando procuram vinhos de luxo e quando 

procuram vinhos das restantes gamas. 

De forma a manter a sua privacidade os gestores são identificados pelas suas iniciais. 

AS e PM são Area Managers internacionais e trabalham há 28 anos e 9 anos, respetivamente, 

numa empresa produtora de vinhos portugueses tranquilos, fortificados e vinhos 

estrangeiros. Esta empresa tem distribuidoras próprias em vários países: Portugal, Espanha, 

Estados Unidos da América, e Reino Unido. BLX, BM e MO são Brand Managers numa 

empresa produtora e distribuidora portuguesa e são responsáveis por marcas reconhecidas 

de vinhos portugueses de várias regiões: Douro, Dão, Alentejo, Vinhos Verdes, Lisboa e 

Vinho do Porto. IR trabalha há 25 anos numa empresa distribuidora portuguesa e é 

responsável por um clube de vinhos de acesso restrito para clientes com poderio económico 

elevado. Trabalha apenas vinhos premium nacionais e estrangeiros, vinhos do Porto, bebidas 

espirituosas e produtos premium. JPM é gestor há 15 anos numa empresa produtora de vinhos 

com vinhas em Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia. VG é Key Account 

Manager numa empresa distribuidora de vinhos portugueses tranquilos, fortificados e 

bebidas espirituosas na qualidade de representação no mercado nacional. Trabalha tanto com 

vinhos entrada de gama até vinhos de luxo. 
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3. Resultados 

O estudo qualitativo foi realizado através de entrevistas semiestruturadas a oito 

gestores de empresas produtoras e distribuidoras de vinhos de luxo, tendo-se obtido 

dados que apontam para a existem de diferentes motivações relacionadas com diferentes 

tipos de consumidores. A análise destas entrevistas foi suportada pelo software NVivo.  

 

3.1 Apresentação dos Resultados 

Através da perceção dos gestores foi possível identificar 16 motivações dos 

consumidores na compra de vinho de luxo: 

• Autenticidade: reflete a aura da marca e os seus valores fundamentais nos 

quais a marca assenta. A criação de autenticidade envolve um grande número 

de paradoxos porque a marca quer manter-se verdadeira à sua base 

fundamental enquanto permanece relevante (Beverland, 2005). 

• Autossatisfação: relaciona-se com o hedonismo, na medida em que o 

consumidor procura recompensas pessoais e satisfação que adquire através 

de produtos que são avaliados segundo benefícios emocionais subjetivos e 

através de propriedades satisfatórias que são intrínsecas, em vez de considerar 

os benefícios funcionais (Vigneron & Johnson, 2004). 

• Exclusividade: um número limitado de consumidores que possui ou que tem 

condições para adquirir o produto da marca e que projetam essa imagem de 

exclusividade para uma quantidade reduzida de privilegiados (Phau & 

Prendergast, 2000). 

o Controlo da distribuição: A utilização controlada da distribuição, em 

vez da utilização de canais de distribuição em massa, faz-se através da 

venda em outlets exclusivos, restaurantes, eventos ou certos clubes 

(Hall, 2016). Esta é uma necessidade para obter a exclusividade e 

prestígio, garantindo que a seleção e controlo dos canais está alinhada 

com a promessa da marca (Keller, 2009). 

o Escassez e raridade: A escassez afeta a reação dos consumidores aos 

produtos. Aumenta o valor de qualquer bem que possa ser possuído. 
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Assim, quanto mais escasso for um produto, maior o seu valor e 

desejabilidade. A escassez, ou raridade, são determinadas pela 

quantidade disponível limitada ou pelo número limitado de pontos 

de venda, limitando a posse de um certo produto (Verhallen & 

Robben, 1994). 

• Experiência e ocasião de uso: é a compra de uma série de eventos memoráveis 

por um serviço ou bem, que são proporcionados em momentos específicos 

e diferentes dependendo do contexto e situação, que tem como objetivo a 

interação com o consumidor de forma mais pessoal e íntima. Iniciando 

através da essência do produto, amplifica-se num conjunto de experiências 

tangíveis, físicas e interativas (Atwal & Williams, 2009; Lockshin & Hall, 

2003; Ritchie, 2009). 

o Importância da Imagem: A primeira prova é, quase sempre, com os 

olhos. Os aspetos extrínsecos do produto providenciam ao 

consumidor utilidade social e estética, que acabam por influenciar 

fortemente as suas perceções sensoriais e, portanto, as suas 

expetativas (Mueller & Lockshin, 2008). 

o Packaging: O design da embalagem envolve diversas considerações 

que vão desde a proteção do conteúdo até à impressão da 

comunicação que é desejada pela marca. Tem, portanto, 

essencialmente duas funções: o atributo funcional (ergonómico, 

durabilidade, reciclagem) e o impacto visual (Orth & Malkewitz, 

2008). 

o Ostentação e status: A compra de produtos que não só satisfaz as 

necessidades materiais, mas também as necessidades sociais como o 

prestígio. É a relação do sinal de equilíbrio entre o preço e a utilidade 

que serve de motivador para quem compra e que reflete a imagem 

que tem de si próprio para os outros (Amaldoss & Jain, 2005; Heine 

et al., 2018; Taylor, 2016). 

• Partilha e reconhecimento da marca: O apelo à perceção dos consumidores 

acerca do valor do produto e da marca, que está diretamente interligado com 

a orientação do consumidor e com a identificação com o apelo simbólico pela 

marca (Kwon, Seo, & Ko, 2016). 
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o Storytelling: as histórias são uma forma de literatura escrita ou oral na 

qual os significados, formas e funções são situadas em contextos 

culturais, cenas e/ou eventos que dão significado à ação. As histórias 

podem ser analisadas utilizando técnicas convencionais, 

categorização, codificação de conteúdo e construção de conceitos 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2002). 

• Tendências: os contributos culturais, sociais e externos que formam o 

significado das marcas e influenciam o consumo de marcas (Seo & Buchanan-

Oliver, 2015). 

• Preço elevado: como elemento que permite inferir qualidade e valor (Bagwell 

& Bernheim, 1996; Lim et al., 2013; Mundel et al., 2017). 

• Qualidade superior: A associação mental entre luxo e qualidade é tão forte 

que as palavras são quase sinónimas (Dubois et al., 2001). A qualidade 

superior é a expetativa que as marcas de luxo oferecem por contraposição 

das marcas que não são de luxo (Seo & Buchanan-Oliver, 2015). 

o Caraterísticas: A associação de qualidade ao vinho pode depender dos 

atributos intrínsecos, nomeadamente dos seus aspetos físicos e 

químicos como a cor, grau de álcool e sabor, que são específicos de 

cada produto e não podem ser alterados sem alterar o próprio 

produto em si (Boncinelli et al., 2019). 

o Idade do vinho: A importância para o consumidor do vinho não é só 

pela marca, mas também pelo facto de ser um Vintage e do ano de 

colheita (Blair et al., 2017). Certos Vintage recebem maiores 

pontuações de críticos do que outros anos (Thach et al., 2018). 

 

A tabela 3 apresenta os resultados da codificação, que, de certa forma, corroboram 

em grande parte as motivações apresentadas na literatura (Tabela 2), mas mostram que este 

é um processo bem mais complexo, pois existem diferentes tipos de consumidores: 
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Tabela 3: Análise resultados estudo qualitativo 

  Motivação de compra Entrevistados 

que referiram 

motivação 

Quantidade de vezes 

que motivação foi 

referida 

1. Autenticidade 2 5 

2. Autossatisfação 7 25 

3. Exclusividade 8 34 

3.1 Controlo da distribuição 7 18 

3.2 Escassez e raridade 7 20 

4. Experiência e ocasião de uso 8 46 

5. Importância da imagem 4 8 

5.1 Packaging 3 5 

5.2  Ostentação e status 8 56 

6. Partilha e reconhecimento da marca 8 48 

6.1  Storytelling 3 5 

6.2 Tendências 1 3 

7. Preço elevado 8 26 

8. Qualidade superior 7 15 

8.1 Caraterísticas 5 10 

8.2 Idade do vinho 3 5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados apresentados na tabela acima demonstram quais as perceções que os 

gestores de empresas de vinho de luxo têm acerca das motivações de compra dos 

consumidores. Desta forma, é possível entender quais as motivações que, no entender dos 

gestores, são mais valorizadas no vinho de luxo. A maior parte das motivações identificadas 

nesta análise vão ao encontro da das motivações de compra dos consumidores de vinho de 
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luxo identificadas na revisão de literatura. Apenas o packaging, o storytelling e a idade do vinho 

surgem das entrevistas e não haviam sido identificadas anteriormente. 

