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resumo 
 
 

O presente trabalho consiste num relatório de estágio curricular, realizado na 
HM Consultores – Centro de Estudos Empresariais, Lda., no âmbito do 
Mestrado em Economia, com especialização em Finanças, do Departamento 
de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. O 
principal objectivo deste trabalho centra-se no estudo de novas oportunidades 
de negócio para a HM Consultores, em torno do tema Inovação no Sector 
Vitivinícola.  
O conceito de inovação, já largamente estudando e debatido na literatura 
económica, ainda apresenta alguma complexidade que, quando se 
particulariza ao sector vitivinícola torna-se superior. O sector vitivinícola 
apresenta uma grande dimensão no sector primário da economia portuguesa, 
porém, nos últimos anos tem-se verificado uma diminuição da produção e 
consumo de vinho. 
Para analisar a inovação no sector vitivinícola foi realizado um pequeno 
questionário a 30 empresas clientes da HM Consultores, mais especificamente 
da Área de Projectos & Investimentos pertencentes a esse sector. Os 
resultados obtidos permitem constatar que existe inovação, nas suas 
diferentes tipologias, onde a HM Consultores poderá prestar serviços de apoio 
aos gestores destas empresas na identificação e investigação da presença de 
inovação na sua empresa, expondo soluções estratégicas inovadoras para 
acrescentar valor ao seu negócio. Este serviço de apoio poderá ser feito 
individualmente por cada área de actuação da HM Consultores, ou, de uma 
forma inovadora no seio da empresa, por uma equipa que integra todas as 
áreas de actuação e diferentes conhecimentos e formação.  
De forma a complementar este estudo, foi elaborada uma análise evolutiva do 
nível de exportações de vinho português para os mercados da GB e dos EUA, 
sendo visível uma evolução positiva, mas bastante aquém dos valores 
mencionados para a meta prevista para 2010 referenciada no estudo 
elaborado pelo Monitor Group (2004). No entanto, a maioria das empresas 
questionadas considera estes dois mercados como prioritários nos próximos 5 
anos. 
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abstract 
 

This report on a curricular internship at HM Consultores – Centro de Estudos 
Empresariais, Lda. (Centre for Business Studies) is a requirement towards 
obtaining the Masters in Economy, in the specialization of Finance, of the 
Department of Economics, Management and Industrial Engineering of the 
University of Aveiro. The main objective of this work is the study of new 
business opportunities for HM Consultores, focusing on the theme Innovation in 
the Wine-growing Sector. 
The concept of innovation; extensively studied and debated in economics 
literature, still presents some complexity which, when centred on the wine-
growing sector, becomes even greater. The wine-growing sector represents a 
large portion of the primary sector of the Portuguese economy, however, in the 
last few years, there has been a decrease in the production and consumption 
of wine.  
In order to analyse innovation in the wine-growing sector, a short questionnaire 
was applied to 30 firms that are clients of HM Consultores, more specifically in 
the Area of Projects and Investments of this sector. The results obtained 
allowed us to ascertain that there is innovation, in its various types and that HM 
Consultores can provide support services for the managers of these 
businesses, in identifying and investigating the presence of innovation in their 
concerns as well as proposing strategic and innovative solutions to add value 
to their business. This support may be provided individually by each action area 
of HM Consultores or, more innovatively within the firm, by a team made up of 
people from the various areas of action with different know-how and training. 
We carried out a progressive study of exportation levels of Portuguese wines to 
the markets of the United Kingdom and the United States of America, as a 
complement to this study and found that there is a positive increase. However, 
this increase is much smaller than the goals established for 2010 in the study 
elaborated by Monitor Group (2004). Nevertheless, the majority of the 
businesses included in the questionnaire considered these two markets as 
priorities in the next five years.    
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1. Introdução 

O presente trabalho constitui o relatório de estágio realizado no âmbito do Mestrado em Economia, 

com especialização em Finanças, do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

da Universidade de Aveiro. 

O referido estágio realizou-se na empresa HM Consultores – Centro de Estudos Empresariais, 

Lda., com duração de seis meses, com início a 7 de Novembro de 2007 e término a 25 de Abril do 

presente ano, sob a orientação profissional do Dr. Gustavo Tavares, o Coordenador da Área de 

Projectos & Investimentos. A HM Consultores é uma empresa constituída em 1987 que se dedica 

à prestação de serviços na área da consultoria. 

Neste relatório de estágio irão ser apresentadas informações, conhecimentos e experiências 

adquiridas pelo estagiário através de toda a formação académica e, posteriormente colocadas em 

prática durante o estágio curricular, num contexto empresarial. Este consistia precisamente o 

principal objectivo do estágio curricular, ou seja, o estabelecimento de uma interligação entre os 

conteúdos programáticos retidos em todas as disciplinas inerentes a esta formação e a respectiva 

aplicação na realidade de uma empresa, neste caso concreto, de consultoria financeira. 

No que se refere à estrutura deste trabalho, importa referenciar que o mesmo se encontra 

estruturado em cinco capítulos diferentes, onde são expostos temas distintos mas relacionados 

entre si. 

No primeiro capítulo é elaborada uma caracterização da organização onde decorreu o estágio 

profissional, antecedida por um breve enquadramento sócio-geográfico. Pós a leitura deste 

capítulo será possível fazer uma descrição geral acerca do percurso da empresa desde a sua 

constituição, assim como uma identificação concreta e bem definida da sua actividade, tendo em 

conta as várias áreas onde actua.  

O segundo capítulo destina-se fundamentalmente à descrição das principais actividades 

desenvolvidas. Uma vez que estas foram realizadas numa vertente relativamente específica, 

relevou-se pertinente referenciar o contexto onde as actividades se inserem. Globalmente, as 

actividades realizadas estavam relacionadas directa ou indirectamente com todo o processo de 

elaboração e acompanhamento de candidaturas a sistemas de incentivos, no âmbito do Quadro 

de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

O capítulo seguinte está directamente relacionado com os capítulos anteriores, dado que é nele 

onde se expõe as reflexões críticas acerca das actividades desenvolvidas e apresentação de 

propostas de melhoria. Esta parte do trabalho é caracterizada pelo carácter pessoal do seu 

conteúdo, tratando-se do espaço onde o estagiário poderá opinar acerca do trabalho 

desenvolvido, metodologias, procedimentos e regras internas subjacentes à realidade da empresa. 
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O quarto capítulo apresenta o estudo efectuado em torno do tema Inovação. Inicialmente será feita 

uma pequena revisão de literatura relacionada com o tema global Inovação, sendo posteriormente 

restringida ao sector vitivinícola. Após uma análise do sector em Portugal, será elaborado um 

estudo acerca da presença do factor inovação nas empresas clientes da área de Projectos e 

Investimentos da HM Consultores, todas elas pertencentes ao sector vitivinícola. A escolha deste 

tema adveio do objectivo inicial fixado para a actividade a desenvolver durante o estágio curricular 

– “Estudo acerca das oportunidades de negócio inerentes à prestação de serviços na área da 

inovação”. Dada a prioridade de outras tarefas, esse objectivo não foi anteriormente cumprido, 

podendo este capítulo disponibilizar alguma informação e dados estatísticos úteis, para que, 

futuramente esse objectivo inicial seja concluído. 

Finalmente, no quinto capítulo serão referenciados os contributos do estágio curricular para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. Aqui serão apontadas as principais valias que o 

aluno adquiriu ao longo desta experiência profissional, relacionadas com todo o percurso 

académico. Adicionalmente, serão enunciados os efeitos e contributos deste estágio curricular no 

desenvolvimento pessoal do aluno. 
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2. Descrição da Organização 

2.1  Enquadramento sócio – geográfico 

O Distrito de Aveiro, o 14º maior distrito de Portugal, pertence à província tradicional da Beira 

Litoral. Com cerca de 732.867 habitantes (www.ine.pt, 2006), o Distrito de Aveiro é constituído por 

19 concelhos, limitado a norte pelo Distrito do Porto, a sul pelo Distrito de Coimbra, a este pelo 

Distrito de Viseu e a oeste pelo Oceano Atlântico.  

O Concelho de Aveiro localizado na Região do Centro (Nomenclatura de Unidade territorial II - 

NUT II) e do Baixo Vouga (NUT III) é composto por 14 freguesias: Vera Cruz, Glória, Aradas, 

Esgueira, Cacia, Oliveirinha. Santa Joana, Eixo, São Bernardo, São Jacinto, Nariz, Nossa Senhora 

de Fátima, Requeixo, e Eirol. O concelho é limitado a norte pelo concelho da Murtosa, a noroeste 

por Albergaria-a-Velha, a este por Águeda, a sul por Oliveira do Bairro, a sueste por Vagos e 

Ílhavo e oeste pela freguesia de S. Jacinto. 

 

Figura 1 – Mapa do Concelho de Aveiro 

Fonte:  portugal-hotels.com, 2008 

Através dos gráficos apresentados abaixo, elaborados de acordo com os dados mais recentes do 

INE, a população residente no Concelho de Aveiro é de 73.551 habitantes para uma área de 

199,77 Km2, em que grande parte destes habitantes (cerca de 57%) tem idades compreendidas 

entre os 25 e 64 anos. No gráfico 1 está bem visível que, nestes últimos anos, verifica-se uma 

tendência de estagnação relativamente à evolução da população do concelho, contudo espera-se 

que na próxima década se registe um crescimento demográfico, prevendo-se que em 2021 o 

concelho acolha 87.117 habitantes (www.oln.pt). A taxa de crescimento natural de 2005 para 2006 

registou os 0,19%, enquanto que a taxa de crescimento efectivo foi negativa (-0,13%). 
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Relativamente à estrutura etária populacional de Aveiro, verifica-se um envelhecimento da 

população, em que cerca de 15,5% dos aveirenses têm idades superiores a 65 anos. Todavia, 

apesar do índice de juventude ter apresentado um decréscimo, continua a ser superior ao índice 

de envelhecimento (em cada 100 habitantes com idades inferiores a 15 anos, existem 96,6 

residentes com idade superior a 65 anos), no ano de 2006. 

     

Gráfico 1  – População residente no Concelho de Aveiro 

Fonte:  Dados – Elaboração própria (Dados: www.ine.pt, 2006) 

 

 
 

Gráfico 2  – População residente no Concelho de Aveiro, por Grupo Etário 

Fonte:  Dados – Elaboração própria (Dados: www.ine.pt, 2006) 

No entanto, esta tendência para o envelhecimento da população parece não se verificar apenas 

no Concelho de Aveiro, como em todo o país. Ao observar o gráfico 3 podemos constatar que, nos 

últimos anos, o crescimento da população portuguesa está relativamente estagnado, 

apresentando um crescimento efectivo bastante insignificante de, aproximadamente 0.3%. 
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Gráfico 3  – População residente em Portugal 

Fonte:  Elaboração própria (Dados: www.ine.pt, 2006) 

 

 
Gráfico 4 – Pirâmides etárias, Portugal, 1987 e 2006 

Fonte  – INE (2007) 

 

Através da pirâmide etária apresentada acima facilmente se verifica um estreitamento da base e 

simultaneamente uma ampliação do topo da pirâmide, o que significa que a população tem vindo a 

envelhecer. Como factores responsáveis aponta-se o continuado decréscimo da natalidade e 
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também o aumento da longevidade, dado que em 2005/2006 a esperança média de vida à 

nascença é de 78,5 anos (75,2 anos para os homens e 81,8 anos para as mulheres). 

Relativamente à educação, a taxa de analfabetismo no concelho de Aveiro é inferior à média 

nacional em cerca de 6 pontos percentuais, registando em 2001 uma taxa de 5% 

(www.cmaveiro.pt). No concelho de Aveiro assiste-se, cada vez mais, a um decréscimo do 

abandono e absentismo escolar. O concelho possui várias escolas e, inclusivamente é sede de 

uma universidade. A universidade de Aveiro, criada em 1973 constitui um pólo de atracção para os 

estudantes das várias regiões do país. A sua criação proporcionou á cidade um novo dinamismo, 

trazendo consigo o desenvolvimento urbanístico, mas também uma vida cultural mais activa, 

alegre e jovem. De facto, a universidade é um essencial contributo para o actual desenvolvimento 

da região. 

“ A alma de Aveiro é feita de água, de sal, de argi la.” 

M. Rodrigues (2004) 

É na cidade de Aveiro que se insere a Ria de Aveiro que, através dos seus canais penetra o 

centro urbano, um excelente atractivo para apreciadores de belezas naturais e de desportos 

náuticos. 

Este “acidente da costa portuguesa” (www.querqus.pt) aloja um conjunto de habitats, o que lhe 

confere uma enorme importância ecológica. Para além da fauna piscícola que a Ria de Aveiro 

proporciona, é visível, em seu torno, o surto industrial e uma agricultura mecanizada. A pesca 

continua a ser uma das actividades económicas praticadas na zona de Aveiro, quer em águas da 

Ria, quer no mar, apesar de ter sofrido uma diminuição significativa relativamente ao passado. 

Para além da pesca, na região de Aveiro também são feitas produções agrícolas, nomeadamente 

os cereais, frutas, legumes e vinhos. É de frisar que é nesta zona que se encontra a importante 

região vinícola da Bairrada. A indústria pecuária, designadamente baseada no gado bovino, é 

também própria da região aveirense. 

Actualmente tem-se verificado um aumento competitivo dos sectores tradicionais destacando-se 

os da metalurgia, cerâmica, agro-alimentar, metalomecânica, papel, calçado e madeira. Um dos 

motivos aponta-se para a crescente modernização das empresas a nível da gestão informatizada, 

industrial e comercial. No entanto, não se pode esquecer as actividades associadas a empresas 

de nova geração, nomeadamente empresas na área das tecnologias da informação e da 

comunicação, do ambiente, da biotecnologia, das energias renováveis e do turismo. De acordo 

com a entrevista do Professor Doutor Borges Gouveia1 ao jornal Diário de Aveiro, verificou-se, em 

Aveiro, um crescimento fortíssimo da fábrica para a empresa. Com um “«ADN» empreendedor”, 

                                                           
1 Professor Catedrático da Universidade de Aveiro 
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Aveiro é um boa região favorável ao investimento pois, para além da base empresarial já 

instalada, tem empresas que são verdadeiros “faróis nos seus sectores”. 

Adicionalmente, apesar de ser uma das cidades mais empreendedoras, ricas e dinâmicas do país, 

Aveiro tenta sempre, e cada vez mais, articular o tecido empresarial com as vertentes académicas 

de forma a incentivar a inovação e a competitividade. Tal como Valdemar Coutinho, o Presidente 

da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) referiu numa entrevista, no âmbito do 

projecto ProcessInov – Processos de Inovação, desde que a Universidade de Aveiro foi criada que 

se tenta efectuar transferência de tecnologia para as empresas, facto que tem acrescentado valor 

ao desenvolvimento económico da região (www.uern.pt). 

Das 292.672 empresas existentes no país (www.ine.pt, 2004), o Concelho de Aveiro concentra 

cerca de 1,2% das empresas nacionais. No gráfico abaixo temos o número de empresas do 

concelho de Aveiro (3886 empresas), subdivididas pelas diferentes freguesias.  

 

Gráfico 5  – Número de empresas no Concelho de Aveiro 

Fonte: Elaboração Própria, 2008 (Dados: www.coface.pt; 2004) 

 

Assim, através desta informação podemos concluir que, a freguesia Vera Cruz é aquela que 

acolhe um maior número de empresas e, conjuntamente com a freguesia da Glória abrigam cerca 

de 51% do total das empresas situadas no Concelho de Aveiro. 

Essencialmente constituído por pequenas e médias empresas, o tecido empresarial do concelho 

de Aveiro é relativamente heterogéneo em relação aos sectores industriais. No entanto, grande 

parte destas empresas pertence ao sector terciário, aquele onde se pode efectuar a 

comercialização de produtos e a prestação de serviços comerciais, pessoais ou comunitários a 

terceiros.  
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Gráfico 6  – Representatividade das empresas do Concelho de Aveiro, por sector de actividade 

Fonte : Elaboração Própria, 2008 (Dados: http://www2.cm-aveiro.pt/www/; 2004) 

 

A partir do Gráfico 6  podemos verificar que apenas 1% das empresas se inserem no sector 

primário, ou seja, dedicam-se à transformação de recursos naturais em produtos primários. Já o 

sector secundário é constituído por 21% do total das empresas do concelho, todavia a sua maioria 

tem a sua actividade associada ao sector terciário, também denominado por sector dos serviços. 

É neste grupo de empresas que se insere a HM Consultores – Centro de Estudos Empresariais, 

uma empresa de consultoria com mais de 20 anos de experiência. 

 

2.2  Identificação da Organização 

A HM Consultores é uma empresa de prestação de serviços de consultoria, classificada com o 

número 70 200 – Outras Actividades de Consultoria para os Negócios e a Gestão, segundo a 

Classificação Portuguesa de Actividades Económicas2 (CAE – Revisão 3). A sua actividade 

principal assenta na prestação de serviços de apoio aos gestores e proprietários de outras 

empresas na identificação e investigação de problemas relacionados com a política, 

procedimentos, processos e métodos de criação de valor nas organizações, com o intuito de os 

direccionar para a tomada de decisões estratégicas que possam potenciar os seus resultados 

actuais e futuros. 