 

3.2 Análise de resultados 

A ostentação e procura por status é considerado o principal motivador de compra por 

parte dos gestores. Nas entrevistas realizadas, os 8 entrevistados referiram por 56 vezes esta 

motivação de compra, destacando-a. AS refere por 9 vezes ao longo da entrevista a 

ostentação e procura por status, chegando a referir: “[O consumo de vinho de luxo] penso 

que seja status social, pouco mais que isso.” e “é status. Não sabem o que estão a beber a 

maior parte. Têm dinheiro, gostam de mostrar que têm dinheiro, é só por isso.”. BM 

confirma esta ideia, em resposta ao que procuram os consumidores nos vinhos de luxo: 

“Muitas vezes estas pessoas são mais ricas, mas são aqueles, ditos, novos ricos, são ricos mais 

de curto prazo. Para eles conseguirem adquirir aquele status de luxo, tentam comprar aqueles 

produtos que são associados a esta nobreza, para conseguirem ter este patamar de status. Há 

este tipo de consumidor que eu diria que é mais para show-off, para espelhar aquilo que é a 

personalidade deles.”. PM exemplifica o significado desta ostentação, retirando até 

importância ao próprio líquido: “Quando existe numa discoteca, numa carta de vinhos, um 

champagne que custa 125 mil euros, é claramente luxo. O vinho, em si, não é isso que vai fazer 

com que alguém pague 125 mil euros. Portanto, o vinho é secundário, o líquido é secundário. 

O que é relevante é como é que aquela marca, uma garrafa de 6 litros de Dom Perignon 

Gold, que a garrafa provavelmente tem ouro da parte de fora, e que até pode dar para guardar 

a garrafa e tirar o ouro e vender. Não sei se dá, se não dá. Mas não estão lá 125 mil euros de 

ouro, de certeza. Isso é que é relevante, a marca Dom Perignon com ouro à volta e isto é que 

faz com que aquele produto seja de luxo.”.  

A segunda motivação de compra mais identificada pelos gestores é a partilha e 

reconhecimento da marca, tendo sido referida por 56 vezes, a mesma quantidade de 

ostentação e status, considerando o agregado das motivações inerentes a esta. Analisando de 

forma individualizada, todos os entrevistados identificaram esta como sendo uma motivação 

importante por parte dos consumidores, tendo sido referido por 48 vezes ao longo das várias 

entrevistas. Esta motivação de compra compreende, então, duas outras subdivididas que se 

revelaram pouco expressivas, uma das quais identificada no decorrer das entrevistas e que 
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não havia sido identificada na revisão da literatura (tabela 2) como motivações de compra 

dos consumidores: o “Storytelling”, apenas referenciado por 3 entrevistados e em 5 ocasiões e 

“Tendências”, tendo sido referida apenas por MO por 3 vezes ao longo da entrevista. Quanto 

à partilha e reconhecimento, é referida a disseminação da informação na internet, até por 

parte dos próprios utilizadores, como refere AS: “Neste momento diria que existe mais 

informação na internet do que as próprias empresas de vinho têm. É muito fácil 

fotografarmos um rótulo e passados alguns minutos temos informação de várias partes do 

mundo e, cada vez, há mais apps ou sites que informam sobre o vinho.”. JPM corrobora esta 

opinião: “A informação é abundante em todo o lado, na internet e nas revistas de vinhos que 

há no mercado. O consumidor, mesmo que não seja muito antigo, ou seja, um recém-

chegado ao mercado do consumo de vinhos arranja informação com extrema facilidade.”. 

VG alude à democratização da informação como fator para aumento do consumo: “Um 

deles tem a ver com o que referi há pouco, com a democratização, com o acesso a vinhos de 

luxo e acesso a informação a vinhos de luxo. Hoje em dia as pessoas têm mais informação, 

mais acesso aos vinhos e, portanto, consomem mais.” Outro aspeto da partilha e 

reconhecimento é a influência da marca nos consumidores, como elucida BM: “Eu diria que 

a marca influencia bastante. Primeiro é uma compra que até provarem, não sabem como o é 

que o vinho será. Depois é uma questão de Vintage. Os vinhos de vintage para vintage são 

diferentes. Tecnicamente se comprares pela primeira vez aquele vintage, sabes que o vinho 

tem qualidade, mas não sabes qual a qualidade que o vinho tem. Por isso, o produto 

intrínseco em si não podes fazer a compra só pela qualidade do vinho em mente.”, explicando 

que “A marca tem sempre muito valor porque identifica o posicionamento e o estilo do 

vinho. A marca projeta sempre os valores que aquele tipo de marca tem e é o que permite 

ter este nível de notoriedade em vinhos.”. Contudo, nos vinhos de luxo existe uma questão 

paradoxal, tal como afirma IR: “A estratégia de venda passa logo por não ter publicidade.”, 

opinião apoiada por BM: “Um dos desafios das marcas de luxo é como tentar não vender, 

ou seja, nós não queremos vender. Nós queremos vender à pessoa certa e essa pessoa é que 

nos quer comprar. É um paradigma diferente.”. IR prossegue o raciocínio afirmando: “Se 

publicitas um vinho que queres que seja entendido como vinho de luxo, a partir do momento 

em que publicitas como se faz com as entradas de gama, deixa de ser luxo. Toda a gente fica 

a conhecer. Normalmente há muito poucas referências, deve ser um vinho que não é 

reconhecido por todos. Eu acho que tem de existir um código, ou seja, haver grupos que 

entendem do que estão a falar, grupos que conhecem aquele vinho.”. No entanto, este 
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reconhecimento é, como refere PM, crucial: “O reconhecimento é, claramente, crucial nisto. 

Para ser luxo tem de ser reconhecido. As pessoas têm de saber que determinada marca, 

determinado produto, tem determinado valor elevado”. 

Já o storytelling, ainda que pouco representativo, é uma motivação de compra que auxilia 

os consumidores a entenderem o vinho, como diz MO: (…) há vinhos que precisam de uma 

explicação de porque é que custam três dígitos.”, opinião apoiada por BM ao fazer o 

paralelismo com outras indústrias: “Há uma questão, também, de história. Se perceberes um 

bocadinho com mais detalhe o luxo surge muito em França, principalmente nos vinhos, mas 

também noutras indústrias, como a indústria de fashion, e todas as outras indústrias associadas 

a um conceito de luxo, como a joalharia, e são marcas que têm muito tempo. Ou seja, o luxo 

não se constrói em três, quatro anos. Vais encontrar poucas marcas que tenham construído 

um posicionamento de luxo em pouco tempo.” e por PM ao falar da importância de explicar 

a história aos críticos de vinho quando se apresenta um vinho: “Eles têm de perceber o que 

é que o vinho significa para nós, o que é que é, e não simplesmente entregar-lhe uma amostra 

e agora escreve. Se calhar tem de se chamar para vir cá, ir lá ter com eles, com uma prova 

vertical, para lhes vender também a história. Eles se provarem a frio, com tantos vinhos, 

pode-se perder um bocado. Agora, se provarem com o CEO da empresa, um membro da 

família, sistematicamente, uma vertical, não sei.”.  

No que se refere a tendências, apenas MO faz referência, o que poderá significar a 

pouca relevância que as tendências têm neste tipo de consumidores. Ainda assim, MO refere 

que: “O vinho está na moda, tens uma série de consumidores que sai à noite e pede um copo 

de vinho, coisa que há dez anos não acontecia. Começas a ter algumas pessoas em festas e, 

quando chega, quer beber logo o vinho, nem querem um gin nem um aperitivo, porque 

depois continuam na refeição com aquilo que já estavam a beber.”, fazendo, também, uma 

pequena alusão ao colecionismo quando refere que: “Acho que passou a haver muito mais 

um colecionismo que não havia há vinte anos atrás.”. 

A experiência e ocasião de uso é a terceira motivação de compra, referida por todos os 

entrevistados e 46 vezes mencionada de variadas formas. É, também, mais específica do 

vinho de luxo quando comparada com as anteriores e em relação a outros produtos de luxo, 

o de poder não ser consumido numa base diária quando comparado com outros produtos 

de luxo, nomeadamente roupas, carros, cosmética, relógios, entre outros. Tal como refere 

BM: “(…) nem mesmo quem tem capacidade para adquirir vinhos de luxo, acorda a consumir 
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produtos de luxo e deita-se a consumir produtos de luxo.” Quando questionada o que leva 

os consumidores a consumir vinhos de luxo, MO responde: “É a experiência, o momento, é 

o prazer.”. Como tal, o vinho de luxo é associado a um momento de consumo, como explana 

BLX: “Estes nunca irão ser vinhos para consumo diário, necessitam de uma ocasião 

especial.”. E essa ocasião especial será, tendencialmente, um momento de partilha com 

outros, como esclarece BM: “Como é uma experiência e que não está disponível a toda a 

gente, é uma experiência que sabe melhor se conseguir ser partilhada do que se não for 

partilhada. Pela experiência que eu tenho, é um produto que é mais consumido em público. 

Em público que pode ser em minha casa, com família. Diria que é mais partilhado, não é 

tanto para o tempo privado.”.   

A exclusividade é a quarta motivação de maior relevo identificada nas entrevistas 

realizadas, tendo sido, à semelhança das anteriores motivações de compra, referida por todos 

os participantes (ao todo 34 vezes). Além da exclusividade, as subcategorias “Escassez e 

raridade” e “Controlo da distribuição” também foram identificadas por 7 dos entrevistados 

por 20 e 18 vezes, respetivamente. Numa análise conjunta de todas estas categorias agregadas, 

seria a motivação de compra de vinhos de luxo mais representativa e referenciada pelos 

entrevistados. No entanto, ainda que estejam relacionadas, aludem a conceitos bastante 

diferentes, sendo a exclusividade relacionada com os consumidores, a distribuição com a 

seleção de canais de venda e a escassez e raridade com a disponibilidade do produto em si. 

Desta forma, quanto à exclusividade, BM refere que a maioria dos vinhos de luxo está 

limitada a uma pequena quantidade de pessoas: “Em vez de estarmos a falar para a normal, 

para sessenta por cento da população, estamos a falar para a curva mais à direita, para um 

por cento ou meio por cento da população.”. Já no que toca ao controlo da distribuição, AS 

refere a importância do canal de venda para os vinhos de luxo: “É necessário escolher os 

canais de distribuição que, muitas vezes, é complicado porque toda a gente se acha capaz de 

ter um produto assim. Antigamente era para garrafeiras e restaurantes premium, agora já 

aparecem em supermercados de massas, porque já têm, também, uma parte mais premium “. 

O controlo da distribuição assume especial importância por ser algo que está em constante 

evolução e por ser um tema controverso não dominado pelas empresas, segundo os gestores. 

BM assume que: “Não existe um sistema perfeito, porque o ideal era o mercado ter um nível 

de data e de CRM que nos permitisse ter um controlo da distribuição em que nós, num 

produto de luxo, fossemos quase nós a controlar onde o produto está. Acontece é que o 

mercado tem distribuidores.”, tal é corroborado por MO: “Acho, aliás, que é um dos 
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problemas que temos, a segmentação, onde os vinhos devem estar à venda e onde não devem 

estar à venda.” e AS: “Se compararmos vinhos com outro produto de luxo, temos uma falha 

que é a distribuição, porque não se controla a distribuição. Um vinho de luxo tem de ter o 

seu controlo na distribuição e na venda, e não o tem.”. A escassez e raridade, por sua vez, 

não transformam, por si só, um produto em luxo, como afirma BM: “Se for só uma questão 

de limitação de quantidade, vais ali ao Zé da esquina que produz três garrafas no quintal e 

isso não é luxo.”. Contudo, este conceito é importante no que toca a vinhos de luxo, uma 

vez que, como esclarece IR, nos vinhos de luxo existe a questão da “(…) raridade, alguma 

escassez, difícil de encontrar, normalmente são produzidas quantidades muito pequenas.”, 

existindo, portanto “(…) um trade-off entre a quantidade produzida e a qualidade obtida”, tal 

como refere JPM.  

O preço elevado foi o último dos motivadores de compra de vinhos de luxo 

identificado por todos os entrevistados. Foi referido por 26 vezes ao longo das entrevistas, 

estando clara também a ideia de que apenas o preço elevado não é suficiente para identificar 

um produto como luxo, como refere BM: “Se for só de preço, podes agarrar em qualquer 

vinho e dizer que custa seis mil euros, ninguém vai estar disposto a pagar esse valor e não 

estás a criar algo de luxo.”. Contudo, quando confrontado com o que entende por vinho de 

luxo, BM responde: “Basicamente, luxo associo a um patamar de pricing que normalmente 

está pouco alcançável para a maior parte da população.”, tal como identifica BLX: 

“Honestamente, vejo os vinhos de luxo pelo preço. É a distinção que faço e acho que muito 

o que as empresas fazem é pelo preço.”. A opinião destes dois gestores distingue o preço 

elevado como um fator motivacional crucial na compra de vinhos de luxo, até porque “O 

preço, neste caso funciona ao contrário, ou seja, quanto mais caro torna mais indisponível e, 

portanto, mais apetecível.”, tal como afirma IR. O preço está, também, associado a outra 

motivação de compra, à ostentação, tal como diz MO quando responde porque se consome 

vinhos de luxo: “Que são caros, ponto final. Independentemente de gostarem ou não 

gostarem, é o tipo de consumidor que abre a carta de vinhos, vê qual é o mais caro e pede.”, 

prosseguindo quando questionada qual o motivo da escolha do vinho de luxo: “Acho que 

este tipo de consumidor que só quer fazer o show-off e mostrar que pode pagar, não olha a 

mais nada, só ao preço.”. O preço elevado está, também, relacionado com a escassez e 

raridade, tal como afirma VM: “A partir do momento em que é um bem escasso, tem um 

posicionamento de preço elevado, uma notoriedade junto do consumidor elevada, e é 
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percecionado como um vinho de qualidade excecional pelos prémios que vai arrecadando ao 

longo dos anos, creio que se pode enquadrar no que é um vinho de luxo.”. 

O luxo pode também ser representado pela autossatisfação do indivíduo que o 

consome, tal como IR refere: “Há o luxo de quem bebe, o poder dar-se a ter esse momento 

em que vai desfrutar de um vinho muito caro.” e JPM: “Há pessoas que gostam de consumir 

vinho sozinho e gostam de consumir um vinho de luxo sozinho.”. Do total de 8 

entrevistados, 7 identificaram a autossatisfação como motivação de compra de vinhos de 

luxo por 18 vezes. Contudo, BM distingue este tipo de consumidor: “Acho que não é o 

princípio do consumidor que é mais clássico e que percebe de vinho. Pode haver uma 

pequena conexão, mas o atributo principal de quem consome bens de luxo que percebe de 

vinhos, não será a questão do show-off. Acredito, ainda assim, que numa pequena percentagem 

fique bem. As pessoas sentem-se bem a comprar um produto com o qual se identificam. Por 

isso, não diria show-off porque muitas vezes é mal conotado, mas comprar um produto que se 

associa à realidade que essas pessoas têm.”, corroborado pela opinião de IR que afirma que 

este tipo de consumidores “Entendem o vinho, percebem o vinho, e gostam do que estão a 

consumir. Aquele vinho proporciona-lhes o tal momento especial, e estão dispostos a pagar 

por ele. Escolhem por isso, pela marca em si que já é uma referência para eles e que estão 

habituados a comprar.” e pela opinião de VG: “Um grupo que são aqueles que, efetivamente, 

consomem este tipo de vinhos porque gostam, pelo prazer que têm, pelo conhecimento que 

têm acerca do mundo dos vinhos, e vêm aqui uma oportunidade de ter uma experiência 

diferente e enriquecedora naquilo que é o seu conhecimento no mundo dos vinhos. Neste 

grupo podemos colocar os enófilos ou as pessoas que são apaixonadas pelo vinho.”.  