 

 

 

Figura 2  – Logótipo da HM Consultores 

Fonte:  HM Consultores, 2008 



 
 
Inovação e Oportunidades de Negócio numa Empresa de Consultoria 
 
 

Ana Maria Henriques Ferreira, 2008                                                                                                                  13 
 

A HM Consultores é uma sociedade por quotas, constituída a 13 de Julho de 1987 com um capital 

Social de 500.000$00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o 

número 1991-A / 870819 e possuidora do Número de Identificação Fiscal 501 863 630. 

Actualmente, o Capital Social da HM Consultores é de 149.639,37 euros e encontra-se distribuído 

por apenas dois sócios e de forma idêntica para ambas as partes. 

De acordo com o Decreto-lei nº372/2007 de 6 de Novembro3, dentro da categoria das PME, uma 

pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo 

Volume de Negócios ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros. 

Assim, de acordo com esta óptica, a HM Consultores trata-se de uma Pequena Empresa pois para 

além dos 20 trabalhadores que emprega, contabilizou em 2007 um volume de negócios inferior a 

10 milhões de euros. 

Através da análise dos elementos contabilísticos da HM Consultores referentes ao exercício de 

2007, foi possível a recolha dos seguintes dados: 

BALANÇO (valores em euros) 

Activo Líquido 1.288.035,12 

Passivo 665.140,02 

Quadro 1 – Principais elementos constituintes do Balanço da HM Consultores 

Fonte:  HM Consultores, 2008 

 

DEMONSTRAÇÂO DE 
RESULTADOS 

(valores em euros) 

Prestação de servicos 744.290,47 

Resultado Líquido do Exercício 43.698,72 

Quadro 2 – Principais elementos retirados da Demonstração de Resultados da HM Consultores 

Fonte:  HM Consultores, 2008 

 

2.3  Localização 

A HM Consultores – Centro de Estudos Empresariais, Lda. localiza-se no centro da cidade de 

Aveiro, na Avenida Lourenço Peixinho, nº 18 – 3ºI/F e 4º (Edifício Delta) com o código postal 3800-

174 Aveiro. Para contactar esta empresa existem várias alternativas: 

1. Telefone

2. Fax

3. Website:

4. E-mail:

234 377 840

geral@hmconsultores.pt

www.hmconsultores.pt 

234 377 849

 

 

                                                                                                                                                                                
2 Aprovada pelo Concelho Superior de Estatística (CSE) em 2007 – 327ª Deliberação, de 14 de Maio 
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2.4  História 

Inicialmente constituída por um conjunto restrito de economistas, bons conhecedores do tecido 

empresarial da região centro, mais especificamente da zona de Aveiro, a HM Consultores surgiu 

em consequência das limitações e carências que as empresas detinham em relação aos recursos 

materiais e até mesmo humanos. As actividades desenvolvidas na área da consultoria eram 

exercidas por estes economistas e conciliadas com as suas funções ligadas à Gestão em 

empresas industriais e comerciais. 

Sendo a região centro uma zona de forte crescimento e predominantemente povoada de PME 

com uma estrutura económico-financeira "aparentemente" equilibrada, ela tem frutificado muito 

mais na base de oportunidades de mercado de carácter conjuntural do que de uma gestão 

adequada. 

O desafio colocado às PME inerente à integração de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia, com o alargamento do mercado potencial para 360 milhões de consumidores, veio, sem 

dúvida, realçar a necessidade de uma nova filosofia empresarial fortemente alicerçada na 

formação dos recursos, numa gestão perspectivada para o futuro e de suporte nas mais modernas 

tecnologias de informação, para se poderem inserir devidamente na conjuntura económica da 

década de 90. 

É neste contexto que a actividade da HM Consultores se tem desenvolvido, apoiando as empresas 

nas áreas de gestão, elaboração de estudos e planeamento estratégico, implementação de 

sistemas funcionais, elaboração de estudos de viabilidade técnica e económica de investimento, 

formação profissional e, mais recentemente no âmbito do Design e do Marketing. 

Contudo, desde há muito tempo que a intervenção deixou de se focalizar essencialmente nas 

empresas, passando a actuar na globalidade dos agentes dos sectores privado e público, desde o 

universo empresarial, ao institucional, passando pelos órgãos de poder central e local. 

Do mesmo modo, há muito tempo que o horizonte territorial se alargou, assumindo-se hoje como 

um player de actuação globalizada. 

Na sua actuação, a HM Consultores procura orientar os seus clientes PME's para projectos que 

assentem em Factores Dinâmicos de Competitividade, nomeadamente no desenvolvimento de 

projectos de Inovação Tecnológica, de aumento de produtividade, de melhoria da qualidade e 

design industrial, de criação de marcas, de formação dos recursos humanos e de eco-tecnologias 

e no desenvolvimento e planeamento estratégico. 

O apoio técnico a projectos de cooperação e internacionalização das empresas nacionais, é, 

também, um dos vectores da sua actuação. 

                                                                                                                                                                                
3 Corresponde aos previstos na Recomendação nº2003/361/CE da Comissão Europeia de 6 de Maio 
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2.5  Missão e valores 

Tal como Adriano Freire (2005) referiu, a missão consiste numa declaração escrita que traduz os 

ideais e orientações globais da empresa.  

O facto de a empresa apresentar uma missão bem definida permite efectuar uma avaliação 

relativamente à sua organização interna. Um dos grandes problemas do tecido empresarial 

português reside na sua carência em se auto-identificarem e auto-caracterizarem. Para que uma 

empresa tenha sucesso e sobreviva perante todas as ameaças externas, tem que se conhecer 

bastante bem, ser capaz de identificar as suas mais-valias e as suas fraquezas. Assim, esta 

poderá tirar vantagens competitivas através dos seus pontos fortes e delinear estratégias para 

superar os seus pontos fracos. 

“A HM Consultores presta serviços na área da consultoria empresarial, em domínios de actuação 

bem definidos, assumindo ao mais alto nível um compromisso para com a qualidade e, em 

primeira instância, com o cliente” (www.hmconsultores.pt, 2008)  

A HM Consultores apresenta uma missão objectiva que assenta essencialmente na realização e 

prestação de serviços a um nível de qualidade capaz de surpreender positivamente os clientes, 

quer na satisfação das suas necessidades presentes, quer na antecipação das necessidades 

futuras. Mais especificamente, a HM consultores pretende ser uma empresa de referência e de 

excelência a nível nacional e contribuir para uma melhoria incremental da actividade de 

consultoria, sempre com dinamismo e vontade de superar as expectativas dos seus clientes. 

A missão deve ser totalmente conhecida por todos os colaboradores, para, em conjunto 

trabalharem em prol da organização. Deste modo, a missão da HM Consultores consiste também 

na manutenção de uma equipa sempre motivada, empreendedora e comprometida para conseguir 

oferecer um serviço com a maior qualidade, eficiência de forma a criar valor acrescentado aos 

seus clientes. 

 Valores da empresa 

Tal como Einstein referiu, a imaginação é mais importante que o conhecimento pois, o 

conhecimento é limitado enquanto que a imaginação envolve o mundo. Assim, este tipo de 

conhecimento que está retido nos cérebros das pessoas deve ser exteriorizado para que se 

verifique a transferência do conhecimento. A partilha do conhecimento existente, como meio de 

incentivo de criação de novo conhecimento pode ser conseguida através do trabalho em equipa. É 

nesta base que a HM Consultores age, pois o trabalho em equipa ajuda a evitar que o 

conhecimento individual fique parado e se torne obsoleto. 

Para além da necessidade do trabalho em equipa, este deve ser dinâmico. Este dinamismo advém 

da capacidade dos consultores para captar novos clientes, novas ideias, através da sua motivação 
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e empenho no seu trabalho intensivo e sistemático. A HM Consultores tenta sempre efectuar os 

projectos com a maior brevidade e rigor possíveis.  

Outro aspecto importante é o ambiente vivido dentro da empresa. A HM valoriza imenso o bem-

estar interno, dado que o bem-estar dos seus colaboradores é uma via para o sucesso, estando 

focalizada no seu trabalho, seus resultados tornando-se mais produtivos e eficientes. Ao se 

estabelecer relações de confiança e um contacto informal, respeitando regras e princípios, os 

colaboradores tornam-se mais naturais e comunicativos. Assim, poderão partilhar trabalhos, 

informação e ideias novas e dinâmicas, facto importante em termos acrescentados na prestação 

de serviços.  

No entanto, quando se fala em confiança, não diz respeito apenas às relações dentro da empresa, 

mas também entre o colaborador e o cliente. Esta empresa considera que uma relação mais 

próxima com o cliente facilita a comunicação entre eles (consultor/cliente) permitindo a partilha de 

informação essencial, a compreensão mútua e a definição de objectivos comuns. 

 A qualidade, actualmente, é uma condição necessária para qualquer empresa se tornar 

competitiva e um dos grandes valores que a empresa em estudo defende. Face a oferta, os 

clientes são cada vez mais exigentes e claros relativamente àquilo que pretendem. Neste sentido, 

a HM Consultores ao ter como ambição ser uma empresa de excelência, tenta apenas concretizar 

os projectos que são aplicáveis na realidade que nos encontramos inseridos, antecipando as 

necessidades dos clientes, encarando o trabalho sempre numa perspectiva de parceria com o 

cliente. 

Para que a Empresa seja credível, esta cumpre com as promessas e com a palavra dada, 

nomeadamente na fixação de prazos. O desrespeito dos prazos por parte das empresas dá uma 

imagem de desorganização, falta de precisão e rigor, o que descredibiliza qualquer organização. 

Para não desiludir os clientes e nunca os deixar insatisfeitos, a HM Consultores defende também a 

ética como valor a seguir na sua postura. 

Desta forma, a empresa esforça-se para respeitar as normas, valores e leis que regem quer a 

própria empresa, quer a sociedade em geral. 

 

2.6  Serviços prestados 

O portfólio de serviços que HM Consultores oferece está estruturado pelas seguintes áreas de 

actuação: 

2.6.1 Projectos & Investimentos 

A área de Projectos & Investimentos focaliza as suas tarefas no apoio à realização de projectos de 

investimentos desenvolvidos em parceria com os seus clientes. Esta área tem como princípio o 



 
 
Inovação e Oportunidades de Negócio numa Empresa de Consultoria 
 
 

Ana Maria Henriques Ferreira, 2008                                                                                                                  17 
 

trabalho de proximidade com o cliente, o que lhe poderá ser útil para avaliar o grau de 

comprometimento que a HM Consultores assume ao longo do serviço prestado, mas também para 

que exista uma partilha da incerteza subjacente ao sucesso do projecto de investimento. A HM 

Consultores propõe ao cliente soluções relacionadas com a obtenção de financiamento dos seus 

projectos, nomeadamente através do seu enquadramento nos sistemas de incentivos às 

empresas. Adicionalmente, esta área poderá auxiliar os clientes através de orientações 

estratégicas que poderão adoptar como forma de acréscimo de valor ao seu negócio, tornando-o 

mais competitivo. 

Assim, os domínios de actuação podem ser definidos como: 

a) Análise de Projectos de Investimentos e Elaboração de Candidaturas a Sistemas de 

Incentivos 

Ao longo dos vários Quadros Comunitários de Apoio (QCA) e do recente Quadro de Referencia 

Estratégica Nacional (QREN), a área de Projectos e Investimentos, tem-se evidenciado em termos 

concorrenciais, obtendo óptimos desempenhos. Durante o QCA III (2000-2006) a HM Consultores 

elaborou cerca de 240 candidaturas a diversas medidas de apoio.  

O quadro abaixo permite-nos verificar quais as taxas de aprovação das candidaturas entregues 

pela HM Consultores às principais medidas de apoio do Programa de Incentivos à Modernização 

da Economia (PRIME) e também do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(Programa AGRO).  

Medida 
Nº de 

Candidaturas 
Candidaturas 
Reprovadas 

Taxa de Aprovação 
(%) 

PRIME     
SIME 36 12 67% 
SIME Internacional 34 0 100% 
SIPIE 27 8 70% 
QUADROS 8 2 75% 

Programa AGRO     
Medida 24 34 2 94% 

Total 139 24 83% 

Quadro 3 –  Taxa de Aprovação das candidaturas elaboradas pela HM Consultores 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: HM Consultores, 2008) 

Através desta informação a HM Consultores pode concluir que a taxa de aprovação dos projectos 

que elaborou foi superior à taxa de aprovação dos projectos entregues a nível nacional, facto que 

se encontra sintetizado no Gráfico 7 . Tendo em atenção os projectos realizados na HM 

Consultores e a respectiva taxa de aprovação, quando se compara com os projectos realizados a 

nível nacional e a sua taxa de aprovação, a HM Consultores detém, em termos proporcionais 

níveis de aprovação superiores à média nacional. 

                                                           
4 Uma das medidas do programa AGRO correspondente à Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas 
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O seu grande objectivo é maximizar o apoio para cada um dos clientes, para que todas as suas 

intenções sejam enquadradas nas várias medidas de apoio e nos vários Programas existentes. 

 

Gráfico 7 –  Indicador de Desempenho durante o QCA III 

Fonte:  HM Consultores, 2008 

 

Desde o início da actividade em 1987, a área de “Projectos & Investimentos” já efectuou mais de 

800 candidaturas a vários Fundos e Programas Operacionais, correspondendo a um investimento 

superior a 1.700.000.000€ e a um apoio acumulado de 600.000.000€.  

b) Consultoria Económico-financeira 

Devido à situação actual da economia, em termos de crescimento e desenvolvimento, qualquer 

organização está exposta a diversas dificuldades. Neste sentido, a área de Projectos & 

Investimentos possui competências para actuar nas seguintes actividades: 

� Estudos de Análise Económico-Financeira 

� Processos de Recuperação de Empresas 

c) Consultoria Estratégica 

Dado que o tecido empresarial é essencialmente composto por Pequenas e Medias Empresas 

(PME) e muitas delas ainda detém elevadas dificuldades em termos críticos e de conhecimentos 

para traçar estratégias de desenvolvimento. Neste sentido, a área de “Projectos & Investimentos” 

complementou este serviço com actividades de assessoria e consultoria especializada para a 

Gestão de Topo e para uma orientação estratégica das demais organizações. Assim, esta 

actividade estende-se nos domínios: 
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� Elaboração de Planos de Negócios 

� Estudos de Diagnósticos e Análise Estratégica 

Sabendo que esta área de negócio da HM Consultores possui uma larga experiência nestes 

campos, permitiu-lhe a adopção de uma metodologia de trabalho standard para todas as 

actividades envolvidas. Assim, baseada numa equipa pluridisciplinar (técnico-económica), o 

serviço é prestado seguindo uma metodologia constituída por 3 fases: Diagnóstico, Projecto e 

Implementação. 

A fase do Diagnóstico consiste numa análise à situação da empresa em todas as suas áreas 

funcionais de forma a identificar quais os respectivos pontos fortes e fracos. Após esta 

identificação, cabe à HM Consultores, em parceria com o cliente, determinar quais as orientações 

do investimento visando a melhoria dos aspectos críticos do negócio.  

A fase do Projecto é aquela onde é feito o estudo de viabilidade económico-financeira dos 

investimentos, analisando as várias formas de financiamento. Analisando a situação histórica da 

empresa e face s carências identificadas no diagnóstico, a área de Projectos de Investimentos 

prevê quais os impactos dos investimentos na actividade global da empresa. 

A fase de Implementação resume-se à concretização do projecto, onde se coloca em prática todas 

as acções definidas e analisadas nas fases anteriores. 

As primeiras duas fases serão acompanhadas por uma equipa de trabalho constituída, 

normalmente, por um consultor económico/financeiro e um consultor em Engenharia e Gestão 

Industrial. Durante a fase de Implementação, um dos consultores da equipa de trabalho inicial 

assume a tarefa de gestão do projecto e do cliente (acompanhamento). 

 

2.6.2 Corporate Finance 

Esta área de negócio focaliza-se na intermediação de processos de compra, venda e fusões de 

negócios e empresas (Business Brokerage5). Sempre que uma empresa se confrontar com 

problemas de tesouraria, exigência do mercado, restrições de capital ou outro problema estrutural, 

este serviço possui um conjunto de assessores que a auxilia a superá-los, nomeadamente através 

de operações de compra, venda e fusão do capital da empresa, com toda a diligência, integridade 

e confidencialidade possível. 