A qualidade superior é uma motivação generalizada a produtos de luxo, subdividindo-

se em duas outras categorias mais específicas do vinho de luxo, sendo elas as caraterísticas 

(organoléticas) do vinho e a idade do vinho que foi uma motivação que surgiu nas entrevistas 

e que não havia sido referenciada na tabela das motivações de compra dos consumidores de 

vinho de luxo. Englobando todas estas motivações, todos os entrevistados referiram alguma 

delas. No entanto, concretamente a qualidade superior foi referida por 7 dos entrevistados 

por 15 vezes. A qualidade superior é associada, de forma obrigatória, a luxo, tal como BM 

explica: “Existe o conceito, também, de qualidade. Qualidade é quase como um elemento 

máximo. Não significa que tenha de ser perfeição, tem é de ter sempre um patamar de 

qualidade muito elevado porque, muitas vezes, o luxo é caraterizado por algumas das 
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imperfeições. Não significa que seja perfeito, pode ser um produto com algumas arestas que 

moldam aquilo que é o teu estilo.”. BLX completa este raciocínio concretamente a vinhos de 

luxo: “Associa-se sempre ao melhor. Associa-se a um trabalho e a um tratamento mais 

minucioso. Algo que também é associável aos vinhos de luxo é durarem mais tempo em 

garrafa. Aliás, melhoram em garrafa, ao contrário de outros vinhos que acabam por se 

estragar. Estes não, são vinhos quase sem prazo de validade. São vinhos que duram até que 

se decidam, um dia, beber. É quase como se costuma dizer em relação ao vinho do Porto, 

são vinhos que ficam na garrafa e quanto mais tempo melhor ficam. Até relacionando-se 

com o sabor, tornam o vinho mais complexo.”. 

As caraterísticas do vinho de luxo foram referidas por 5 dos entrevistados em 10 

momentos, não sendo uma motivação que reúne consenso por parte dos entrevistados. Se, 

por um lado, foi referido por VG como uma das motivações dos consumidores na procura 

por estes vinhos: “Sim, eu penso que o grupo que procura vinhos de luxo porque gostam e 

querem provar coisa diferentes e viver experiências diferentes acho que para eles é 

importante provar aquele vinho pelas suas caraterísticas organoléticas.”, já PM afirma que: 

“O consumidor não procura um vinho com mais taninos, menos taninos, mais acidez, mais 

açúcar, mais leveza… A maior parte dos consumidores de vinhos de topo, não estão muito 

importados em relação ao estilo do vinho.”. A mesma falta de consenso acontece entre 

outros dois entrevistados, quando BLX afirma que “ensinam-nos nas formações que os 

melhores vinhos têm mais aromas, são mais intensos.”, opinião relativizada por BM ao 

explicar que “Não são só as caraterísticas, porque nós não conseguimos justificar os preços 

altos no mercado de certos vinhos, nós não queremos justificar isso.”. Já quanto à idade do 

vinho, apenas 3 dos 8 entrevistados aludiram a esta motivação de compra. Existe, no entanto, 

a crescente importância desta motivação de compra, com o aumento da difusão de 

informação e cada vez mais interessados e conhecedores de vinhos de luxo, como esclarece 

JPM em dois momentos: “A idade, ou o ano de colheita do vinho, o facto de ser vintage é 

fundamental nos vinhos de luxo.” e “Um consumidor esclarecido quando vai a um 

restaurante de luxo não se limita a pedir a marca. Pede a marca e o ano.”. VG corrobora esta 

ideia, relacionando mais com a própria experiência: “Querem provar algo diferente, querem 

entender o que é um vinho com, por exemplo, cem anos ou cinquenta anos, e o que estes 

vinhos lhes pode trazer que os vinhos standard não lhes trazem. Querem perceber o que vão 

encontrar naquele vinho que não encontram nos vinhos que consomem habitualmente.”.  
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A importância da imagem foi referida como motivação de compra dos consumidores 

por 4 dos entrevistados, em 8 momentos diferentes. Se a imagem em si compreende os vários 

aspetos extrínsecos do produto, também o packaging foi referido por 3 dos gestores por 5 

vezes e refere-se, concretamente, ao design da embalagem e proteção das próprias garrafas. 

O packaging foi, de resto, uma das motivações que surgiu nas entrevistas a gestores e que, 

ainda que faça parte da componente mais geral da imagem dos vinhos, é uma motivação mais 

específica, e que não havia sido identificada na tabela das motivações de compra dos 

consumidores de vinho de luxo. Esta importância da imagem está muito associada ao 

reconhecimento e partilha da marca, sendo possível entender isso quando PM em resposta 

ao que procuram os consumidores nos vinhos de luxo responde: “O rótulo. É, basicamente, 

o rótulo.”. Esta imagem da marca é, portanto, essencial e necessita de ter uma certa 

consistência de forma a não iludir os consumidores. Já BLX é mais específico, afirmando 

que: “Não associaria um vinho de luxo a um rótulo moderno, colorido. Se me apresentassem 

um vinho que o líquido fosse muito bom, mas com um rótulo idêntico a vinhos entrada de 

gama, coloridos e com tons mais fortes, não associaria nem compraria. O rótulo terá de ser 

um brasão, uma quinta, mais o jogo do preto e do branco, cinzento, castanho. Tons mais 

sóbrios. Mesmo a garrafa, tem de ser mais escura, e com uma ilusão de garrafa mais gorda.”. 

AS afirma que tem de existir consistência no vinho de luxo: “Seja ela pela garrafa, pela 

embalagem exterior, pela embalagem de transporte, tudo tem de ser luxo. Não se pode avaliar 

o produto só pela qualidade.”, afirmando ainda que “Existiu evolução na imagem, no cuidado 

que as próprias empresas têm, que não foi só na parte do consumidor.”. Especificamente 

quanto ao packaging, JPM distingue os vinhos de luxo dos vinhos correntes dizendo que: 

“Começa muito pelo packaging nos vinhos de luxo, não tanto nos vinhos correntes.”. VG 

também alude ao packaging na resposta à questão do que entende por vinho de luxo, 

afirmando que: “(…) deverão ter aspetos que o diferenciem dos diferentes vinhos standard 

ou, até mesmo, premium. Ou seja, neste caso, o packaging…”. 

A autenticidade, tendo sido identificada na revisão de literatura como uma possível 

motivação de compra relevante, foi apenas referida por 2 dos entrevistados por 5 vezes, 

parecendo ser pouco influenciadora no processo de compra dos vinhos de luxo. Dos 8 

gestores, apenas BM e JPM afirmam que a autenticidade é relevante. BM em resposta ao que 

entende por vinhos de luxo afirma que: “Outra questão que também associo é a 

autenticidade, ou seja, criar algo que é verdadeiro, algo que é puro e consistente ao longo do 

tempo.”. Já JPM refere que “(…) pela própria caraterística do vinho porque são vinhos de 
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regiões únicas, castas únicas, terroirs únicos, difíceis de copiar por outra marca, o que cria 

autenticidade.” 

Concluindo, é possível afirmar que as motivações evidenciadas nas entrevistas já 

haviam sido referidas na revisão de literatura, de forma mais ou menos extensiva. As 

entrevistas permitiram, desta forma, confirmar e fazer um afunilamento entre as motivações 

de compra mencionadas na revisão de literatura e as que os gestores consideram mais 

relevantes neste momento, bem como entender quais podem vir a ser relevantes no futuro.  
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4. Conclusão 

Com o foco no vinho de luxo, este estudo procurou na sua fase inicial definir o conceito 

de luxo que, desde logo, se revelou complicado pois, como referem Cristini et al. (2017), 

trata-se de um termo extremamente complexo e com vários significados dependendo do seu 

contexto. Através da análise da literatura, foi possível identificar quatro atributos 

fundamentais que estão presentes nos produtos de luxo (qualidade, autenticidade, 

exclusividade e preço) e, a partir daí, extrapolá-los para o vinho de luxo. Ainda assim, o vinho 

tem mais especificações, desde logo, por ter um preço acessível quando comparado com 

outras categorias de produtos de luxo, existindo uma proporção elevada de consumidores 

que consegue aceder ao topo da categoria (Sjostrom et al., 2016). Talvez por isso, o vinho, e 

principalmente em Portugal, como revelaram as entrevistas aos gestores, se enquadre no luxo 

acessível (Mundel et al., 2017), expressão aprofundada no decorrer deste estudo, e que 

significa que os consumidores podem considerar como consumo de luxo produtos que não 

correspondem à noção tradicional de marca de luxo (Nobre & Simões, 2019).  