Esta área, no processo de intermediação de compra e venda, respeita as seguintes etapas: 

a) Preparação 

                                                           
5 `Business Brokerage é a pessoa ou empresa que actua como intermediário entre compradores e vendedores de negócios 
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Esta fase tem início com um mandato de Mediação. Posteriormente, o consultor terá que efectuar 

uma compilação e preparação de um conjunto de informação necessária para a realização de um 

Relatório Confidencial do Negócio (CBR6). Este relatório consiste, basicamente, numa descrição 

detalhada da empresa acompanhada por uma análise em termos de valor e de preço através de 

diversos métodos de avaliação7. É nesta etapa que se cria uma estratégia de venda com definição 

de objectivos claros. 

b) Apresentação 

Esta etapa define-se como uma abordagem ao mercado. Inicialmente são identificados os 

compradores em carteira para lhes ser feita uma apresentação do negócio. Assim que estes 

potenciais compradores são considerados como compradores qualificados, é feito um acordo de 

confidencialidade. Ou seja, antes dos compradores em perspectiva terem conhecimento da 

verdadeira identidade do negócio, assim como do CBR, é-lhes requerida a assinatura de um 

acordo de confidencialidade. Após os interessados terem uma noção mais completa da empresa 

que desejam comprar, estes apresentam uma contraproposta que será sujeita a apreciação. 

c) Negociação 

É aqui que se fixa o valor de venda/compra e as respectivas oportunidades. Depois de ultrapassar 

obstáculos e objecções e realizar auditorias técnicas, o comprador apresenta a sua proposta pré-

negocial. 

d) Fecho do Negócio 

Depois de tudo apreciado e proposto são efectuadas parcerias com a banca, advogados e 

serviços de contabilidade, auditoria e consultoria. Finalmente é assinado o contrato final entre 

ambas as partes. 

Esta área de actuação da HM Consultores também facilita o acesso a Fundos de Investimento, 

Fundos de “Venture Capital” (Capital de Risco), “Private Equity” e acesso a grupos de investidores 

(Business Angels), oferecendo todo o aconselhamento financeiro complementar e serviços de 

consultoria estratégia adequados ao investidor. 

 

2.6.3 Gestão da Qualidade 

Independentemente da dimensão ou sector de actividade das empresas, a qualidade apresenta-se 

como uma condição indispensável à competitividade de qualquer organização. Neste sentido, a 

HM Consultores possui competências profissionais na implementação de Sistemas de Gestão da 

                                                           
6 Confidential Business Report 
7 Método dos Cash-Flows, Método dos Múltiplos, Método do Valor Patrimonial, Método dos Resultados 
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Qualidade (de acordo com a norma NP EN 9001:2000), na Manutenção de Sistemas e na 

realização de Auditorias Internas. 

a) Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) 

Este serviço é importante na medida em que as empresas tiram partido de inúmeras vantagens do 

processo de Certificação nomeadamente, aumento da sua organização interna, diminuição dos 

custos associados à não qualidade e consequentemente aumento da eficiência e ainda 

reconhecimento externo do valor da empresa. 

Para se implementar um SGQ, numa primeira fase, é necessário efectuar uma Auditoria de 

Diagnóstico, com o intuito de identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. De 

seguida é realizada uma Acção de Sensibilização no cliente, para fornecer informações e 

incentivar a melhoria da organização.  

No desenvolvimento do SQG é elaborada toda a documentação de apoio e todos os requisitos 

normativos, evitando a burocracia, por norma, a ele subjacente. Após o desenvolvimento da 

documentação e a sua implementação na prática, é realizada uma auditoria interna para que a 

organização se consciencialize do seu envolvimento com o SGQ e respectiva preparação para a 

Certificação. Todos os aspectos serão rectificados e revistos, se necessário, até a organização 

estar completamente preparada para a auditoria de certificação realizada por uma entidade 

acreditada pelo Sistema Português de Qualidade (SPG). 

Finalmente, à área da Qualidade cabe apenas o acompanhamento da certificação das acções de 

melhoria impostas pela auditoria. O processo apenas termina quando a empresa obtiver a sua 

Certificação. 

b) Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade 

Depois de serem certificadas, as empresas carecem de auxílio para a manutenção do Sistema de 

Gestão na Qualidade como garantia de melhoria contínua da sua organização. 

c) Auditorias Internas 

Este serviço tem como objectivo assegurar um acompanhamento da evolução e consolidação de 

um Sistema de Gestão da Qualidade já implementado e certificado, realizado por profissionais 

devidamente qualificados e experientes. Para esta actividade, a área da Qualidade também tem 

uma metodologia de trabalho, constituída pelas seguintes etapas: 

� Envio do Curriculum – Vitae da Equipa Auditora ao cliente para a sua apreciação e 

aprovação; 

� Elaboração e envio do Programa da Auditoria Interna; 
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� Realização da Auditoria: 

o Reunião de Abertura; 

o Auditoria Interna; 

o Elaboração do Relatório da Auditoria; 

o Reunião de Fecho – Apresentação de Resultados. 

 

2.6.4 Desempenho Organizacional 

Este é outro serviço que compõe os domínios de actuação da HM Consultores que consiste 

fundamentalmente na implementação da Gestão por Objectivos, actividade que ficou conhecida 

através de Peter Drucker (1993). 

A avaliação de desempenho, elemento principal da gestão por Objectivos, é entendida como um 

processo de orientação de desempenhos num determinado sentido de coerência estratégica. 

Assim, através da área de Desempenho Organizacional, as organizações privadas ou públicas, 

podem ser acompanhadas na implementação da Gestão por Objectivos com vista a avaliação do 

desempenho individual e/ou organizacional. 

Este serviço confere aos clientes um nível de motivação superior entre os colaboradores, focaliza 

cada indivíduo naquilo que deve fazer e não como fazer, permite uma conciliação dos objectivos 

individuais, com as necessidades estratégicas e permite à organização realizar o que se propõe. 

Mais especificamente, a área de Desempenho Organizacional permite aos seus clientes um 

acompanhamento de processos de implementação ao SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação 

do Desempenho da Administração Pública) e Balanced Scordcard (BSC). 

O SIADAP (regulamentado pela lei nº 10/2004, de 22 de Março) tem como objectivos: 

� Instituir uma lógica de Gestão por Objectivos, partindo-se do Plano de Actividades para a 

fixação e concretização dos objectivos, desenvolvendo o desdobramento em cascata dos 

objectivos desde a vertente organizacional estratégica, passando pelas acções de âmbito 

operacional das diversas Unidades Orgânicas até à definição do contributo de cada 

funcionário para a concretização das metas definidas; 

� Assegurar a eficácia do processo de avaliação integrada do desempenho, preparando os 

diversos intervenientes (Dirigente Máximo do Serviço, Conselho Coordenador de 

Avaliação, Avaliadores e Avaliados) nos procedimentos relativos às fases do SIADAP, 

nomeadamente, a determinação de objectivos mensuráveis de âmbito funcional e por 
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pessoa, o desenvolvimento e implementação de ferramentas para a monitorização do 

desempenho, facilitando o acompanhamento da concretização dos objectivos, bem como 

a detecção de oportunidades de melhoria, registo da informação e harmonização. 

O BSC é um instrumento que, através de 4 perspectivas (Clientes, Financeira, Processo Interno e 

Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional), possibilita reflectir a visão e estratégia 

empresarial. Esta ferramenta possibilita uma simplificação do plano estratégico, a ligação da 

estratégia com os planos de cariz operacional e o alinhamento da organização e dos seus 

colaboradores. 

 

2.6.5 Formação Profissional 

Tal como nas outras áreas de negócio da HM Consultores, a área de formação tem como 

objectivo fulcral a qualificação contínua dos recursos humanos. Tendo em conta que o valor 

humano é cada vez mais um factor de diferenciação e competitividade, a HM Consultores, 

acreditada pelo Instituto para a Qualidade na Formação, I.P. (IQF), detém uma larga bolsa de 

formadores qualificados nas várias áreas temáticas: 

� Ambiente 

� Ciências Empresarias 

� Energia 

� Hotelaria e Restauração 

� Indústria 

� Indústrias Alimentares 

� Informática 

� Línguas 

� Metalurgia e Metalomecânica 

� Qualidade 

� Recursos Humanos 

� Segurança e Higiene no Trabalho 

� Secretariado e Trabalho Administrativo 

Especificamente, os serviços na área de formação profissional envolvem: 

� Projectos integrados de formação profissional na modalidade intra-empresa (diagnóstico, 

plano de acção, execução e avaliação); 
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� Acções isoladas de formação profissional; 

� Projectos integrados na modalidade de formação-acção, os quais consistem na aplicação 

de uma metodologia formativa activa no auxílio à implementação de processos 

estruturantes nas empresas. É uma modalidade onde se faz um misto de formação e 

consultoria que garante uma plena mobilização das organizações nos processos de 

mudança. 

� Elaboração e acompanhamento de candidaturas e programas de apoio à qualificação dos 

recursos humanos. 

 

2.6.6 Marketing e Vendas 

Através da formulação de uma Estratégia do Marketing usando as conhecidas variáveis de 

marketing (Produto e Serviço, Preço, Distribuição e Comunicação), o gestor poderá definir a sua 

actuação no mercado com rigor, estratégia, conhecimento e planeamento, sempre com o intuito 

de fazer face as necessidades e ameaças externas, inerentes ao mercado onde actua. 

Neste sentido, a área de Marketing & Vendas desenvolve os seguintes serviços: 

� Diagnósticos Empresariais 

� Elaboração de Planos de Negócios e Marketing 

� Auditorias 

� Organização de eventos promocionais 

� Estudos de Mercado 

2.6.7 Segurança Alimentar 

Uma das grandes preocupações quer das autoridades públicas e operadores económicos, quer 

dos consumidores é a garantia de que o produto alimentar não afectará a saúde da sociedade. 

Desta forma, as empresas que se inserem no sector alimentar têm que reunir um conjunto de 

requisitos, para que sejam cumpridas todas as normas de Segurança Alimentar. È neste âmbito 

que esta área de Segurança Alimentar se insere. Logo, os serviços que poderão ser prestados 

serão: 

� Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar com vista a certificação do cliente, 

caso pretendido. Desta forma terá que ser realizado: 

o Levantamento pormenorizado da situação global da empresa de forma a permitir 

a criação de um Plano Global de Acções; 
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o Desenvolvimento Documental do Sistema de Segurança Alimentar; 

o Acção de Formação na área de Segurança Alimentar; 

o Auditoria Interna 

o Apoio na elaboração de um plano de acções decorrentes da Auditoria; 

o Apoio à obtenção formal da Certificação, se for o pretendido. 

� Manutenção do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 

� Auditorias Internas de forma a acompanhar a evolução e consolidação de um Sistema de 

Segurança Alimentar já implementado, que é constituído pelas seguintes fases: 

o Envio do CV da Equipa Auditora para apreciação e aprovação do cliente; 

o Elaboração e envio do Programa da Auditoria Interna; 

o Realização da Auditoria: 

� Reunião de Abertura; 

� Auditoria Interna; 

� Elaboração do relatório da Auditoria; 

� Reunião de Fecho – Apresentação de resultados 

2.6.8 Design e Comunicação 

O conceito de Identidade Corporativa de uma empresa é um factor extremamente importante para 

que esta esteja preparada para sobreviver num mercado cada vez mais competitivo e rival, como 

este com que nos deparamos actualmente. Assim, o percurso para que se efectue um projecto 

exige o uso de técnicas e metodologias apropriadas, assim como uma mistura de criatividade, 

imaginação, técnica e conhecimento. Neste processo temos que dar principal relevo à percepção 

visual, que bem trabalhada poderá induzir: 

� Fascinação (qualidade estética); 

� Personalização e diferenciação (originalidade temática ou conceito); 

� Referência psicológica; 

� Emoção (valor simbólico); 

� Impacto; 

� Notoriedade (memorização e retenção) 
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É através da maquetagem que o designer tenta avaliar e averiguar, com a toda a precisão 

possível, a presença dos factores inerentes a uma boa rotulagem/embalagem em todos os seus 

aspectos. Assim, para além de efectuar projectos de identidade corporativa, a área de Design & 

Comunicação tem experiência na prestação dos seguintes serviços: 

� Design Gráfico, Produto, Rotulagem e Embalagem; 

� Web Design e Multimédia; 

� Concepção de espaços, stands e expositores; 

� Modelação e animação 3D; 

� Diagnóstico de Identidade Visual. 

 

2.7  Caracterização dos Recursos Humanos 

“Somos uma pequena grande equipa.” 

HM Consultores 

Em qualquer organização, a equipa de colaboradores deve estar dimensionada de forma a 

assegurar a eficiência e a eficácia na realização das actividades. Deste modo, a equipa de 

trabalho deve possuir uma boa formação e educação para que todos os objectivos da empresa 

sejam alcançados. 

Os Recursos Humanos da HM Consultores são caracterizados pela sua autenticidade e espírito 

humanos, factores que os tornam diferentes. São uma equipa bastante jovem mas que “gosta de 

arregaçar as mangas” e agarrar o trabalho com talento e esforço. Como já referi, o trabalho em 

equipa é sempre adoptado de forma a proporcionar a criação de ideias novas e originais, 

integrado num ambiente informal e descontraído. O facto dos colaboradores se sentirem bem no 

seu local de trabalho possibilita resultados mais rigorosos, provenientes da sua concentração, 

atenção e dedicação. 

A equipa de colaboradores da HM Consultores é, hoje, constituída por 20 pessoas, distribuídas 

pelas várias áreas de actuação que a empresa possui. São pessoas jovens, “mas maduros e 

seguros” nas soluções que apresentam. Relativamente à qualificação dos recursos humanos 

desta empresa, na sua maioria possuem um curso superior, por vezes complementado com uma 

pós-graduação (com áreas de formação bastante heterogéneas). 

Para uma melhor noção da estrutura de recursos humanos existente na empresa é apresentada 

um organograma funcional, onde claramente se visualiza todos os níveis hierárquicos da 

organização. 
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Organograma Funcional 

 
Figura 3 – Organograma Funcional da HM Consultores 

Fonte:  HM Consultores, 2008 
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3. Actividades Desenvolvidas 

3.1  Contextualização 

Na sequência deste estágio inserido no Mestrado em Economia com especialização em Finanças, 

as actividades nele desenvolvidas estavam plenamente relacionadas com a área económico-

financeira. De todas as áreas de actuação da HM Consultores, já apresentadas, foi na área de 

Projectos & Investimento onde se realizou o estágio curricular e onde foram desenvolvidas as 

actividades que irão ser descritas de seguida. 

Como já foi referenciado no capítulo anterior, esta actividade inerente a esta área incide 

essencialmente na realização de projectos de investimentos realizados em parceria com os seus 

clientes. Apesar de esta área prestar três grandes tipos de serviços, o trabalho realizado pelo 

mestrando incidiu fundamentalmente na análise de Projectos de Investimentos e elaboração de 

viabilidade económico-financeiros, essencialmente inseridos no serviço prestado às empresas no 

acesso aos fundos comunitários e nacionais de apoio ao investimento. 

Para dar continuidade aos três antigos Quadros Comunitários de Apoio (QCA I, QCA II e QCA III) 

foi constituído o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), onde se verificaram algumas 

mudanças quer nas orientações, quer no modelo de governação das instituições estruturais ao 

nível nacional. 

O QREN constitui, assim, o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão 

económica e social em Portugal no período 2007-2013. As grandes prioridades estratégias do 

Quadro incidem sobre a promoção da qualificação dos portugueses, do crescimento sustentado, a 

garantia de coesão social e da qualificação do território e das cidades. 

O Sistema de Incentivos ao Investimento das Empresas no QREN é um dos instrumentos 

fundamentais das práticas públicas de dinamização económica, designadamente em matéria da 

promoção da inovação e do desenvolvimento regional. O Sistema de Incentivos às Empresas vai 

ao encontro das estratégias do QREN, em que através de apoios comunitários poderemos 

acrescer produtividade e competitividade às empresas e melhorar o perfil de especialização de 

Portugal, favorecendo o desenvolvimento territorial e a internacionalização da economia. 

Tendo presente as características do tecido empresarial nacional e a necessidade de uma 

actuação especializada face a diferenciados estádios de desenvolvimento e grau de inserção no 

mercado global, foram criados 3 Sistemas de Incentivos (www.incentivos.qren.pt, 2008): 

� SI I&DT – Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que visa 

intensificar o esforço nacional de I&DT e criar novos conhecimentos com vista ao aumento 
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da competitividade das empresas, promovendo a articulação do Sistema Científico e 

Tecnológico (SCT); 

� SI Inovação – Sistema de Incentivos à Inovação, que visa a inovação no tecido 

empresarial pela via da produção de novos bens, serviços e processos que suportem a 

sua progressão na cadeia de valor e o reforço da sua orientação para os mercados 

internacionais, bem como do estímulo ao empreendedorismo qualificado e ao investimento 

estruturante em novas áreas com potencial crescimento; 

� SI Qualificação PME – Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de 

PME, que visa a promoção da competitividade das PME através do aumento do 

produtividade, da flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa no mercado 

global. 

3.2  Actividades Desenvolvidas 

Na primeira semana de estágio, a tarefa inicial do mestrando prendeu-se no conhecimento da HM 

Consultores como organização e como local de trabalho, assim como no conhecimento sobre o 

processo de trabalho na área de Projectos & Investimentos. Os problemas de adaptação foram 

simplificados devido à atenção, simpatia e dedicação que todos os colaboradores da empresa 

depositam nos estagiários 

Passada esta fase de adaptação, as próximas tarefas realizadas consistiram no apoio na 

elaboração de candidaturas a Sistemas de Incentivos e no estudo detalhado da temática inovação 

como serviço da HM Consultores. Durante alguns dias a principal função desempenhada pelo 

estagiário centrou-se na pesquisa de informação acerca do tema Inovação. 

Posteriormente, dada a proximidade dos Avisos de Abertura aos Sistemas de Incentivos às 

Empresas e a necessidade de ajuda na elaboração de candidaturas, foi proporcionada ao 

estagiário uma formação acerca de toda a legislação associada e ainda, sobre todas as fases que 

compõem um projecto de investimento.  

Dadas estas orientações mais objectivas, seguiu-se uma fase de análise detalhada de um projecto 

de Investimento realizado anteriormente pela empresa, relativo à conhecida empresa TUPAI, S.A. 

Este projecto foi elaborado na sequência de uma candidatura ao PRIME (Programa de Incentivos 

à Modernização Empresarial), no âmbito do antigo quadro comunitário (QCA III). 

Depois de uma maior familiarização com a legislação em vigor e todos os procedimentos normais, 

a próxima tarefa desempenhada pelo mestrando centrou-se na realização de “Minutas de 

Passagem” relativas a cada um dos tipos de projectos. Este documento consiste numa lista de 

elementos necessários e condições que comprovem a elegibilidade da empresa para se 

candidatar aos vários Sistemas de incentivos. Estas minutas são usadas pela área técnico-
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comercial, pois para vender o serviço existe a necessidade prévia de assegurar que a empresa e o 

seu projecto reúnem as condições mínimas para concorrer ao Sistema de Incentivos pretendido. 

Para realizar um projecto de investimento, o modelo de trabalho da HM Consultores assenta num 

trabalho de equipa pluridisciplinar, no qual se dá privilégio em agrupar o trabalho de dois 

colaboradores, um com formação em Engenharia e Gestão Industrial (EGI) e o outro com 

formação económico-financeira. O consultor de EGI será o responsável pela fundamentação 

teórica do projecto, dada a sua qualificação na área técnica permite uma compreensão mais 

detalhada dos processos de produção/comercialização das empresas cliente. O consultor 

económico-financeiro terá que efectuar o estudo de viabilidade económica do projecto, de forma a 

analisar se o investimento terá ou não rentabilidade. 

O estudo económico-financeiro tem como suporte de trabalho uma folha de cálculo em Excel, 

onde são elaborados os estudos previsionais, tendo em conta a situação que a empresa 

apresentou nos últimos 3 anos, ajustando com eventuais sugestões dadas pelo cliente. É neste 

contexto que surgiu a necessidade de uma actualização da folha de cálculo, dadas as novas 

exigências da legislação, sendo realizada em conjunto com uma colega também em estágio 

curricular subjacente á licenciatura de Gestão. Na sequência deste trabalho, e dado que as 

empresas para se candidatarem têm que ter um mérito de projecto superior a 3 (numa escala de 1 

a 5, ponderado por vários critérios referenciados nos Avisos de Abertura), o coordenador da área 

de Projectos & Investimentos sugeriu que fosse elaborada uma simulação do cálculo do mérito do 

projecto, instrumento que também está a ser usado pela área técnico-comercial.  

Entretanto, a abertura do período de entrega de candidatura (1ª Fase) fez com que todos os 

elementos da área de Projectos & Investimentos centrassem todos os seus esforços na 

realização, em tempo útil, dos projectos que a empresa se propôs realizar. A primeira fase 

consistiu na compilação de todos os elementos necessários para a realização do projecto, 

nomeadamente elementos contabilísticos dos últimos 3 anos, assim como algumas informações 

acerca da essência do projecto.  

Durante este período, onde estavam abertos os prazos para entrega de candidaturas, o estagiário 

ficou responsável pelo estudo económico-financeiro de dois projectos de investimento relativos a 

duas empresas distintas: IRBAL, S.A. e Quinta Da Rosa. 

A IRBAL, S.A é uma empresa de produção e comercialização de betoneiras e a tipologia do seu 

projecto era a Internacionalização. A empresa pretendia a promoção e divulgação do seu produto 

no mercado externo, através da participação em algumas feiras e concursos internacionais, quer 

através do contacto directo com clientes já existentes, quer na prospecção do mercado com o 

intuito de angariar potenciais clientes/mercados. 
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A Quinta Da Rosa é uma empresa que se dedica à viticultura e também à transformação e 

comercialização de vinhos do Porto e do Douro. Esta empresa pretendia a promoção do seu 

produto com vista a prospecção de novos mercados e fidelização dos já existentes.  

Ambos os projectos se candidataram ao Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME, em que os projectos eram individuais (apenas uma empresa se 

candidata) e cuja tipologia incide na Internacionalização. Após a elaboração dos projectos e 

entrega das candidaturas, segue-se a Gestão das candidaturas. Esta actividade resume-se a um 

acompanhamento detalhado da realização do projecto, onde o mestrando ficou responsável por 

cinco candidaturas. Numa primeira fase, é imprescindível a organização em dossier específico  

com toda a informação que comprove a elegibilidade do beneficiário, condição exigida pela 

legislação em vigor. Antes do parecer definitivo acerca da atribuição do incentivo, a entidade 

responsável (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – AICEP; Instituto do 

Turismo de Portugal, I.P. – Turismo de Portugal, I.P; Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação, I.P - IAPMEI8), normalmente pede um conjunto de informações adicionais 

(comprovativos e eventuais esclarecimentos), que o gestor de candidatura e a empresa candidata 

terão que reunir no prazo de 10 dias úteis. Esta foi também uma função desempenhada na 

empresa, relativamente às candidaturas que o mestrando estava responsável. 

Posteriormente, dado que surgiram novos avisos para apresentação de novas candidaturas (2ª 

Fase), o mestrando voltou novamente a elaborar estudos de viabilidade económica dos projectos 

de investimento. Dentro do SI Qualificação PME foram submetidas duas candidaturas de projectos 

de investimento. Uma das empresas promotoras era um novo cliente para HM Consultores, a João 

Abrantes Alumínios, uma empresa criada em 1988 cuja actividade principal incide sobre a 

fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal. O promotor do outro projecto de 

investimento foi a conhecida empresa de vinhos, Casa Santos Lima, S.A. que já tinha submetido 

uma candidatura na 1ª Fase, mas que lhe foi atribuído uma parecer desfavorável. Desta forma, a 

HM Consultores conjuntamente com a empresa analisou os pontos críticos da antiga candidatura 

onde se concluiu que seria pertinente apresentar uma nova candidatura, a esta 2ª Fase, com as 

devidas rectificações. Neste contexto, foi solicitado ao mestrando a reformulação e ajustamento 

deste projecto para uma nova candidatura. 

Mais tarde, o mestrando desenvolveu uma candidatura ao Sistema de Incentivos à Inovação de 

uma empresa ligada ao sector do papel, a Papeleira Portuguesa, S.A. que pretendia com este 

                                                           
8 De acordo com nº2, Art.21º da Portaria nº 1463/2007, a AICEP é o organismo técnico para os projectos com 

investimentos maioritariamente relacionados com a área de internacionalização, o Turismo de Portugal, I.P. para os 

restantes projectos do turismo e o IAPMEI para os restantes projectos. 
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incentivo introduzir novos equipamentos na estrutura produtiva de forma a passar a produzir um 

novo produto, os tubos técnicos, uma inovação radical ao nível do país. 
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4. Reflexão crítica sobre as actividades desenvolvi das e apresentação de 

propostas de melhoria 

O estágio curricular teve uma duração de 6 meses, enquadrado na área de Projectos & 

Investimentos, cujo principal objectivo consistiu na realização de projectos de investimento, 

elaboração e acompanhamento de candidaturas a vários sistemas de incentivos. 

Inicialmente, quando foi realizada a entrevista entre o estagiário e a HM Consultores, o objectivo 

do estágio prendia-se fundamentalmente no estudo detalhado acerca do tema Inovação. A 

empresa, perante a crescente necessidade de integração numa Economia baseada no 

conhecimento de qualquer organização, pretendia alargar o seu portfólio de serviços, 

direccionando também a sua área de intervenção na área da Inovação.  

De facto, este trabalho consistia num verdadeiro desafio, bastante dinâmico e ambicioso. Porém, 

face o elevado volume de trabalho relacionado com a elaboração e acompanhamento de 

candidaturas, as actividades desenvolvidas durante o estágio acabaram por se centrar mais nessa 

área.  

No que respeita ao estágio curricular como um todo, é de realçar a forma como os estagiários são 

integrados na HM Consultores. Para além de a equipa ser bastante jovem, acessível e unida, 

facilitando o espírito de equipa, os estagiários são entendidos como verdadeiros colaboradores da 

empresa, depositando-lhes, logo desde o início, responsabilidade e confiança.  

Quanto à área de Projectos & Investimentos, a metodologia usada para a elaboração dos 

trabalhos é bastante gratificante. Concretamente, quando são elaborados projectos de 

investimentos, a equipa de trabalho é formada por duas pessoas, com áreas de formação 

distintas: área de engenharia, preferencialmente Engenharia e Gestão Industrial e área financeira 

(Economia ou Gestão). Assim, o estagiário, ao ser integrado numa equipa de trabalho, 

independentemente da área que domina, tem a possibilidade de reter alguns conhecimentos numa 

área diferente.  

Por outro lado, o facto dos colaboradores da área de Projectos & Investimentos se encontrarem 

situados na mesma sala de trabalho facilita o trabalho em equipa, uma vez que, a qualquer 

momento poderão ser esclarecidas dúvidas e partilhadas opiniões.  

Relativamente às actividades desenvolvidas durante o estágio curricular, na área de Projectos & 

Investimentos, existem alguns pontos que deverão ser realçados: 

� Nos projectos de investimento, dado que são elaborados em equipa, é fundamental que 

exista sempre uma comunicação permanente entre os dois colaboradores. Apesar de o 

trabalho estar definido e bem repartido entre as duas pessoas, tudo o que é descrito na 
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parte técnica tem que ser reflectido no estudo de viabilidade económica. Nos trabalhos em 

que intervim, a comunicação esteve presente; 

� Todo o trabalho desenvolvido deve ser constantemente partilhado com o cliente, pois é ele 

que conhece na totalidade a verdadeira realidade do seu negócio. Apesar de serem 

agendadas várias reuniões para troca de informação e de ideias acerca do projecto de 

investimento e serem efectuadas visitas, na maioria das vezes, à unidade empresarial, 

todo o trabalho tem que ser desenvolvido em parceria com o cliente; 

� Para a elaboração de um projecto de investimento é necessário um conjunto de elementos 

descritivos e contabilísticos caracterizadores da empresa em estudo. Este conjunto de 

elementos está bem definido numa Minuta de Elementos, um documento de trabalho do 

técnico-comercial que estabelece o primeiro contacto com o cliente. Quando o trabalho é 

adjudicado, o cliente deveria disponibilizar de imediato estes elementos, para se fosse 

possível iniciar o estudo. Porém, nem sempre tal acontece. Há uma grande dificuldade em 

reunir toda a informação rapidamente, o que limita, em grande parte a realização de um 

trabalho em tempo contínuo. Esta foi a principal dificuldade detectada na área de 

Projectos & Investimentos: reunir todos os elementos necessários à elaboração do estudo 

de investimento em tempo útil. De forma a colmatar esta dificuldade, a área de Projectos & 

Investimentos tem adoptado a seguinte estratégia: quando é agendada a primeira reunião 

é solicitado aos clientes que reúnam a listagem de elementos necessários, para quando 

os colaboradores da HM Consultores se deslocam as suas instalações, já os possam 

trazem consigo. 

Quanto à HM Consultores como organização que pretende posicionar-se no mercado através da 

qualidade dos seus serviços, penso que esta deveria investir na sua certificação em termos de 

qualidade. A HM Consultores já foi antes certificada à luz da qualidade, no entanto, devido aos 

custos elevados que acarretava, optaram por deixar a certificação para traz. Porém, na minha 

opinião, perante o aumento da concorrência que se assiste, seria uma mais-valia para a HM 

Consultores ser certificada ao nível da Qualidade. Penso que a certificação iria acrescentar valor à 

empresa, pois seria mais uma motivação para qualquer potencial cliente trabalhar com a equipa 

HM Consultores.  

Para além disso, dado que a HM Consultores integra no seu portfólio de serviços a área da 

Qualidade, cuja principal actividade consiste na Implementação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade, a sua certificação daria mais credibilidade ao seu serviço perante os clientes. 

Após a identificação da organização onde decorreu o estágio curricular, a descrição e reflexão 

crítica das actividades desenvolvidas, a parte que se segue no presente relatório destina-se a um 

breve estudo sobre o tema Inovação.  
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Dado que o objectivo inicial para o trabalho a realizar durante o estágio, não pode ser alcançado 

na sua totalidade, decidi aproveitar esta oportunidade para escolher um tema de trabalho 

directamente relacionado com esse objectivo. 

Por um lado a inovação é um tema bastante actual e interessante, mas por outro lado muito 

complexo. Cada vez mais usado como elemento de diferenciação, a Inovação torna-se um 

elemento crucial para combater a concorrência e consolidar a estratégia de competitividade das 

empresas. A HM Consultores, como empresa de consultoria que presta serviços de apoio aos 

gestores ou proprietários de outras empresas, seria ideal possuir competências nesta área. 

Apesar da informação retida neste relatório estar muito aquém da informação necessária para a 

criação de um serviço, poderá fornecer algumas linhas de orientação para uma futura área de 

negócio autónoma da empresa. 

Mesmo para a área existente de Projectos & Investimentos da HM Consultores poderá ser uma 

fonte de informação, uma vez que, no âmbito do QREN existe, como já se verificou, um sistema 

de incentivos totalmente direccionado para a Inovação. 

Penso que a escolha deste tema poderá ser gratificante tanto para mim, na medida em que é um 

tema bastante presente nos dias de hoje, alargando os meus conhecimentos, tanto para a HM 

Consultores que poderá tirar partido desta informação para perspectivar a implementação de um 

serviço na área da inovação, ou apenas oportunidades de negócio novas. 
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5. Inovação no Sector Vitivinícola 

5.1  Inovação 

5.1.1 O conceito de Inovação 

Desde a Revolução Industrial que as inovações têm contribuído para uma melhoria sem 

precedentes do bem-estar social (Abrunhosa, 2003). Com a globalização económica dos 

mercados, a inovação passou a ser um factor-chave no crescimento e sustentabilidade a médio 

prazo de qualquer sociedade. 

A inovação é um conceito já largamente debatido e estudado, mas ainda existem bastantes 

dúvidas acerca da sua definição e aplicação. Através de uma breve revisão literária foi possível 

reunir as principais definições de inovação. 

A introdução no mercado de um produto existente, mas com uma nova embalagem será 

considerada uma inovação? E a situação de um produto já existente no mercado, mas que se 

encontra posicionado no local de venda de uma forma distinta, estaremos perante uma inovação? 

São este tipo de questões que se espera conseguir responder, recorrendo a contributos de alguns 

autores, no final deste capítulo. 

De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa, inovação, proveniente do latim “innovatióne”, 

consiste na introdução de algo novo, mudança ou renovação. 

Um dos primeiros autores a abordar a questão da Inovação foi J. Schumpeter (1934), que a definiu 

como sendo a realização de novas combinações de conhecimento e competências existentes, 

destacando a sua importância para a evolução da economia como factor de orientação para o 

ciclo empresarial. 

Edquist (2001) considera a inovação como criações novas, importantes a nível económico e 

realizadas ou por empresas ou por indivíduos. Porém, Nelson e Rosenberg (1993) acrescentam 

que o conceito de inovação engloba quer a primeira utilização de uma determinada tecnologia, 

num dado momento do sistema económico, como também a sua difusão. Uma empresa é 

inovadora se introduzir um novo processo ou produto no seio da sua empresa, 

independentemente de essa inovação ser ou não novidade para o meio exterior (concorrentes e 

utilizadores). 

Para Abrunhosa (2003), a inovação é um processo complexo que envolve não apenas a empresa 

inovadora, mas também um sistema de interacções e interdependências entre a empresa e outras 

organizações e instituições. 
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P. Drucker (1985) também deu o seu contributo sobre esta temática, considerando que a inovação 

é uma ferramenta específica dos empresários, onde poderão tirar partido da mudança para 

acrescentar valor ao negócio ou um serviço diferente. “É possível apresentá-la sob a forma de 

disciplina aprendê-la e aplicá-la. Os empresários têm que procurar deliberadamente as fontes de 

inovação, as mudanças e os seus sintomas, que assinalam oportunidades para a inovação bem-

sucedida. E têm de conhecer e aplicar os princípios da inovação bem-sucedida.” 