 

4.1 Implicações teóricas 

Este estudo, através da revisão de literatura e das entrevistas, procurou perceber qual a 

perceção dos gestores de empresas produtoras em relação às motivações dos consumidores 

na compra de vinho de luxo. 

Quanto às motivações para o consumo de vinho de luxo, tal como é mencionado por 

Beverland (2006), são muito semelhantes à generalidade de outros artigos de luxo. A partir 

desse pressuposto, foi possível criar uma tabela resumo das motivações de compra dos 

consumidores de vinho de luxo que destacou as motivações de compra de produtos de luxo 

em geral e especificar o seu significado no que ao vinho de luxo diz respeito. Deste modo, 

foram identificadas treze motivações essenciais: imagem, status, ocasião de uso, qualidade, 

autenticidade, prazer, escassez, preço, função, experiência, simbolismo, tendências e 

prémios. Estes, segundo diversos autores, são os fatores motivacionais dos consumidores 

que devem ser tidos em conta pelos gestores e pelas empresas de vinho, sob pena de não 

estarem a atuar com base no que o mercado procura, ainda para mais num mercado cada vez 

mais caraterizado pela democratização do luxo (Wolf et al., 2016) que, através de meios como 
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revistas e a internet, possibilita a exposição exacerbada de todas as caraterísticas presentes 

nos vinhos (Howland, 2013). 

O estudo permitiu ainda entender melhor o perfil atual dos consumidores de vinhos 

premium e de luxo, que vai ao encontro da noção de “experiência de luxo” (Nobre & Simões, 

2019), passando a existir consumidores que procuram uma experiência holística e não apenas 

uma relação transacional com as marcas de vinho (Atwal & Williams, 2009). De facto, o 

consumidor atual, ainda que procure no vinho de luxo a sua função conspícua e de 

ostentação, procura também a sua função hedónica (Vigneron & Johnson, 2004). Deste 

modo, através das conclusões retiradas da revisão de literatura e das entrevistas foi possível 

compreender que, atualmente, os consumidores se dividem em três grandes clusters:  

• Os “Exibicionistas” procuram no vinho reconhecimento social, prestígio e status. A 

sua motivação de compra é a estima por parte dos outros que é alcançada unicamente 

se a demonstração de riqueza estiver em evidência (efeito “Veblen”). Existe a 

sinalização de ostentação que provém de uma relação de equilíbrio entre o preço e o 

status (Amaldoss & Jain, 2005; Bagwell & Bernheim, 1996; Heine et al., 2018; Taylor, 

2016). Muitos indivíduos desejam o status e dedicam a sua energia a atingirem-no. O 

status é uma forma de poder, consiste no respeito, consideração e na inveja dos 

outros, representa os objetivos de uma cultura. O preço elevado é, para estes 

consumidores, um aspeto de prestígio e status conferido pela marca (Eastman & 

Goldsmith, 1999). A importância atribuída à escolha de vinho é, também, diferente 

consoante a ocasião de uso. O vinho compreende um valor simbólico e é 

considerado um marcador social consoante a gama. Por isso, em situações públicas 

onde se encontram grupos de referência importantes, ou quando oferecem vinho 

como presente, optar por um vinho de luxo distingue-os e comporta uma carga alta 

de simbolismo (Ritchie, 2009, 2011).  

• Os “Conscientes de si” têm um enquadramento mais individualista, em que o 

consumo ocorre por motivos hedónicos. A marca e a sua simbologia são menos 

relevantes e existem necessidades, desejos e procura de novas experiências (Atwal & 

Williams, 2009; Heine et al., 2018). São consumidores que se relacionam mais com a 

perceção sensorial, a fantasia, aspetos emocionais e a própria experiência com o 

produto. Estes consumidores procuram recompensas pessoais e satisfação que 

adquirem através do consumo e da compra de produtos sumptuosos (Vigneron & 
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Johnson, 2004), pelos seus benefícios subjetivos e intangíveis (Dubois et al., 2001). 

Isto porque as posses materiais não só convencem outros, mas também convencem 

os próprios, que se consideram ser uma pessoa diferente com, ou sem elas (Belk, 

1988). 

• Os “Conhecedores” são os consumidores com perfil hedonistas e perfecionista 

(Vigneron & Johnson, 1999). São mais interessados nos prazeres que o vinho lhes 

oferece, colocam menos ênfase no preço e mais na qualidade, nas caraterísticas do 

vinho e na sua performance. 

 

Desta forma, através do levantamento das motivações da tabela 3, a tabela abaixo apresenta 

quais as motivações de compra de vinhos de luxo mais evidentes nos três tipos de 

consumidores identificados:  

 

Tabela 4: Tipos de consumidor e as suas motivações de compra 

Tipos de cliente Exibicionistas Conscientes de si Conhecedores  

Motivações 

de compra 

de vinho 

de luxo 

Autenticidade   ✓ 

Autossatisfação  ✓ ✓ 

Exclusividade ✓  ✓ 

Controlo da distribuição ✓  ✓ 

Escassez e raridade ✓  ✓ 

Experiência e ocasião de uso ✓ ✓ ✓ 

Importância da imagem ✓   

Packaging ✓   

Ostentação e status ✓   

Partilha e reconhecimento da 

marca 

✓  ✓ 

Storytelling   ✓ 
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Tendências ✓   

Preço elevado ✓  ✓ 

Qualidade superior ✓ ✓ ✓ 

Caraterísticas  ✓ ✓ 

Idade do vinho  ✓ ✓ 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da tabela 4 é possível retirar algumas conclusões dos três grupos de 

consumidores e das suas motivações na compra de vinho de luxo. Desde logo, que existem 

motivações que são comuns aos três. Outra conclusão que é possível retirar é que os 

“Exibicionistas” e os “Conhecedores de vinho” partilham várias motivações entre si e que 

os “Conscientes de si” possuem motivações mais semelhantes aos “Conhecedores de vinho”. 

Existem 2 motivações em comum nos três grupos: a experiência e ocasião de uso e a 

qualidade superior. Se a qualidade é uma motivação geral no que a produtos de luxo diz 

respeito, a experiência e a ocasião de uso podem ter diferentes significados para cada grupo. 

Para os “Exibicionistas”, esta experiência tem de ser partilhada em ocasiões públicas, onde 

podem exibir os vinhos comprados para obter reconhecimento e status. Uma vez que o 

objetivo principal é a exposição destes vinhos a grupos de referência, onde se podem 

encontrar “Conhecedores” ou “Conscientes de si”, o vinho tem de ter qualidade, sob pena 

de ser reprovado pelos outros grupos. Para os “Conscientes de si”, a motivação relaciona-se 

com a experiência que o vinho proporciona, com o prazer e com o momento. Portanto, 

podem consumir estes vinhos de forma mais reservada, simplesmente pelo prazer. Se 

partilharem, tendencialmente, será com pessoas que lhes são íntimas e a quem quer 

proporcionar um momento que lhe dê prazer. Já para os “Conhecedores”, a experiência 

consiste em experimentar um vinho que já conhecem ou querem conhecer. Procuram estes 

vinhos para ocasiões privadas e ocasiões públicas especiais. 

Os “Exibicionistas” e os “Conhecedores” partilham entre si algumas motivações de 

compra, no entanto, algumas delas são diferentes no significado que comportam para um 

grupo e para o outro. A exclusividade, o controlo de distribuição, a escassez e raridade, a 

partilha e reconhecimento da marca, o preço elevado, são motivações partilhadas por ambos 
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os grupos. Na exclusividade, os “Exibicionistas” procuram certos vinhos de quantidade 

limitada porque sabem que apenas uma pequena percentagem da população os consegue 

obter. Isto confere-lhes status perante os seus pares. Já os “Conhecedores” acreditam, 

efetivamente, que existe um trade-off entre a quantidade existente do vinho e a sua qualidade. 