 

5.1.1.1. Outros conceitos relacionados 

Com alguma frequência tende-se a confundir os conceitos de invenção e inovação. A sua 

clarificação remonta a Schumpeter (1934), segundo o qual a invenção consiste numa ideia, num 

esboço ou num modelo para um produto, processo ou sistema, novo ou aperfeiçoado, que pode 

estar patenteado ou não, mas que ainda não está materializado no mercado (Dantas, 2001). Mais 

tarde, em 1939 o “profeta da inovação” diferenciou novamente estes dois conceitos tendo em 

conta o seu impacto económico. A invenção pode perpetuar-se no tempo sem ser utilizada, logo 

estas descobertas científicas não irão afectar o sistema económico. Tal como Schumpeter, C. 

Freeman (1982) também afirma que uma invenção pode não conduzir necessariamente à 

inovação. Na sua opinião a invenção é uma ideia enquanto que a inovação está associada à 

primeira transacção comercial dessa invenção. No entanto, para G. Dosi (2000) estas distinções 

são bastante amplas e dificilmente se verificam na prática. Na sua perspectiva, a invenção é, 

frequentemente, introduzido com o início da inovação, dado que os estabelecimentos de 

investigação já têm em conta a aplicabilidade económica da inovação.  

J. Oliveira ( 1999) define invenção como sendo o processo ou protótipo resultante da combinação 

de ideias em que uma, pelo menos, é inteiramente nova, ou em que o modo como essas ideias 

estão combinadas é totalmente novo. Já a Inovação é a transformação de ideias e/ou utilizações 

de invenções. 

Muitas vezes o conceito de Investigação & Desenvolvimento (I&D) também é confundido com 

inovação. A I&D é o meio através do qual se pode alcançar a inovação, ou seja, é entendido como 

um input da inovação. Segundo o Manual de Frascati (2002), o conceito de I&D consiste no 

trabalho criativo numa base sistemática, de forma a aumentar o stock de conhecimento humano, 

da nossa cultura e sociedade, assim como a introdução desses novos conhecimentos para 

conceber novas aplicações. 
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5.1.2 Tipos de Inovação 

Do mesmo modo que se verificou anteriormente a existência de uma pluralidade de definições 

relativas ao conceito de inovação, também os tipos de inovação tem diferentes abordagens para 

os vários autores que escreveram sobre a temática. 

 

Por exemplo, na perspectiva Schumpeteriana, a inovação, entendida como o factor impulsionador 

do capitalismo e desenvolvimento económico, pode estar evidente na introdução de um novo bem 

ou um novo método de produção, no acesso a um novo mercado, na descoberta de novas fontes 

de matérias-primas, ou até mesmo no estabelecimento de uma nova organização de qualquer 

indústria. Os dois primeiros tipos de inovação referidos na obra de Schumpeter, a inovação de 

produto e a de processo, foram as primeiras a evidenciarem-se no trabalho dos investigadores, 

sendo intituladas como inovações tecnológicas. 

“A Inovação Tecnológica é aquela que vem merecendo uma maior atenção, não só porque os 

efeitos económicos que produz são imediatamente visíveis (Morcillo, 1989), mas também porque 

os outros tipos de inovação surgem, frequentemente, como uma consequência directa da 

inovação tecnológica (Rothwell, 1992)” in Dantas (2001). 

 Ao encontro com esta perspectiva vai a definição de inovação, segundo o Livro Verde de 

Inovação (Comissão Europeia, 1996), que nos diz que a inovação é: 

� A renovação e alargamento da gama de produtos e serviços e dos mercados 

associados; 

� A criação de novos métodos de produção, de aprovisionamento e de distribuição; 

ou 

� A introdução de alterações na gestão, na organização do trabalho, bem como nas 

competências dos trabalhadores. 

Pouco tempo mais tarde, a OCDE publicou a 2ª Edição do Manual de Oslo (1997) no qual é 

definido explicitamente as chamadas Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) 

que correspondem à introdução de novos produtos e processos tecnologicamente novos ou com 

melhorias tecnológicas substanciais. Nesta óptica, o produto (bem ou serviço) apresenta 

características ou usos previstos distintos das suas capacidades iniciais, enquanto que o produto 

substancialmente melhorado apresenta alterações no seu desempenho, ou seja, introdução de 

novas componentes ou materiais num produto já existente permitirá um aumento do seu 

desempenho e uma consequente diminuição do custo. Já as inovações de processo respeitam à 

adopção de métodos de produção novos ou significativamente melhorados, incluindo os métodos 

de distribuição. Sintetizando, as mudanças de natureza tecnológica manifestam-se naquilo 
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(produtos e serviços) que uma pessoa pode oferecer e nos seus circuitos de criação e de 

distribuição (Pavitt et al, 2001). 

Muitas vezes, estas tipologias são difíceis de dissociar, na medida que existe uma grande 

interdependência entre eles dado que uma inovação de produto frequentemente exige novos 

processos de produção e novos equipamentos (Dantas, 2001).  

Recentemente, foi editada uma nova versão do Manual de Oslo (OCDE, 2005) que expandiu as 

tipologias de inovação acrescentando, para além das inovações tecnológicas (de produto e de 

processo), as inovações não-tecnológicas: Inovação de Marketing e Inovação Organizacional. 

A Inovação Organizacional é definida neste documento tratando-se da implementação de um novo 

método organizacional na estrutura da empresa, nos métodos de produção e nas suas relações 

externas. De facto, a estrutura organizacional de uma organização poderá ter fortes impactos da 

eficiência das actividades de inovação. Mas não apenas como pilar de suporte para as inovações 

de produto e processo, as inovações organizacionais poderão ser um auxílio para melhorar o 

desempenho da empresa, nomeadamente melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho, reforçar 

a troca de informação no seio da empresa e ainda estimular todos os colaboradores a usar e 

conhecer conhecimentos e tecnologias. 

A Inovação de Marketing é a implementação de um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto, na sua promoção ou na fixação de preços. Estas 

mudanças são, por norma, usadas para melhor satisfazer as necessidades dos consumidores, 

com o intuito de abrir novos mercados ou incrementar as vendas, pela conquista de novos 

segmentos de consumidores. Face ao clima competitivo vivido nos dias de hoje, as empresas 

devem focar a sua atenção no constante ajustamento dos seus produtos à procura de mercado, 

para que estes estejam completamente adaptados às preferências dos consumidores. Para a 

manutenção da sua posição no mercado, as empresas sentem a emergir cada vez mais a 

necessidade de diferenciação dos seus produtos que, muitas das vezes passa pelas 

características exteriores dos produtos, nomeadamente a sua imagem, design, a embalagem, o 

seu canal de venda ou até mesmo como se procede à sua respectiva fixação de preços. 

Dantas (2001), no que se refere à temática das tipologias de inovação adoptou a classificação 

utilizada por Bueno, Morcillo e Sarabi (1989) que agrega a inovação em inovação tecnológica (de 

produto e processo), a inovação em métodos de gestão e inovação social. O único conceito ainda 

não abordado anteriormente foi Inovação social, orientada para a gestão das pessoas, 

materializando-se na melhoria das condições de trabalho, na sua adequação às necessidades e 

interesses dos trabalhadores. 

Outra classificação da inovação que me pareceu interessante é a apresentada em 1996 por 

Adriano Freire, que considera vários tipos distintos de inovação que correspondem, de certa 
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forma, a uma desagregação dos conceitos apresentados acima, nomeadamente a inovação de 

conceito, inovação de processo, criação de marca, aperfeiçoamento gradual, reorganização 

tecnológica, reformulação, inovação de serviço, inovação de design e inovação de embalagem 

(Baptista, 1999). 

Também Edquist (2001) sentiu a necessidade de dividir o conceito de inovação em categorias 

dada a sua complexidade e heterogeneidade, tratando-as como “taxinomia da inovação”. 

 

Figura 4 –  Taxinomia da Inovação 

Fonte:  Adaptado de Edquist (2001) 

 

Tal como vários outros autores, Edquist considera que a inovação de produto pode incidir sobre 

bens ou serviços, aquilo que está a ser produzido. Já a inovação de processo pode ser 

tecnológica ou organizacional, estando subjacente principalmente a questão de como os bens ou 

serviços são produzidos. A inovação de bens e tecnológica são de carácter material enquanto que 

as outras são de natureza intangível. 

Para além destas tipologias, a Inovação pode ser classificada de acordo com outros critérios, 

nomeadamente o grau de ruptura que a inovação possa representar face ao passado (Dantas, 

2001). De acordo com esta perspectiva, poderemos ter por um lado uma inovação incremental ou 

contínua ou por outro uma inovação radical ou descontínua. Numa inovação incremental, o grau 

de novidade envolvido, por norma, terá impacto somente num sector ou actividade, enquanto que 

as inovações radicais, pelo seu impacto mais forte, poderão provocar mudanças profundas na 

sociedade. Já Schumpeter (1934) olhava para a inovação como uma espécie de “destruição 

criativa” na medida em que, mudanças tecnológicas revolucionam constantemente a estrutura 

económica a partir de dentro, em que os elementos novos destruíam os antigos. No entanto, 

apesar destas provocarem rupturas mais intensas, o potencial das inovações incrementais não 

deve ser menosprezado dado que, pelo estudo de Holander, o seu carácter sustentado poderá ter 
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subjacente ganhos integrados na eficiência ao longo do tempo maiores do que aqueles que advém 

de mudanças radicais ocasionais (Pavitt et al, 2001). 

Identicamente, Adriano Freire (2000) subdividiu o conceito de Inovação em várias categorias: 

inovação incremental, distintiva e revolucionária. Segundo este autor, a inovação incremental 

consiste numa pequena melhoria dos processos, produtos ou serviços da empresa, a inovação 

distintiva já representa uma melhoria significativa dos processos, produtos ou serviços e 

finalmente, a inovação revolucionária que é evidente quando temos melhorias significativas ou 

desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviços. 

5.1.3 Inovação e Produtividade 

Como consequência da globalização dos mercados, assiste-se actualmente a um constante 

aumento da concorrência, onde qualquer organização terá que realizar um esforço contínuo para 

permanecer competitiva e activa no mercado. Assim, cada organização terá que insistir na procura 

de melhores métodos de trabalho e processos, de forma a obter uma maior e melhor produção, a 

custos mais reduzidos, isto é, terá que apostar num incremento da sua produtividade. Para tal, as 

organizações poderão tirar partido da Inovação. 

O conceito de produtividade tem sido alvo de discussão, uma vez que a sua importância tem 

crescido fortemente em todos os sectores da economia. São os aumentos na produtividade que 

sustentam melhorias quer no rendimento social quer no bem-estar social (OCDE, 2001A), na 

medida que aumentos na produtividade possibilitam reduções nos preços, aumento nos salários e 

também aumentos dos lucros. Portanto, de uma forma simples e básica, a produtividade pode ser 

definida como sendo um rácio entre o volume de output (bens e serviços) e o volume de input 

(capital, trabalho ou outro bem intermédio) utilizado (OCDE, 2001B). Temos, assim, uma relação 

entre a produção e os recursos mobilizados para a sua obtenção, podendo utilizar-se várias 

medidas em função do tipo de produtividade9 que se pretenda medir (Dantas, 2001). 

Logo, considerando Y e X os níveis de output e input, respectivamente, no momento t: 

 
t

t
t X

Y
ADEPRODUTIVID =  

Desta forma, um aumento da produtividade tem implícito um aumento do output produzido com o 

mesmo input ou uma diminuição do input utilizado para a produção do mesmo nível de output. 

Rogers (1998) estabelece uma relação entre produtividade e eficiência. Alterações na 

                                                           
9 Existem vários tipos de produtividade (produtividade do trabalho, produtividade do capital, entre outras), no entanto a 

palavra produtividade é, aqui entendida no seu sentido geral (Produtividade Total) 
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produtividade ou são provocadas pela utilização de melhores práticas de produção ou por 

alterações nos níveis de eficiência10.  

Porém, tal como Sharpe (1995) referiu, produtividade e eficiência estão relacionados, mas não se 

tratam de conceitos idênticos. Nem sempre produtividade implica eficiência. A produtividade 

representa a relação entre o output produzido e o input utilizado na sua produção, no entanto a 

sua utilização poderá ser ou não eficiente. (OCDE, 2001B).  

Dos vários factores que influenciam a produtividade, a inovação é uma das principais 

responsáveis pelo crescimento da produtividade. A ideia de que a aposta na inovação leva a 

aumentos na produtividade parece inquestionável e é partilhada por vários autores. Existem vários 

estudos que comprovam que, uma empresa que aposte na inovação, investindo em I&D será mais 

produtiva que as restantes, ceteris paribus. Todavia, este facto não se aplica apenas às empresas 

que possuem no seu interior actividades de I&D mas também às empresas que desenvolvem as 

suas inovações em cooperação com outras empresas (Blanchard et al., 2003). 

De entre a vasta literatura económica que aborda a relação entre produtividade e inovação, 

grande parte conclui a existência de uma forte e positiva relação entre investimentos em I&D e o 

crescimento da produtividade, tal como concluiu Nadiri (1993).  

O autor, neste trabalho, apresentou uma alargada revisão de literatura acerca desta temática, 

apresentando uma síntese das conclusões dos vários estudos, no que se refere à taxa de retorno 

do investimento em I&D.  

Existem várias alternativas para abordar a relação entre despesa em I&D e o correspondente nível 

de produtividade, nomeadamente os case studies, os estudos econométricos e as análises 

estatísticas das patentes (Griliches, 1995). Contudo, empiricamente poderá ser usada como 

ferramenta uma função de produção Cobb-Douglas simples, onde o stock de I&D é incorporado 

como se tratasse de um input adicional, tal como o trabalho e o capital.  

As magnitudes estimadas das elasticidades e das taxas de retorno da despesa em I&D varia 

consideravelmente, dependendo do tipo de dados usado (cross-section ou time-series), o método 

de estimação e ainda a unidade de análise (empresa, industria ou país/região) (Nadiri, 1993). 

Vejamos, de seguida, alguns exemplos… 

Já na década de 70, o Professor E. Mansfield concluiu que investimentos em I&D contribuem 

substancialmente para o crescimento do output, em várias indústrias (Nadiri, 1993). 

Mais tarde, Griliches (1980) também encontrou uma relação bastante consistente e positiva entre 

a produtividade e os investimentos em I&D., durante o período de 1957 a 1963 nas grandes 

                                                           
10 Uma empresa é eficiente se estiver a produzir sobre a sua fronteira de possibilidades de produção, ou seja, não é 

possível produzir mais output com uma determinada quantidade de inputs. 
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indústrias dos EUA. Com dados cross-section, através duma função de produção Cobb-Douglas, o 

autor concluiu que existe um coeficiente de correlação entre as duas variáveis de 0,07 (sendo 

próximo de 0,1 para as indústrias mais intensivas em I&D, como a indústria química e de 0,05 para 

as restantes).  

Ainda durante os anos 80, Mansfield (1988) apresentou uma relação entre as empresas no Japão 

entre 1960 e 1979 e as empresas nos EUA11 no período de 1948 a 1966 no que se refere a 

impactos da inovação (investimento em I&D) nos níveis de produtividade. No caso do mercado 

japonês, é evidente o esforço concentrado em I&D aplicada (coeficiente de correlação elevado de 

0,42) sendo quase inexistente o investimento em I&D básica. Nos EUA existe uma repartição dos 

investimentos em investigação básica e aplicada, apresentando um coeficiente de correlação de 

0,07 para I&D aplicada e 0,49 para a I&D básica.  

Mais recentemente, foi elaborado um estudo para o caso japonês (Kwon e Inui, 2003) englobando 

mais de 3000 empresas japonesas para o período de tempo entre 1995 e 1998. Os autores 

concluíram que, claramente, o stock de I&D é bastante importante na explicação do crescimento 

da produtividade, no entanto a taxa de retorno é quantitativamente inferior à taxa de 0,56% fixada 

por Griliches e Mairesse (1990).  

Para o Reino Unido destacam-se os trabalhos de Sterlacchini, em 1988 e de Mohnen, Nadiri e 

Prucha em 1986, apresentando nos seus estudos valores que evidenciam taxas de retorno da 

despesa em I&D e elasticidades (a nível sectorial), compreendidos entre os 12% e os 20% e 11%, 

respectivamente (Nadiri, 1993). De forma semelhante, K. Wakelin (1997) estudou o impacto da 

inovação no crescimento da produtividade do Reino Unido. Apoiando-se também numa função de 

produção Cobb-Douglas com rendimentos constantes à escala, o autor procurou justificar 

aumentos da produtividade provenientes do aumento das despesas em I&D, constituição de 

patentes e outros indicadores de actividades inovadoras. Para o período de 1988 a 1992, o autor 

concluiu que a intensidade de I&D desempenhava um papel importante na performance da 

empresa contribuindo em 0,35% para o crescimento da produtividade. Esta análise foi elaborada 

tendo em conta a globalidade das empresas da amostra, mas apesar da adopção de dados e 

pressupostos diferentes, o autor considerou que os resultados eram consistentes com os estudos 

similares para o Japão e EUA (Griliches e Mairesse, 1990) e na França (Griliches e Mairesse, 

1983). 

Para além dos estudos efectuados para cada um dos países individualmente, existe uma vasta 

literatura acerca do impacto da inovação no crescimento da produtividade nas empresas 

europeias. Robert Wieser (2001A) estudos a relação entre I&D e Produtividade para as empresas 

europeias e americanas no período compreendido entre 1990 e 1998. A amostra é constituída por 

                                                           
11 O autor seleccionou estes dois países para estarem na base do seu estudo pois o Japão, já desde a década de 80, é 

considerando um dos maiores rivais do EUA em termos de indústrias com elevada tecnologia. 
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2198 empresas, sendo 833 empresas americanas e as restantes de diversos países europeus (EU 

– 12). Das 2198 empresas estudadas, cerca de 47% desenvolviam actividades de I&D (empresas 

intensivas em I&D), tal com se encontra descrito no quadro abaixo. 

% of % of % of

absolute sample Absolute sample absolute sample

Total 2198 100.0 1034 100.0 1164 100.0

US 833 37.9 581 56.2 252 21.6

EU-12 1365 62.1 453 43.8 912 74.8

Áustria 34 1.5 11 1.1 23 2.0

Belgium 39 1.8 6 0.6 33 2.8

Denmark 48 2.2 13 1.3 35 3.0

France 214 9.7 54 5.2 160 13.6

Finland 51 2.3 36 3.5 15 1.3

Germany 266 12.1 96 9.3 170 14.6

Greece 25 1.1 8 0.8 17 1.5

Irland 154 7.0 10 1.0 144 12.4

Italy 82 3.7 7 0.7 75 6.4

Netherlands 73 3.3 18 1.7 55 4.7

Sweden 74 3.4 39 3.8 35 3.0

UK 305 13.9 155 15.0 150 12.9

All Firms R&D firms Non R&D firms

 
Quadro 4 –  Actividades de I&D 

Fonte: Adaptado de Wieser (2001A) 

Com o estudo econométrico verificou-se, mais uma vez, uma forte relação positiva entre o 

investimento em I&D e o crescimento da produtividade, estimando-se uma taxa de retorno para as 

empresas europeias e americanos de 8% e 12%, respectivamente. 

De forma semelhante, Mohen, Mairesse e Dagenais (2002) realizaram o mesmo exercício para 7 

países europeus (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Noruega), tal como 

Pianta e Vaona (2006) para 4 países distintos (Áustria, França, Holanda e Reino Unido) global e 

para a Itália individualmente. 

De facto, a vasta literatura acerca deste tema é evidente, tendo sempre presente, apesar de 

pressupostos distintos, a ideia central que o esforço e investimento em actividades de I&D acabam 

por reflectir-se positivamente na produtividade e desempenho das empresas. 

Por outro, Mairesse e Mohned, em 2003, realçaram o trabalho de Crépon, Duguet e Mairesse 

(1998), o modelo CDM, que aborda a relação entre inovação e produtividade de uma forma 

distinta. Segundo este modelo, o output da inovação pode ser medido pelo número de patentes ou 

pela percentagem de vendas possibilitadas pela inovação. Assim, os autores afirmam que não é o 

input da inovação (despesas em I&D) que afecta positivamente a produtividade, mas sim o output 

dessa mesma inovação.  
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Outro aspecto a realçar dentro desta temática trata-se da existência de externalidades que 

influenciam a performance económica de outras empresas (Wieser, 2001B). Grande parte da 

literatura económica apenas menciona o efeito do investimento em I&D na produtividade da 

empresa que o efectua, omitindo os efeitos que esses investimentos acarretam para outras 

empresas ou indústrias. As empresas que inovam têm muitas dificuldades em absorver todos os 

benefícios das suas inovações, dada a dificuldade em torná-las parte da sua propriedade 

intelectual (Nadiri, 1993).  

Assim, podemos falar de retorno privado da I&D (acréscimo de uma unidade no capital de 

investigação da empresa, quer através de um incremento das vendas, um acréscimo de valor, ou 

uma diminuição dos custos de produção) (Mairesse, 2004) e de retorno público (externalidades 

para os restantes agentes. A principal diferença reside na existência de um lag nos dois tipos de 

efeitos. Os investimentos em I&D entram para o stock de activos da empresa imediatamente, 

enquanto que o efeito de externalidade só se sente passados dois ou cinco anos, caso se trate de 

investigação aplicada ou pura, respectivamente (Sveikauskas, 2007). 

Na realidade é muito difícil determinar exactamente o retorno privado e o retorno social. 

Schankerman em 1981, Cuneo e Mairesse em 1984 consideram que o retorno privado é mais 

relevante, no entanto a maioria da literatura considera que o efeito das externalidades é superior 

ao retorno privado (Sveikauskas, 2007). 

Após esta análise das várias vertentes de pensamento, podemos concluir que o esforço em 

Inovação contribui sempre para um aumento da produtividade. Para crescer, as empresas não 

devem duplicar a sua produção mas duplicar o valor da sua produção, ou seja, a sua 

produtividade está, também na sua capacidade de inovar (Dantas, 2001). 

 

5.1.4 Fontes de Inovação 

De acordo com a classificação feita por Dantas (2001), as fontes de inovação podem ser internas 

ou externas. 

No que diz respeito às fontes internas, estas provêm completamente do interior da organização e 

devem caminhar sempre a par com a estratégia da empresa. Para que o processo de inovação 

esteja em pleno funcionamento, deverá existir no seio da empresa um departamento de 

Investigação e Desenvolvimento, “a função de I&D”, de forma a verificar-se uma posição activa 

face as actividades inovadoras. No entanto, nas PME, por vezes esta actividade é objecto de 

menoridade, encontrando-se, muitas vezes agregada a outras áreas. 
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De acordo com o autor, a actividade de I&D deverá, para além do seguimento da estratégia da 

empresa, alterar-se em função do ciclo de vida da indústria e da tecnologia, sendo essencial a 

resposta aos seguintes desafios: 

a) Apoiar a actividade da organização, numa perspectiva de melhoria contínua dos seus 

produtos e serviços e da sua eficiência, respondendo às exigências do mercado e às 

imposições legais; 

b) Potenciar o lançamento para o mercado de novos produtos ou serviços, sempre em 

função da estratégia da empresa e dos respectivos recursos e capacidades: 

c) Realizar um esforço sistemático de prospectiva, prevendo o posicionamento da empresa a 

médio/longo prazo, a tendência do mercado, de forma a poder moldar a sua actuação face 

às oportunidades futuras. 

Porém, o esforço constante na actividade inovadora, não se deve centrar apenas na função de 

I&D, mas sim em toda a organização, tentando sempre manter um ambiente corporativo. A 

optimização das capacidades inerentes a cada um dos membros de uma organização implicará a 

existência de uma cultura de inovação que incentive a criatividade, a experimentação, a assunção 

de riscos, o espírito crítico e a constituição de equipas multidisciplinares. 

De facto, para que os recursos da organização sejam totalmente rentabilizados é necessária a 

existência de uma comunicação permanente, efectiva e multidireccional, envolvendo todas as 

áreas da organização, principalmente a gestão de topo, a área de I&D e as áreas produtiva, de 

marketing e financeira. 

Todavia, nem sempre são as organizações que desenvolvem as suas inovações, ou seja, as 

inovações podem ser desenvolvidas em cooperação entre a organização e outras instituições, ou 

principalmente por outras instituições. Tether (2001) realizou um estudo relativo a este tema, para 

cinco áreas de negócio do sector dos serviços, durante o período 1994-96. 

All Transport Wholesale Financial Technical Computer
Mainly by others 18% 28% 16% 21% 15% 9%
Jointly by olhers 32% 28% 32% 37% 31% 26%
Mainly in-house 51% 43% 51% 42% 54% 65%  

Quadro 5 –  As fontes de Inovação 

Fonte  – Tether (2001) 

 

Claramente se verifica que, neste caso, maioritariamente são as empresas que desenvolvem as 

suas inovações, sendo a opção seguinte a cooperação com outras empresas. Curiosamente, 
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através do tratamento de dados apresentado acima, conclui-se que, dos sectores estudados, é o 

sector informático que aparenta ter maior necessidade de criar inovações através de recursos 

internos, possivelmente por se tratar de um sector altamente ligado às novas tecnologias.  

Relativamente a outras fontes de inovação, Dantas (2001) enumerou os clientes, os fornecedores, 

os distribuidores, os concorrentes e as universidades e outras instituições de investigação como 

fontes externas. 

Sem qualquer dúvida, os clientes são umas das principais fontes de inovação, pois são eles que 

garantem o sucesso e a integração de uma inovação. Qualquer organização deverá estar bastante 

atenta às necessidades do mercado, pois são a partir delas que poderá tirar oportunidades de 

negócio.  

Von Hippel (1988) reforça esta necessidade de constante interacção com o cliente, através de 

técnicas de marketing, do pessoal de venda e do serviço pós-venda da empresa, optimizando o 

tempo que estão em contacto com os clientes. O autor destaca a importância da existência de 

grupos específicos destinados a alimentar as relações com os clientes, nomeadamente os 

fornecedores ou distribuidores. Adicionalmente, introduz o conceito de “departamentos de 

aplicações”, que consistem em locais onde os clientes gratuitamente, ou a um baixo custo fariam 

melhorias nos produtos existentes, de forma a verificar-se uma satisfação total das necessidades 

de clientes específicos. 

De acordo com Jeppesen (2000), os consumidores finais são indivíduos activos na procura, 

experiência e construção de competências que adquirem diariamente. Estes podem ser 

considerados como produtores de conhecimento bastante valiosos para as empresas. O 

consumidor final poderá direccionar o conhecimento para a produção, o qual poderá ser uma fonte 

de inovação. Para tal terá que existir uma interacção entre o consumidor final e o produtor que 

permita que conhecimento flua pelas duas partes. 

Também os fornecedores podem ser considerados como fonte de inovação, na medida que, são 

muitos os momentos que, através de contactos comerciais, se encontram ligados com o cliente, o 

principal responsável pela introdução da inovação no mercado. 

Também Drucker (1985) deu o seu contributo neste tema, referindo que os empresários têm que 

procurar deliberadamente as fontes de inovação, as mudanças e os seus sintomas, que assinalam 

oportunidades para a inovação bem-sucedida. Desta forma, apontou como fontes de inovação o 

inesperado, a incongruência, inovação baseada em necessidades operativas, mudanças na 

estrutura da indústria ou na estrutura do mercado, factores demográficos, mudanças de 

percepção, atitude e significado e novos acontecimentos. 

Segundo o autor, as primeiras quatro fontes de inovação encontram-se no interior da organização, 

tratando-se de indicadores extremamente seguros de mudanças já efectuadas ou que se poderão 
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efectuar com um pequeno esforço. Já as últimas três fontes implicam mudanças exteriores à 

empresa ou ao sector. 

“Nenhuma outra área apresenta maior riqueza de oportunidades para a inovação bem-sucedida 

que o êxito inesperado”. As ocorrências inesperadas são a fonte mais fácil e simples de 

oportunidade de inovação.  

Segundo Drucker, a fontes externas resultantes de alterações demográficas, são as fontes de 

inovação de maior confiança, porém, muitas vezes acabam por ser negligenciadas pois as 

estatísticas populacionais avançam duma forma muito lenta. No entanto, alterações da densidade 

populacional ou na sua distribuição de idade, educação, ocupação e localização geográfica, 

poderão dar origem às mais recompensadoras e menos arriscadas fontes de inovação, face a uma 

antecipação da tendência. Já as alterações na percepção, apesar de não alterar factor, 

possibilitam uma modificação no seu significado. Perante um cenário de constante mudança em 

que vivemos, poderão ser obtidas oportunidades de inovação se devidamente previstas.  

A última fonte externa de inovação mencionada por Drucker, e a mais comum dentro de toda a 

literatura sobre a Inovação, consiste nos novos conhecimentos. Para o autor as inovações 

baseadas em novos conhecimentos são aquelas que se encontram melhor posicionadas. Para 

além disso, o autor dá alguma ênfase à importância da gestão do conhecimento de forma cuidada, 

para que a inovação se torne possível. Estas inovações baseadas em novos conhecimentos 

tornam-se mais dependentes do mercado do que todas as outras referenciadas pelo autor. 

 

5.1.5 Breve análise da Inovação em Portugal 

Depois de ter analisado os factores mais importantes sobre o tema inovação, torna-se interessante 

analisar, ainda que de uma forma superficial, a situação de Portugal no que concerne à Inovação.  

Dada a complexidade do conceito de Inovação e sabendo que, como já foi referido anteriormente, 

a I&D é um input da inovação, será através deste input que se seguirá a análise à presença da 

inovação em Portugal. 

Esta análise será efectuada recorrendo a sucessivas comparações entre Portugal (PT) e os 

restantes países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) e/ou estados - membros da União Europeia (EU). 

De acordo com a Comissão Europeia (2005), o conhecimento é o principal motor para a 

produtividade e crescimento económico a longo prazo. Desta forma, a transição para uma 

Economia baseada no conhecimento deverá constituir um objectivo das políticas europeias nos 

próximos anos. Assim, os países que investem mais em indústrias baseadas no conhecimento 

detêm níveis de performance superiores. No entanto, existem países com níveis de investimento 
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semelhantes mas em termos de performance diferem um dos outros, e vice-versa. Veja-se os 

gráficos 7 e 8, que expressam exactamente essas situações. 

 
 

Gráfico 8 –  Indicador de Investimento na economia baseada no conhecimento – posição relativa dos países em 2008 e 

taxa de crescimento anual entre 1997-2002 

Fonte  – Comissão Europeia (2005) 

 

O Gráfico 8  estabelece a relação entre a taxa de crescimento do investimento na economia 

baseada no conhecimento no período compreendido entre 1997 e 2002 e o nível de investimento 

verificado em 2002. É perfeitamente visível que, no caso de Portugal, se encontra posicionado no 

nível 3,5 relativamente ao investimento na Economia do conhecimento, um nível semelhante à 
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média EU-15. Porém, entre 1997 a 2002, a taxa de crescimento do investimento português 

encontra-se ligeiramente acima da taxa da EU-15, com valores rondando os 2%. Numa situação 

de destaque encontra-se quer a Grécia, quer a Suécia, ainda que em cenários distintos. Por um 

lado a Grécia é o país onde o nível de investimento na economia baseada no conhecimento é 

mais reduzido, no entanto entre 1997 a 2002 o nível de investimento atingiu taxas de crescimento 

anormais, na ordem dos 6,8%. Já a Suécia é o país que detém o maior nível de investimento na 

economia baseada no conhecimento (nível 6), com taxas de crescimentos semelhantes às de 

Portugal (2%). 

 

Gráfico 9 –  Investimento VS Performance na Economia baseada no conhecimento 

Fonte  – Comissão Europeia (2005) 
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Considerando os mesmos países, o Gráfico 9  relaciona o nível de investimento na Economia 

baseada no conhecimento com a sua respectiva performance. 

Portugal regista um nível de investimento de cerca de 3,5, semelhante ao da Alemanha, contudo a 

performance da Alemanha regista níveis duas vezes superiores aos níveis portugueses. Em 

termos de investimento em conhecimento e respectiva taxa de crescimento, Portugal encontra-se 

numa posição semelhante à média da Europa dos 15 (EU-15), em contrapartida em termos de 

performance está bastante distante, encontrando-se no nível 2,5 contrastando com o nível 4,3 da 

EU-15. 

Ainda que de uma forma linear, neste momento, já é possível concluir que Portugal se encontra 

num patamar bastante desfavorável relativamente aos restantes países em análise. No entanto, 

será fundamental analisar outros indicadores mais específicos para tentar perceber as causas 

deste cenário. 

Recentemente, o interesse na contribuição em I&D e capital humano na criação e crescimento das 

indústrias baseadas no conhecimento têm alcançado novos níveis na União Europeia. Hoje, é 

visível que, a investigação e os avanços tecnológicos associados a altas competências da força de 

trabalho são os principais factores para a inovação (Comissão Europeia, 2005). Este é um dos 

problemas da economia portuguesa, ou seja, o baixo investimento destinado a despesas em I&D. 

Através da análise do Quadro 6  é claramente visível que Portugal é um dos países que menos 

gasta em I&D, onde apenas países como a Islândia, Luxemburgo, República Eslovaca, Roménia e 

Eslovénia despendem valores inferiores. Em termos percentuais, apenas 0,80% do Produto 

Interno Bruto (PIB) português é destinado a despesas em I&D, representando cerca de metade do 

valor da média da EU. Para uma noção mais realista, economias como a Suécia e a Finlândia 

registam despesas brutas em I&D, em termos percentuais relativamente ao PIB, num valor 

próximo dos 3,8% (Gráfico 10 ). Torna-se importante referir que, mais de metade das despesas 

em I&D, em Portugal, são efectuadas pelo sector público, onde apenas 36,3% das despesas são 

financiadas pelo sector industrial. Este indicador demonstra a debilidade financeira da estrutura 

empresarial portuguesa no que respeita a investimentos em I&D. 