Na partilha e reconhecimento da marca, os “Exibicionistas” estão mais interessados no 

acesso à informação divulgada, que os influencia a comprar o vinho. Ou seja, procuram 

opiniões, profissionais ou amadoras, que os levem a uma tomada de decisão fundamentada 

pela opinião. Os “Conhecedores”, procuram o reconhecimento da marca e do vinho porque 

é identificador do estilo e o posicionamento que sabem ser de qualidade. Quanto ao preço 

elevado, para os “Exibicionistas”, esta é uma motivação fulcral, principalmente em situações 

de maior exposição pública, porque o preço confere status. Num restaurante, por exemplo, 

podem pedir o vinho mais caro da lista, sem ter em consideração qualquer um dos outros 

fatores. Já para os “Conhecedores de vinho”, o preço elevado é considerado, apenas, uma 

consequência por ser um vinho que, por todas as suas caraterísticas e simbologia, tem de ter 

um preço elevado, uma vez que é de luxo. 

Os “Conscientes de si” possuem motivações mais semelhantes aos “Conhecedores”. 

Além da experiência e ocasião de uso e qualidade superior, comuns a todos os grupos, a 

autossatisfação, as caraterísticas e idade do vinho são motivações em comum entre estes dois 

grupos. No caso da autossatisfação, os “Conscientes de si” sentem-se bem com um produto 

com que se identificam e pelo prazer de disfrutar, sozinhos ou acompanhados, de um vinho 

de luxo. Para os “Conhecedores de vinho”, a autossatisfação existe pela oportunidade de ter 

uma experiência diferente e enriquecedora no seu conhecimento do mundo dos vinhos. É o 

caso, por exemplo, dos enófilos e dos apaixonados pelo mundo do vinho. As caraterísticas e 

a idade do vinho para os “Conscientes de si” são importantes porque querem provar vinhos 

diferentes. Não se importam, propriamente com os taninos, acidez, açúcar e leveza do vinho, 

mas procuram vinhos que lhes proporcione uma experiência diferente. Querem entender o 

que é um vinho com alguma idade, experienciar essa evolução e perceber o que esses vinhos 

lhes proporcionam em comparação com os de gamas mais baixas. Já os “Conhecedores de 

vinho”, podem considerar importante provar um certo vinho pelas suas caraterísticas 

organoléticas, por que são consumidores esclarecidos. E, precisamente por isso, a idade do 

vinho, o ano de colheita e o facto de ser Vintage é fundamental para eles. Quando têm de 

escolher um vinho, escolhem pela marca e pelo ano, porque têm conhecimento que lhes 

permite saber que aquele ano foi uma colheita de qualidade. 
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Assim, tendo como base os objetivos delineados no início do presente trabalho, é 

possível afirmar que existe uma grande perceção do que os consumidores procuram por 

parte dos gestores das empresas de vinho. Esta afirmação vai ao encontro do que se está a 

assistir não só no mercado português, mas também no mercado mundial de vinho de luxo, 

ou seja, o aumento do consumo de vinho per capita (Rössel & Pape, 2016). No entanto, 

também foi possível entender através das entrevistas aos gestores que existe alguma 

discrepância em certos pontos, e que merecem um maior aprofundamento de forma a apurar 

se são, realmente, motivações a ter em conta por parte das empresas ou se os seus esforços 

humanos e monetários podem ser canalizados para reforçar a estratégia nas restantes 

motivações. Com base nas entrevistas realizadas, se da parte dos gestores o packaging, o 

storytelling e a idade do vinho são referidos como fatores influenciadores, estes não tinham 

sido identificados em estudos anteriores como particularmente relevantes acerca das 

motivações de compra dos consumidores. Claro que todos estes fatores se revelam 

importantes e são dependentes do grau de envolvimento dos consumidores e da ocasião de 

uso (Dobele et al., 2018), e todos eles podem revelar-se de extrema importância na compra 

de vinho de luxo. No entanto, deve ser analisado se estes fatores são apenas relevantes em 

certas ocasiões e quais, uma vez que, como refere Ritchie (2009), o vinho é um produto 

muito utilizado como ofertas em jantares e festas e até como uma prenda, por si só. Este 

fator faz com que as empresas, atualmente, procurem aumentar a possibilidade de 

personalização dos produtos (Kapferer, 2014), particularmente no rótulo no caso dos vinhos. 

A componente experiencial com vinho teve um grande destaque no decorrer deste 

estudo e, segundo o que indicam vários autores, o consumo de vinho é um conjunto de 

práticas que se relaciona com a experiência (Beverland, 2005). Ao providenciar experiências 

significativas, as marcas criam e mantêm laços com os consumidores, proporcionando 

engagement (Nowak et al., 2006). Esta procura por experiências relevantes (Nobre & Simões, 

2019) pode ser enquadrada, também, com procura dos gestores em divulgar as marcas através 

das redes sociais. A exposição nas redes sociais pode ser considerada a procura por status 

social e o foco na ostentação mais relacionado com a celebração, expressão e criatividade 

(Atwal & Williams, 2009). Assim, uma estratégia interessante a analisar por parte dos gestores 

é o endorsement a eventos importantes como casamentos e festas relevantes. Ao patrocinar 

eventos fornecendo vinhos de uma marca, irá ser possível a todos os convidados presentes 

na celebração imergirem-se na experiência (Peterson, 2005). Esta estratégia permite ainda o 

product placement no contexto real, em que, através da colocação de fotos nas redes sociais e a 
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menção à marca de vinho, é possível aumentar a notoriedade e reconhecimento da marca 

sem relativizar a qualidade percebida e o posicionamento da marca de vinho (Quelch, 1987).   

Se os produtos de luxo já existem há muito tempo, o conceito de vinho de luxo é ainda 

relativamente recente, principalmente no mercado português, como se concluiu com este 

estudo. A maioria dos gestores entrevistados considera que o mercado de vinhos de luxo 

português é de pequena dimensão ou inexistente, colocando o vinho no mercado de luxo 

acessível ou premium, quando comparado com o panorama internacional. Portanto, estando 

o mercado do vinho de luxo português em expansão, existe ainda muito trabalho a realizar 

em termos estratégicos e de posicionamento por parte das empresas produtoras para 

conceber vinhos que consigam atingir o patamar do luxo no conceito tradicional do termo. 

Da parte dos consumidores, o que as entrevistas revelaram e é corroborado por Wolf et al. 

(2016) é que existe, também, uma falta de conhecimento e de educação do mercado em 

relação aos vinhos de luxo por parte da generalidade dos consumidores, perpetuando esta 

dificuldade de posicionamento. As empresas produtoras necessitam de continuar a dirigir os 

seus esforços na educação dos consumidores, de forma a que consigam a valorização dos 

vinhos e a notoriedade pretendida. 

Através da disseminação do luxo e, até, de uma certa popularização (De Barnier et al., 

2012), existe de facto uma oportunidade para as empresas produtoras de vinho oferecerem 

vinhos premium ou de luxo, que podem posicionar-se em diferentes patamares e, assim, 

incentivarem os consumidores aspiracionais a manterem-se fiéis às marcas, construindo 

relações, procurando tornar estes consumidores verdadeiros conhecedores dos seus vinhos 

de luxo (Beverland, 2004, 2005).  