 
Gráfico 10  – Despesa interna bruta em I&D em percentagem do PIB 

Fonte : OCDE (2008) 
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Quadro 6  – Despesas internas brutas em I&D 

Fonte : OCDE (2008) 

 

 

Através de uma análise individual a cada um dos Estados Membros e dos seus passos para o 

progresso antes e depois de 2000, é possível distinguir 5 grupos da União Europeia distintos 

(Comissão Europeia, 2005). 

Portugal, conjuntamente com Grécia, República Checa e Letónia, pertence ao grupo dos países 

com uma baixa intensidade de I&D. Porém, ao visualizar o Gráfico 11 , facilmente é perceptível 

que, antes de 2000, Portugal era um dos países cuja intensidade em I&D aumentou muito mais 

rápido que a média da EU. No entanto, o seu processo de catching-up está lento e prestes a 
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chegar a um fim. No período 2000-2003 a taxa anual de crescimento da intensidade em I&D 

diminuiu drasticamente, atingindo uma taxa de crescimento negativa (-0,1%). 

 

Gráfico 11 – Intensidade em I&D – Crescimento médio anual (%) 

Fonte  – Comissão Europeia (2005) 

 

O carácter inovador de qualquer sociedade é claramente influenciado pelas capacidades, 

competências e qualificação dos recursos humanos afectos a actividades novas e 

empreendedoras. Por um lado, pode ser analisada a estrutura etária portuguesa. A idade, muitas 

vezes, pode ser considerada um factor influente na reacção à mudança. Por norma, as pessoas 

mais jovens estão mais abertas a cenários inovadores e contextos completamente diferentes dos 
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habituais. Já os mais idosos têm tendência a preferir ambientes mais rotineiros, possuindo 

comportamentos mais avessos ao risco, um vez que a mudança traz sempre consigo um 

determinado grau de incerteza.  

Através da pirâmide etária apresentada no capítulo I (Gráfico 4 ) facilmente se nota um 

envelhecimento da população portuguesa, o que poderá constituir uma barreira à Inovação. 

Em termos de qualificação dos recursos humanos, o que se verifica nos últimos anos é o seguinte: 

� Através dos dados estatísticos da OCDE, é visível que, desde 1995, a taxa de conclusão 

do ensino secundário tem aumentado a uma média de 7% nos países da OCDE. Na 

maioria destes países a taxa de conclusão excede os 70%, mas em países como a 

Finlândia, Grécia, Irlanda, Japão, Coreia e Noruega a taxa de conclusão é igual ou 

superior a 90%.  

 
 

Gráfico 12 –  Taxas de conclusão do ensino secundário 

Fonte  – OCDE (2007) 

 

 

Relativamente a Portugal, no Gráfico 12  verifica-se exactamente o contrário, a taxa de conclusão 

do ensino secundário tem diminuído, desde 1995. Em 2004 a taxa de conclusão do ensino 

superior era, aproximadamente de 54%, contrastando com os 65% verificados há uma década 

atrás. Tal como a Turquia e o México, Portugal encontra-se numa posição bastante abaixo 

relativamente à média verificada nos países da OCDE. 
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Gráfico 13 –  Taxas de conclusão do ensino secundário, repartida por sexos 

Fonte  – OCDE (2007) 

 

� Porém, contrariando o padrão histórico, a taxa de conclusão do ensino secundário é 

bastante superior no sexo feminino do que no sexo masculino (Gráfico 14 ). Esta realidade 

verifica-se em quase todos os países da OCDE, excepto na Coreia e na Turquia, em que 

as taxas de conclusão são praticamente iguais. Especificamente para Portugal, a taxa de 

conclusão do ensino secundário ronda os 50% nas mulheres e 40% nos homens. 

� No que diz respeito ao ensino superior, existe uma grande disparidade na taxa de 

conclusão do ensino superior, entre os países da OCDE. Ao analisar o Gráfico 14 , 

verifica-se que países como a Austrália e a Irlanda são caracterizados por uma elevada 

taxa de conclusão do ensino superior.  

“No conjunto dos 24 países da OCDE com informação comparável, uma média de 36% dos alunos 

completaram um grau universitário tradicional.” (OCDE, 2007) 

� Portugal, apesar de ser um dos países onde as taxas de diplomados duplicaram nos 

últimos anos, ainda se encontra aquém da média dos países da OCDE e da média da UE. 
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Gráfico 14 –  Taxas de conclusão do ensino superior 

Fonte  – OCDE (2007) 

 
 

Apesar de ser visível o esforço aplicado em termos educacionais, este continua a ser um dos 

pontos fracos da economia portuguesa. No que diz respeito à Inovação, Portugal é claramente um 

país pouco inovador, comparativamente com outros países da União Europeia. Em suma, os 

principais problemas da Inovação em Portugal são os seguintes: 

� Portugal, apesar de investir na Economia baseada no conhecimento a um nível idêntico ao 

da média da EU-15, o nível de performance que advém desse investimento é bastante 

inferior, quando comparado com a média EU-15; 

� Portugal é um dos países, onde a intensidade em I&D é mais baixa, destinando apenas 

0,8% do seu PIB para despesas de I&D; 

� A taxa de crescimento anual da intensidade em I&D tem vindo a diminuir, verificando-se 

em 2000-2003 um crescimento médio anual negativo; 

� Os recursos humanos são pouco qualificados e especializados, verificando-se, cada vez, 

mais um envelhecimento da população geral.  

 

Depois de realizada uma pequena pesquisa bibliográfica sobre o tema Inovação e a análise do 

estado actual da Inovação em Portugal, a parte que se segue neste relatório está restrito ao tema 

de um sector específico. 
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Como já foi referido anteriormente, a escolha do tema Inovação teve em consideração os 

objectivos futuros da empresa onde se realizou o estágio curricular: a HM Consultores. Como 

empresa de prestação de serviços, pretende alargar as suas áreas de actuação para um serviço 

relacionado com a Inovação. Sabendo que a HM Consultores é uma empresa especialista no 

sector vitivinícola, onde a maioria dos seus clientes se integra neste sector, dediquei este espaço 

que se segue para um pequeno estudo acerca da Inovação no Sector Vitivinícola. 

Inicialmente será feita uma análise do sector vitivinícola em Portugal e posteriormente será 

restringida a análise especificamente para a Inovação nos clientes da área de Projectos & 

Investimentos pertencentes ao sector vitivinícola. 

 

5.2  Sector Vitivinícola em Portugal 

5.2.1 História do Vinho 

Desde os tempos mais remotos, o vinho tem vindo a desempenhar um papel de relevo nas 

civilizações ocidentais. Apesar das grandes incertezas acerca das suas origens, pensa-se que a 

vinha terá sido cultivada pela primeira vez em terras da Península Ibérica (Vale do Tejo e Sado) há 

cerca de 2000 anos a.C. pelos Tartessos, mais tarde substituídos pelos Fenícios, introdutores de 

novas castas (www.ivv.min-agricultura.pt). 

No entanto, é com a Romanização que a cultura da vinha se torna regular e constante. A 

Romanização na Península contribui para a modernização da cultura da vinha, com a introdução 

de novas variedades, e com o aperfeiçoamento de certas técnicas de cultivo, designadamente a 

poda (www.portugalweb.pt). Com a ocupação romana, a cultura do vinho consolidou-se na Europa 

Central. Sendo assim, as vinhas italianas são de origem grega, as francesas de origem romana e 

as espanholas de origem fenícia (www.lusowines.com). 

Sempre bastante relacionado com a religião (“Noé plantou a vinha e tendo bebido do seu vinho, 

embriagou-se”), é neste período que o vinho se torna indispensável para o acto sagrado da 

comunhão, consequência da expansão do cristianismo. Apesar da queda do Império Romano, o 

vinho continuou a ser produzido pelas civilizações que se seguiram (www.portugalweb.pt). 

Na Idade Média os monges Cistercienses promoveram a expansão da cultura da vinha no nosso 

país (Mattoso, 1992). Porém, a influência árabe levou a uma regressão na cultura da vinha. O 

corão proibia o consumo de bebidas fermentadas, verificando-se um maior rigor no século XI e XII. 

A partir do século XII existem já muitas referências à cultura da vinha cujo incremento partiu da 

iniciativa das corporações religiosas a par da contribuição decisiva da Coroa. A Viticultura terá 

permanecido incipiente até aos séculos XII-XIII, altura em que o vinho entrou definitivamente nos 
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hábitos das populações do Entre-Douro-e-Minho. A própria expansão demográfica e económica, a 

intensificação da mercantilização da agricultura e a crescente circulação da moeda, fizeram do 

vinho uma importante e indispensável fonte de rendimento (www.cvrvv.pt). 

É neste momento da história que se dá a fundação de Portugal, em 1143, por d. Afonso Henriques 

e a conquista do território aos Mouros em 1249. A fundação da nacionalidade veio permitir a 

instalação de Ordens Religiosas, militares e monásticas, com destaque para os Templários, 

Hospitalários, Sant´lago da Espada e Cister, que povoaram e arrotearam extensas regiões, 

tornando-se activos centros de colonização agrícola, alargando-se, deste modo, as áreas de 

cultivo da vinha (www.ivv.min-agricultura.pt). 

A partir da segunda metade do século XIV, o vinho tornou-se o produto mais exportado. Em 

consequência do incremento das exportações do vinho, em 1703, Portugal assinou o Tratado de 

Methwem, um acordo que estabeleceu condições vantajosas relativamente à penetração dos 

nossos vinhos no mercado inglês. (www.portugalweb.pt). Neste tratado Portugal ficou abrigado a 

abrir o seu mercado à importação de lã inglesa, tendo como contrapartida a exportação facilitada 

dos seus vinhos para a Inglaterra. Este tratado vigorou até 1836, contribuindo para a afirmação da 

produção vinícola em Portugal (historiaaberta.com.sapo.pt). 

Durante o século XVII foi notório o desenvolvimento do negócio do Vinho do Porto, mercê das 

crescentes importações feitas pelos negociantes ingleses. Com as pesadas taxas aplicadas sobre 

os vinhos de Bordéus no reinado de Luís XIV, os ingleses deixaram de importar os vinhos 

franceses. Em alternativa, viraram-se para os vinhos do Douro, cujas importações eram bastante 

regulares a partir da segunda metade do século XVII pela barra da foz do Douro (Salvador, 2007). 

A tradição mediterrânea foi sempre acentuando que os vinhos de certas regiões eram melhores do 

que os de outras. Assim, não estranha que Portugal, herdeiro de pleno direito dessa tradição, 

tenha sido, em 1756, o primeiro país do mundo a definir e regulamentar uma região demarcada: a 

do Douro (Guia de Vinhos, 2007). Foi a 10 de Setembro deste ano que o Marquês de Pombal 

assinou o alvará régio que determinou a criação da Região Demarcada do Vinho do Porto. O 

território para a produção de vinhos de “feitoria” ou “desembarque” circunscrevia-se a 40 mil 

hectares, parcialmente ocupados por vinhedos, até à zona do Pinhão (Salvador, 2007). 

Mais tarde, no século XIX, a produção de vinho no nosso país esteve sujeita a uma grave crise, 

para a qual contribuiu muito a filoxera12. Isso levou a que fossem tomadas diversas medidas 

                                                           
12 Insecto que ataca as vinhas, provocando a sua destruição. Embora também afecte as folhas das videiras, é 

sobretudo ao nível das raízes que os estragos são mais graves. 
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proteccionistas, entre as quais se inclui a reformulação do conceito de denominação de origem13 

(Guia de Vinhos, 2007). 

Com os apoios à replantação dos vinhedos destruídos pelas sucessivas pragas, modernizou-se a 

viticultura, aumentou a área da vinha e consequentemente a produção de vinho que, em 1900 se 

situaria em 5 milhões de hectolitros/ano. No início do século XX, a vinha estendia-se por 313 mil 

hectares, correspondentes a 6,1% da área cultivada do continente (Martins, 1990). 

Com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia surge uma nova perspectiva na economia 

portuguesa e, consequentemente, na viticultura. O conceito de denominação de Origem foi 

harmonizado com a legislação comunitária, e foi criada a classificação de “Vinho Regional”, para 

os vinhos de mesa com indicação geográfica, reforçando a política de qualidade dos vinhos 

portugueses. Com objectivos de gestão das Denominações de Origem e dos Vinhos Regionais, de 

aplicação, vigilância e cumprimento da respectiva regulamentação, foram constituídas Comissões 

Vitivinícolas Regionais (associações interprofissionais regidas por estatutos próprios), que têm um 

papel fundamental na preservação da qualidade e do prestígio dos vinhos portugueses 

(www.ivv.min-agricultura.pt). 

Assim, a nomenclatura comunitária adoptada foi a seguinte: 

� VQPRD – Vinho de Qualidade Produzido em Região Demarcada; 

� Vinho Regional ou de Indicação Geográfica; 

� Vinho de Mesa. 

O conceito comunitário de VQPRD permite que, apesar de existirem regras a respeitar por todos, 

os diversos estados-membros estabelecem diversas exigências próprias. Em Portugal, os VQPRD 

podem ser: 

� Vinhos com Denominação de Origem (DO) ou Denominação de Origem Controlada 

(DOC): designação atribuída a vinhos cuja produção está tradicionalmente ligada a uma 

região geograficamente delimitada e sujeita a um conjunto de regras consignadas em 

legislação própria (características dos solos, castas recomendadas e autorizadas, práticas 

de vinificação, teor alcoólico, tempo de estágio, etc.) 

� Vinhos com Indicação de Proveniência Regulamentada: na década de 1980, algumas 

zonas produtoras de vinhos consagrados pela tradição foram reconhecidas como aptas à 

produção de vinhos com Indicação de Proveniência Regulamentada. Estes vinhos 

                                                           
13 Conceito aplicado a certos vinhos, cuja originalidade e individualidade estão ligados a determinada região. 

As castas utilizadas, os métodos de vinificação e as características organolépticas são alguns dos elementos 

cujo controlo permite a atribuição da denominação de origem. 
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poderiam ser classificados como DOC se, num período mínimo de 5 anos, fossem 

cumpridas as regras estabelecidas para a produção de vinhos de qualidade. De facto, a 

partir de finais da década de 90, alguns foram “promovidos”, mas ainda hoje existem IPR, 

que tendem a desaparecer. Por esse motivo, o conceito de VQPRD tem vindo a ser 

substituído pela classificação DOC. 

Existem também nomenclaturas aplicáveis aos vinhos licorosos, espumantes e frisantes: 

� VLQPRD – Vinho Licoroso de Qualidade Produzido em Região Demarcada; 

� VEQPRD – Vinho Espumante de Qualidade Produzido em Região Demarcada; 

� VFQPRD – Vinho Frisante de Qualidade Produzido em Região Demarcada. 

O território nacional contém 32 regiões com classificação de Dominação de Origem 

Controlada (DOC), facilmente visíveis no mapa apresentado abaixo. São estas as regiões em 

que os critérios de vinificação são mais limitativos, isto com o objectivo de vincar a tipicidade 

dos vinhos de cada uma. Entre estas regiões estão também abrangidos determinados vinhos 

produzidos nas regiões autónomas (www.sitiodovinho.com).  

 

Figura 5  – Zonas de Produção dos Vinhos VQPRD 

Fonte: www.sitiodovinho.com, 2008 
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Das várias regiões podemos destacar a região dos Vinhos Verdes, a região de maior dimensão de 

Portugal situada a noroeste do país. É uma região bastante húmida, com solos maioritariamente 

graníticos e pouco profundos, com uma fertilidade relativamente baixa. No que diz respeito ao 

clima, este é bastante ameno devido às brisas marítimas provenientes do Oceano Atlântico e 

também com grande precipitação. 

Outra região a realçar é a do Douro, conhecida pelo ilustre Vinho do Porto. Esta é a região 

demarcada mais antiga do mundo (1756), caracterizada pelos seus terrenos de forte inclinação, 

compostos essencialmente por xisto grauváquico.  

“ Tenho para mim que o Douro é a mais fascinante e mais bela região vitivinícola do Mundo. Não 

se trata do meu patriotismo cego, mas de reconhecer que há algo de divino nesta paisagem 

construída, milénio após milénio pelo homem, desde os artistas paleolíticos do Mazouco, em 

Freixo de Espada À Cinta, e do vale do rio Côa.”  

José A. Salvador (2007) 

 

Figura 6 –  Zona Demarcada do Douro 

Fonte:  www.sitiodovinho.com 

 

Em 2007, foram produzidos na zona demarcada do Douro 259.730 pipas de 550 litros de vinho, 

das quais 159.446 pipas correspondem a vinho do Porto. Tendo em conta a evolução da produção 

duriense de vinho, facilmente verificamos que nos últimos 5 anos, foi no ano 2005 que se produziu 

mais vinho, cerca de 313.943 pipas de 550 litros. 
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Gráfico 15  – Produção Duriense de Vinhos nos últimos 5 anos 

Fonte : www.ivdp.pt 

 

Não podia deixar de falar também na região da Bairrada, a terra dos espumantes (muito 

apreciados como bebidas aperitivas e como acompanhantes da cozinha local). 