 

4.2 Implicações práticas 

 

4.2.1 Limitações e sugestões para investigação futura 

O presente trabalho apresenta algumas limitações. Desde logo, a quantidade reduzida de 

empresas com vinhos de luxo existentes em Portugal faz com que o mercado esteja reduzido 

a um número muito limitado de atores, que não têm pretensão em revelar as suas estratégias 

para estes produtos. Esta limitação é originada também pelo mercado. Em Portugal, a grande 
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maioria dos consumidores não procura ou consome vinhos de luxo e, nos mercados 

estrangeiros, o vinho de luxo português tem pouca expressão. Todos estes fatores fazem 

com que exista pouca investigação relativa ao mercado português de vinho de luxo. Também 

um maior número de entrevistados e, até, de diferentes áreas mais operacionais e em 

constante contacto com os consumidores, permitiria uma maior perceção do mercado. A 

escolha da amostra por conveniência, consoante os conhecimentos do investigador no setor 

e nas empresas do ramo vinícola, pode contribuir para algum enviesamento dos resultados 

obtidos. Para que as entrevistas pudessem ser realizadas presencialmente, apenas foram tidas 

em conta empresas da zona Norte, ainda assim, com representação em diferentes zonas 

produtoras do país. A metodologia utilizada de entrevistas semiestruturadas pode ser, 

também, considerada uma limitação per si. Se, por um lado permite o desenrolar da entrevista 

de forma mais confortável para o entrevistado e o aprofundamento de temas que surgem ao 

longo do diálogo, por outro lado, para entrevistadores com experiência limitada, podem levar 

a temas com pouca relevância para o estudo ou à falta de exploração de temas que surjam e 

que poderiam ser mais aprofundados. Um estudo realizado junto dos consumidores 

permitiria confirmar se foram identificadas todas as motivações de compra relevantes e, até, 

se existe alguma tendência motivadora de compra que esteja em evolução e mereça a atenção 

das empresas e gestores de marcas de vinho.  

Com base na revisão da literatura, complementada pelos resultados da análise das 

entrevistas em profundidade, formularam-se um conjunto de hipóteses de estudo que 

representam um ponto de partida para estudos futuros (ver Tabela 5). No que às propostas 

para investigação futura diz respeito, recomenda-se a realização de um estudo de natureza 

quantitativa através de inquérito por questionário junto de consumidores de vinhos de luxo 

que procure validar algumas das informações que foi possível obter através dos dados 

qualitativos e, mais especificamente, testar as hipóteses apresentadas. 

 

  



 

68 

 

Tabela 5. Hipóteses de estudo para investigação futura 

Hipótese de estudo 

H1 A distribuição seletiva influência positivamente as perceções de exclusividade de uma marca de 

vinho premium. 

H2 A exclusividade tem um efeito positivo no reconhecimento da marca de vinho premium. 

H3 O reconhecimento da marca tem um efeito positivo na atitude face à marca de vinho premium. 

H4 O preço elevado tem influência na imagem de luxo associada à marca de vinho premium. 

H5 A perceção de autenticidade tem um efeito positivo na atitude face à marca premium. 

H6 A associação de imagem de luxo a uma marca de vinho tem um efeito positivo na qualidade 

percebida pelo consumidor dessa marca. 

H7 A qualidade tem um efeito positivo na atitude do consumidor face a essa marca de vinho 

premium. 

H8 A experiência com uma marca de vinho de luxo influencia positivamente o hedonismo 

percebido. 

H9 O hedonismo percebido influencia a atitude face à marca de vinho premium. 

H10 A atitude positiva face à marca de vinho de luxo tem um efeito positivo na intenção de compra 

do consumidor. 
Fonte: Elaboração própria 

 

H1: A distribuição seletiva influência positivamente as perceções de exclusividade de uma marca de vinho 

premium. 

Esta hipótese procura confirmar que a distribuição seletiva procura controlar o nível de 

escassez das marcas, através da produção limitada (Phau & Prendergast, 2000) e, dessa forma, 

fazer com que venda não seja massificada evitando que a marca perca o seu estatuto de 

exclusividade (Mortelmans, 2005). Hennigs et al. (2012) reforça a importância da distribuição 

limitada, declarando que os gestores devem persegui-la. Esta afirmação é corroborada por 

AS na sua entrevista: “Um vinho de luxo tem de ter o seu controlo na distribuição e na 

venda.”.  O controlo total da distribuição deve ser encarado como um princípio essencial de 

um modelo de negócio de luxo, em que as marcas controlam a raridade da imagem através 

de pontos de venda criteriosamente escolhidos em locais apropriados. Isto vai ao encontro 

das expetativas dos próprios consumidores (Kapferer & Valette-Florence, 2016). 

 

H2: A exclusividade tem um efeito positivo no reconhecimento da marca de vinho premium. 

Esta hipótese procura confirmar que a exclusividade aumenta o desejo, aumentando a 

notoriedade da marca (Lynn, 1991; Verhallen & Robben, 1994). É defendido por Phau and 
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Prendergast (2000) que as marcas de luxo devem manter um grande nível de notoriedade 

através do nível de escassez, da produção limitada e da distribuição seletiva. Nas entrevistas, 

BM afirmou que os vinhos de luxo estão apenas disponíveis “(…) para um por cento ou 

meio por cento da população.”. BM explica também acerca da notoriedade da marca que: “A 

marca tem sempre muito valor porque identifica o posicionamento e o estilo do vinho. A 

marca projeta sempre os valores que aquele tipo de marca tem e é o que permite ter este nível 

de notoriedade em vinhos.”. IR acrescenta que nos vinhos de luxo existe: “(…) raridade, 

alguma escassez, difícil de encontrar, normalmente são produzidas quantidades muito 

pequenas.”. 

 

H3: O reconhecimento da marca tem um efeito positivo na atitude face à marca de vinho premium. 

Com esta hipótese pretende-se confirmar que as marcas de luxo têm um grande nível de 

notoriedade (Phau & Prendergast, 2000) e, por isso, tornaram-se marcadores sociais da 

estratificação (Mundel et al., 2017), e tal como refere PM na entrevista: “O reconhecimento 

é, claramente, crucial nisto.”. De forma primária, a motivação para a compra de artigos de 

luxo deve-se à procura de status e aparência (Atwal & Williams, 2009). Esta associação do 

luxo à de status acontece, segundo Nueno and Quelch (1998) porque o luxo é tanto a 

qualidade intrínseca de um produto ou experiência, como também a qualidade imaterial 

fornecida pela marca em questão. Os gostos pessoais permitem ao consumidor ganhar 

reconhecimento social, e o vinho representa, recorrentemente, um papel significante porque 

o seu consumo é parte da sua identidade, e a sua escolha é avaliada pelos seus pares (Rössel 

& Pape, 2016). As marcas de luxo têm, ainda, recebido maior divulgação por parte dos media, 

partilha das celebridades e social media, e como consequência existe maior consumo, tal 

como afirma VM: “Hoje em dia as pessoas têm mais informação, mais acesso aos vinhos e, 

portanto, consomem mais.” 

 

H4: O preço elevado tem influência na imagem de luxo associada à marca de vinho premium. 

Com esta hipótese pretende-se confirmar que o preço do vinho de luxo é um elemento que 

é elevado de forma a não correr o risco que o vinho perca o seu apelo conspícuo para os 

consumidores (Hall, 2016). Segundo Keller (2009) existe a necessidade de estabelecer preços 

elevados para os produtos de luxo, de forma às marcas não deixarem quaisquer dúvidas na 

mente dos consumidores acerca dos méritos associados à compra destes produtos. IR afirma 
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na sua entrevista que “quanto mais caro, mais indisponível e, portanto, mais apetecível.”. Tal 

como refere Sjostrom et al. (2016), os produtos de luxo devem ser apenas disponibilizados 

aos consumidores que entendem a qualidade, a quantidade limitada e que, por isso, estão 

disponíveis para pagar um preço premium. Este preço elevado é explicado, em parte, pelos 

custos elevados de produção em artigos de qualidade, o que é entendido pelos consumidores 

como uma explicação plausível do preço (Lim et al., 2013; Mundel et al., 2017), e pelas 

singularidades construídas pelos elementos intangíveis, como a herança, tradição, história, 

país de origem, clientes famosos, e um estilo de vida imaginário  (Kapferer & Valette-

Florence, 2016).   

 

H5: A perceção de autenticidade tem um efeito positivo na atitude face à marca premium. 

Esta hipótese procura confirmar que os consumidores procuram a autenticidade de uma 

forma diferente, mantendo a essência da marca (Beverland, 2005), proporcionando a criação 

de maior notoriedade sem relativizar a qualidade percebida e posicionamento do vinho 

(Quelch, 1987). Segundo Wolf et al. (2016) a autenticidade está intimamente interligada com 

a história da adega, a filosofia e com os processos de produção. A perceção da autenticidade 

das marcas é evidenciada e verificada através de informações sobre a marca, etiquetas de 

origem, idade, ingredientes ou desempenho e é, também, uma interpretação do que os 

consumidores querem entender, ou seja, a projeção das suas próprias expetativas, crenças e 

perspetivas (Morhart et al., 2015). Tal como BM afirma na sua entrevista: “(…) associo é a 

autenticidade, ou seja, criar algo que é verdadeiro, algo que é puro e consistente ao longo do 

tempo.”. Noutra entrevista, JPM corrobora com esta ideia: “(…) pela própria caraterística 

do vinho porque são vinhos de regiões únicas, castas únicas, terroirs únicos, difíceis de copiar 

por outra marca, o que cria autenticidade.”. 

 

H6: A associação de imagem de luxo a uma marca de vinho tem um efeito positivo na qualidade percebida 

pelo consumidor dessa marca. 

Esta hipótese procura confirmar que a associação mental entre qualidade e luxo é tão elevada, 

que os dois termos são quase sinónimos (Mundel et al., 2017). Esta qualidade elevada é a 

expetativa que as marcas de luxo oferecem aos consumidores quando comparadas com 

outras marcas, portanto, torna-se improvável que a imagem do luxo subsista ligada à marca 

quando a qualidade é inferior (Seo & Buchanan-Oliver, 2015). Tal como afirma VM na sua 
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entrevista: “A partir do momento em que é um bem escasso, tem um posicionamento de 

preço elevada, uma notoriedade junto do consumidor elevada, e é percecionado como um 

vinho de qualidade excecional pelos prémios que vai arrecadando ao longo dos anos, creio 

que se pode enquadrar no que é um vinho de luxo.”. 

 

H7: A qualidade tem um efeito positivo na atitude do consumidor face a essa marca de vinho premium. 

A qualidade, ou a excelência, revela-se como um dos principais atributos no que toca ao luxo 

(Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). Com esta hipótese pretende-se confirmar que os 

consumidores associam qualidade a luxo, sendo os dois termos são quase sinónimos (Mundel 

et al., 2017), e que isso aumenta a atitude face à marca. O vinho de qualidade é uma noção 

diferenciadora entre um vinho feito em grandes quantidades como uma bebida padronizada 

e um vinho artesanal que exprime um bom vinho tranquilo, com várias camadas de 

complexidade e profundidade, que pode focar e aprimorar os nossos sentidos, tal como uma 

obra de arte (Chailan, 2018; Crane, 2007; Fretter, 1971; Harlan, 2016)). Na sua entrevista, 

BM afirma que “Qualidade é, quase, como um elemento máximo. Não significa que tenha 

de ser perfeição, tem é de ter sempre um patamar de qualidade muito elevado (…).”, e BLX 

declara que um vinho de luxo: “Associa-se sempre ao melhor.”.  

 

H8: A experiência com uma marca de vinho de luxo influencia positivamente o hedonismo percebido. 

Esta hipótese procura confirmar que os consumidores buscam um elemento diferenciador e 

exclusivo na experiência e momento de consumo (Kapferer, 1997), proporcionando-lhes 

prazer e alterando-se o conceito de luxo de “ter para ser” para “possuir para experimentar” 

(Cristini et al., 2017; Nobre & Simões, 2019). Tal como nas relações interpessoais, os 

consumidores tendem a manter laços com marcas que providenciem experiências 

significativas (Nobre & Simões, 2019). Segundo Christodoulides et al. (2009), o foco 

encontra-se no modo de consumo e em como isso é percecionado, uma vez que a experiência 

é associada ao desejo em consumir produtos que providenciem prazer sensorial e satisfaçam 

necessidades intrínsecas. Nas suas entrevistas, BLX afirma que os vinhos de luxo “nunca irão 

ser vinhos para consumo diário, necessitam de uma ocasião especial.” e BM esclarece que o 

consumo destes vinhos, “Como é uma experiência e que não está disponível a toda a gente, 

é uma experiência que sabe melhor se conseguir ser partilhada do que se não for partilhada.” 
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H9: O hedonismo percebido influencia a atitude face à marca de vinho premium. 

Esta hipótese procura confirmar que o vinho de luxo proporciona ao consumidor prazer 

imediato e individual (Sheth et al., 1991) e que os consumidores procuram recompensas 

pessoais e satisfação que adquirem através do consumo e da compra de produtos sumptuosos 

(Vigneron & Johnson, 2004). VG, na sua entrevista, refere que estes consumidores “(…) 

efetivamente, consomem este tipo de vinhos porque gostam, pelo prazer que têm, pelo 

conhecimento que têm acerca do mundo dos vinhos, e vêm aqui uma oportunidade de ter 

uma experiência diferente e enriquecedora naquilo que é o seu conhecimento no mundo dos 

vinhos. Segundo Vigneron and Johnson (2004), os conhecedores são os consumidores com 

perfil hedonista e perfecionista. Estes consumidores estão mais interessados nos prazeres 

que o vinho lhes oferece, colocando menos ênfase no preço e mais na qualidade que advém 

das caraterísticas do vinho e na sua performance (Wolf et al., 2016). 

 

H10: A atitude positiva face à marca de vinho de luxo tem um efeito positivo na intenção de compra do 

consumidor. 

Esta hipótese procura confirmar que a atitude positiva face à marca influencia a motivação 

para a compra de artigos de luxo, visto que se deve à procura de status e aparência (Atwal & 

Williams, 2009). Não sendo estas necessidades básicas, a atitude aumenta a intenção de quem 

compra um artigo de luxo e que está, de facto, a comprar um sonho (Dubois & Paternault, 

1995). Consoante a ocasião do consumo, seja ela privada ou pública e dependendo do 

contexto, os consumidores adquirem os vinhos em locais diferentes e com objetivos 

específicos. Esta perceção da ocasião está intimamente relacionada com a decisão de compra 

de forma consciente ou subconscientemente, dependendo também do grau de envolvimento 

do consumidor (L. S. Lockshin & Hall, 2003; Ritchie, 2009). Tal como refere na sua entrevista 

BM acerca do paradigma dos vinhos premium: “Um dos desafios das marcas de luxo é como 

tentar não vender, ou seja, nós não queremos vender. Nós queremos vender à pessoa certa 

e essa pessoa é que nos quer comprar.” 

 

Através das conclusões retiradas da revisão de literatura e do estudo exploratório, este 

estudo defende que os gestores das marcas de vinho são profissionais esclarecidos que têm 

uma ideia concreta do que os consumidores de vinho de luxo procuram e valorizam e, por 

isso, as perceções que têm do mercado estão alinhadas com as motivações dos consumidores 
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de vinho de luxo. Este estudo defende, ainda, que é possível segmentar os consumidores de 

vinho de luxo em três grupos: “Exibicionistas”, “Conscientes de si” e “Conhecedores”. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Guião de entrevista 

1. Perfil sociodemográfico: 

Idade do entrevistado  

Função na empresa 

Antiguidade na empresa 

Experiência anterior 

Habilitações literárias 

 

2. Como entrou no mundo dos vinhos? 

3. O que entende pela expressão “vinho de luxo”? 

4. No seu entender, o que os consumidores procuram nestes vinhos? 

a. Para si, quais são os atributos que distinguem estes vinhos? 

5. Considera que vende vinhos de luxo? 

a. A quem vende? Nacional ou internacional? 

6. A estratégia adotada nos vinhos de luxo é diferente dos vinhos de gamas inferiores? 

a. Procura-se proporcionar uma experiência nestes vinhos? 

7. Existe alguma diferença no consumo público e privado destes vinhos? 

a. A ocasião de uso é relevante na escolha do vinho? 

8. O que leva os consumidores a preferirem estes vinhos em detrimento de outros 

mais “correntes”? 

a. Atualmente, existe maior acesso e escolha do consumidor por vinhos de 

luxo/premium? 

9. Que evolução existiu no consumo de vinhos de luxo em Portugal? 

a. O foco das marcas alterou-se? 

 