A Bairrada situada entre os centros urbanos de Águeda e Coimbra, ao longo de um trajecto quase 

linear de 40Km, no sentido norte-sul, é constituída essencialmente por vinhedos dos concelhos de 

Anadia, Cantanhede, Mealhada e Oliveira do Bairro estendendo-se no sentido nascente-poente, 

desde as faldas das serras do Caramulo e Buçaco às areias litorais (www.cvbairrada.pt). É 

caracterizada por um clima tipicamente atlântico, com Invernos amenos e com precipitação e 

Verões suavizados também pelas brisas do Oceano. 

Transformada numa região produtora de qualidade no século XIX, actualmente a Bairrada 

estende-se por cerca de 10 mil hectares, dos quais apenas 7 mil estão em produção plena (em 

2005). Nestes vinhedos predominam os encepamentos tintos (70%), sendo o restante povoamento 

de castas brancas. Entre estas sobressai a Maria Gomes (ou Fernão Pires) que representa 

aproximadamente 70% das castas brancas, seguindo-se a Bical, a Arinto, a Cerceal e a Rabo de 

Ovelha. Entre as castas tintas, a Baga domina com 90% do povoamento (Salvador, 2006). 

Mais a sul do país, podemos referenciar a, também prestigiada, região do Alentejo. O Alentejo é 

uma das maiores regiões vitivinícolas de Portugal, onde a vista se perde em extensas planícies 

que apenas são interrompidas por pequenos montes. Esta região quente e seca beneficiou de 

inúmeros investimentos no sector vitivinícola que se traduziu na produção de alguns dos melhores 

vinhos portugueses e consequentemente, no reconhecimento internacional dos vinhos alentejanos 

(www.infovini.com). 

Com o aparecimento dos Vinhos Regionais, registou-se uma das maiores mudanças no panorama 

vitivinícola nacional. Previstos desde a década de 80 – havia áreas do país cujos vinhos, apesar 
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de não terem identidade própria, ofuscavam a imagem de muitos VQPRD – os vinhos regionais 

apenas viram a luz, enquanto tais, em 1991. Trata-se de vinhos de mesa produzidos em regiões 

específicas elaborados com uvas provenientes, no mínimo de 85% da mesma região e de castas 

identificadas como recomendadas e autorizadas, sujeitas também a um sistema de certificação 

(DL nº 309/91, de 17 de Agosto). 

Os vinhos Regionais estão agrupados em 8 regiões distintas sendo que nestes casos, embora 

com práticas de cultivo enraizadas, a sua área de abrangência é maior. 

 

Figura 7 –  Zona de Produção dos Vinhos Regionais 

Fonte:  www.sitiodovinho.com, 2008 

Na base da pirâmide, encontram-se os chamados Vinhos de Mesa, os únicos que não estão 

sujeitos a um processo de certificação. Não ostentam no rótulo o ano de colheita, nem quaisquer 

designativos de qualidade. A sua proveniência não obedece a critérios geográficos: podem ser 

produzidos com uvas de qualquer região ou resultar de lotes de vinhos de países diferentes. Por 

norma, são vinhos destinados a produção em larga escala e preço baixo. 

Actualmente, Portugal apresenta de Norte a Sul uma extensa gama de vinhos, desde o verde, de 

uma apetitosa frescura, até ao porto, o mais generoso do Mundo. 
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5.2.2 O Sector Vitivinícola em Números 

5.2.2.1. Superfície Vinícola 

Portugal é o quarto país da Europa com maior superfície de vinha, registando em 2005 (OIV) uma 

área de 248 mil hectares. Os três líderes europeus com maior área de cultivo do Mundo são: a 

Espanha (1.180 mil hectares em 2005) com uma superfície vinícola correspondente a 62,7% da 

área total de vinha existente na Europa, a França e a Itália com áreas de vinha a rondar os 900 mil 

hectares. Estes três países detêm uma superfície de cultura de vinha que representa cerca de 

36,8% do total de vinha mundial (7.929 mil hectares). 

No entanto, nos últimos 15 anos tem-se verificado uma diminuição da superfície vinícola nacional, 

registando-se desde o ano de 1990 uma diminuição de cerca de 30 mil hectares. Note-se que no 

período compreendido entre 1986 e 1990 a superfície de cultura de vinha era de cerca de 282 mil 

hectares e actualmente é de apenas 248 mil hectares. Outro importante factor que não deve ser 

esquecido diz respeito à idade das vinhas a qual poderá ser a causa para a diminuição da 

superfície vinícola. Refira-se que cerca de 38% das explorações têm plantações com mais de 30 

anos e 44% com mais de 70 anos de existência, o que expressa uma actividade com raízes 

temporais profundas, mas com um elevado grau de envelhecimento e consequente necessidade 

de reestruturação (MADRP, 2007). 

Tendo em conta as regiões vitivinícolas portuguesas, segundo o IVV são os Trás-os-Montes, as 

Beiras e o Minho as regiões que apresentam as maiores áreas de produção de uva. A região de 

Trás-os-Montes possui uma área de cultivo de vinha de 69 mil hectares, as Beiras de 57 mil 

hectares e o Minho de 34 mil hectares, representando no seu conjunto, aproximadamente 65% da 

superfície vinícola de Portugal Continental. 

5.2.2.2. Produção de Vinho 

Mais uma vez, Portugal encontra-se na linha da frente da Europa, sendo o quinto país europeu 

que mais vinho produz (a título de referência, a produção portuguesa representa 3,8% da 

produção europeia). A produção europeia de vinho é de 191 milhões de hectolitros (OIV, 2005), 

em que 28,3% da produção pertence à Itália, 27,3% à França e 18,9% à Espanha. 

A produção de vinho dos 5 maiores produtores europeus (Itália, França, Espanha, Alemanha e 

Portugal) representa cerca de 83% e 56% do total de vinho produzido na Europa e no Mundo, 

respectivamente. 

Produção de Vinho (1000 HL) 2005 

Total Mundial 191.015 

Total Europeu 282.276 

Quadro 7  – Produção Mundial e Europeia de Vinho 

Fonte:  Elaboração Própria (Dados: OIV, 2005) 
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Fora da Europa, os países com níveis de produção de vinho acima do de Portugal, são os Estados 

Unidos da América, com 22,9 milhões de hectolitros e a Argentina, com 15,2 milhões de 

hectolitros. A África do Sul e o Chile detêm um volume de produção muito semelhante ao de 

Portugal, rondando os oito milhões de hectolitros de vinho. 

Assim, Portugal é o nono país do Mundo que mais vinho produz. 

A produção de vinho em Portugal é uma variável bastante dependente da variabilidade das 

colheitas, a qual é fortemente influenciada pelas oscilações climatéricas verificadas, 

especialmente no período de floração e vindima. Esta dependência acaba por criar alguma 

instabilidade na evolução da produção de vinho em Portugal. 

 

Gráfico 16 –  Evolução da produção de vinho em Portugal 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

 

 

Gráfico 17 –  Evolução da produção de vinho em Portugal por região 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 
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A produção vinícola portuguesa registou na colheita de 2006/2007 um total de 7.542.706 

hectolitros (hl), prevendo-se para 2007/2008 uma diminuição da produção para 6.049.326 hl (IVV, 

2008). Esta diminuição está associada à instabilidade verificada nesse período das condições 

climatéricas.  

Adicionalmente, esta análise da produção anual de vinho do sector português pode ser feita tendo 

em atenção a produção individual de cada região vinícola.  

Pela observação directa do gráfico anterior, facilmente se conclui que a região onde se produz 

mais vinho é no Douro e Porto, seguindo-se as regiões da Estremadura e Beiras. Já as regiões de 

Trás-os-Montes, Algarve, Açores e Madeira são as que menos vinho produzem em Portugal. O 

gráfico 14 disponibiliza também uma visão do panorama produtivo do sector vitivinícola para a 

campanha deste ano. A diminuição da produção prevista para este ano é generalizada, no entanto 

a situação que assume maior destaque corresponde à região das Beiras, já que o decréscimo é 

drástico, estando prevista uma diminuição que ultrapassa os 50%, facto que retira a posição da 

região maior produtora de vinho, sendo ultrapassada pelo Minho, Estremadura e Alentejo. A região 

do vinho do Porto e Douro mantém a liderança no que se refere à produção de vinho. 

A produção de vinho em Portugal incide essencialmente na produção de vinho de mesa e vinho de 

qualidade (VQPRD e Vinho Regional). Há cerca de 10 anos, o vinho de mesa representava cerca 

de 46,4% da produção total de vinho, no entanto, nos dias actuais, começa a assistir-se a uma 

diminuição da produção deste tipo de vinho (na campanha 2006/2007 a representatividade deste 

tipo de vinho apenas atingiu os 32,9% da produção vinícola total. 

 

Gráfico 18 –  Evolução da produção de vinho em Portugal por tipo de vinho 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

Esta situação permite concluir que se verificou mudanças nos hábitos de consumo dos 

portugueses assim como as medidas de arranque das vinhas tiveram impacto no sector 

vitivinícola, principalmente na produção de vinho de mesa.  
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Para a a campanha de 2007/2008 a produção prevista de vinho de mesa é de, aproximadamente 

1,7 milhões de hectolitros (28%) e 4,3 milhões de hectolitros para vinhos de qualidade (1,5 milhões 

de VQPRD e os restantes de Vinho Regional, correspondendo a 72% do total da produção vinícola 

prevista). 

 
 

Gráfico 19 – Repartição da produção de vinho prevista 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

 

5.2.2.3. Consumo de Vinho 

Analisando o consumo de vinho em termos mundiais, através dos dados disponibilizados mais 

recentemente (OIV, 2005), os países maiores consumidores de vinho são a França, os Estados 

Unidos da América, a Itália, a Espanha e Alemanha. 

A China é um país emergente, verificando-se um grande aumento no consumo de vinho. A saber, 

no período compreendido entre 1986/90, o consumo de vinho neste país rondava os 2,7 milhões 

de hectolitros, no entanto, actualmente o consumo chinês atinge os 13,5 milhões de hectolitros.  

Contrariamente, na Itália tem-se assistido nos últimos anos a um decréscimo do consumo de vinho 

na ordem dos 26% (no período compreendido entre 1986 e 2005 verificou-se uma diminuição do 

consumo de vinho na ordem dos 9 milhões de hectolitros). 

Também em Portugal o consumo global de vinho tem diminuindo ao longo das últimas duas 

décadas, como podemos verificar no Gráfico 20 . Actualmente o consumo de vinho em Portugal é 

de 4.611 mil litros, enquanto que em 1986 o consumo nacional era de 5.900 mil litros, verificando-

se um decréscimo de 22%. 
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 Gráfico 20 – Evolução do consumo de vinho em Portugal  

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

No que se refere ao consumo per capita, Portugal ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, com 

um valor de 45,8 litros por ano, apresentando também uma tendência de decréscimo do consumo, 

uma vez que em 1996 o consumo per capita era de 54,1 litros/ano. Em primeiro lugar está a 

França, com um consumo per capita de 55,4 litros/ano, seguida do Luxemburgo com 54,6 litros 

anuais. Num nível idêntico ao de Portugal temos a Itália com um consumo anual per capita de 46,5 

litros. 

 

Gráfico 21 – Evolução da produção e consumo de vinho em Portugal  

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

Analisando a evolução da produção e consumo do vinho em Portugal nas últimas campanhas, 

verifica-se que a produção é substancialmente superior ao consumo, pelo que podemos dizer que 

a actividade vinícola portuguesa gera excedentes. Todavia, esta análise não pode ser feita de 

forma tão linear, temos que ter em conta o volume de exportações e importações de vinho em 

Portugal. 
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5.2.2.4. Exportações e Importações de Vinho 

No que diz respeito às exportações de vinho, Portugal, uma vez mais, encontra-se no cimo da 

tabela dos países que mais exportam no mundo. Actualmente, Portugal é o nono país que mais 

exporta a nível mundial e o quinto a nível europeu. 

Em países como Itália, Espanha, França e Alemanha verifica-se também que uma parte 

significativa da sua produção de vinho se destina a exportação, sendo assim estes países aqueles 

com maior volume de exportação a nível europeu. A título de referência, em 2005, Itália, o maior 

exportador mundial de vinho, cerca de 29% da sua produção destinou-se a mercados externos. 

 

Gráfico 22 – Países que mais exportam vinho a nível europeu 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: OIV, 2005) 

No que diz respeito a Portugal, em 2007, a quantidade de vinho exportado atingiu os 3.451.862 

hectolitros, correspondente a 598,8 milhões de euros (atendendo a que o preço médio do litro de 

vinho exportado é de 1,73 euros), representando cerca de 46% da produção total de vinho. De 

facto, nos últimos 5 anos grande parte da produção de vinho é destinada ao mercado externo. Em 

2001 o volume de vinho exportado apenas representava 28% da produção total nacional, no 

entanto, a partir de 2004, a representatividade das exportações na quantidade de vinho produzida 

anualmente tem-se situado sempre acima dos 40%, excepto em 2005 (35%). 
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Gráfico 23 – Evolução do nível de Exportações em Portugal 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

Outro aspecto importante a analisar é o tipo de vinho que se exporta. De acordo com os dados 

estatísticos do IVV, facilmente se verifica que o tipo de vinho mais exportado corresponde aos 

vinhos de mesa. Em termos globais, tem-se assistido a um aumento da quantidade de vinho de 

mesa exportado, face a uma estagnação da quantidade exportada de vinhos de qualidade. 

 

Gráfico 24 –  Evolução do nível de Exportações em Portugal por tipo de vinho 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

Este incremento sucessivo da quantidade de vinho de mesa exportado está relacionado com o 

destino das exportações. Estes vinhos de menor qualidade a preços mais baixos são bastante 

requisitados por países em vias de desenvolvimento, nomeadamente os PALOP (Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa), dos quais podemos destacar Angola. 

Já os vinhos de elevada qualidade, cuja quantidade exportada se aparenta estagnada, são 

exportados para mercados mais exigentes, bons conhecedores dos melhores vinhos mundiais, 

designadamente a França, Reino Unido, Alemanha e EUA.  
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Mais especificamente, os principais mercados de destino dos vinhos da Madeira são a França 

(9.561 hl), o Reino Unido (3.247 hl) e a Alemanha (4.014 hl). Já o vinho do Porto detém como 

principais destinos a França (260.494 hl), a Holanda (153.594 hl) e a Bélgica (119.951 hl). Estes 

três países concentram cerca de 61.4% da comercialização total de vinhos do Porto. Entre Janeiro 

e Junho de 2008, 90% do Vinho de Porto comercializado destinou-se a países externos, o 

correspondente a 3.401.236 caixas de 9 litros, cuja receita é de 123.250.317 euros. No mercado 

nacional, em período homólogo, apenas foi comercializado 10% das vendas totais verificadas, ou 

seja, cerca de 382.367 caixas de 9 litros a um preço médio unitário de 4,96 euros/litro. 

Em termos globais, Portugal exporta a maioria dos seus vinhos para o continente europeu (países 

comunitários), seguindo-se o continente africano. No entanto, os 10 países14 para onde Portugal 

mais exporta ocupam cerca de 80% da exportação total. 

No que diz respeito à importação de vinho, o país que mais importa, em quantidade, no mundo é a 

Alemanha (13.262 mil hectolitros), seguindo se o Reino Unido (11.727mil hectolitros) e os EUA 

(7.052 mil hectolitros) (OIV, 2005). 

Segundo o Gráfico 25 , a evolução das importações de vinho nos últimos anos tem assistido a 

uma variação bastante significativa. No período entre 1986 e 1990, o volume de importações de 

vinho registado era de 40.241 mil hectolitros, enquanto que em 2005 o volume de importações 

atingiu os 77.286 mil hectolitros, verificando-se uma variação positiva de 92,1%. Porém, nesse 

mesmo ano foi no continente da América que se verificou o aumento mais expressivo, tendo o 

volume de exportações evoluído positivamente em cerca de 138%. 
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Gráfico 25 – Evolução do nível de Importações Mundial 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

                                                           
14 Angola, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Rússia, Alemanha, Bélgica, EUA e Moçambique 
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Em relação ao volume de importações nacionais de vinho, podemos dizer que, em 2006 foi 

atingido o volume de 914 mil hectolitros, constatando-se uma diminuição acentuada do volume de 

vinho importado face ao ano anterior de aproximadamente 36%. 

 

Gráfico 26 – Evolução do nível de Importações em Portugal 

Fonte : IVV, 2008 

A despesa correspondente ao vinho que Portugal importou, em 2006, é de 49,7 milhões de euros, 

sofrendo também um impacto negativo, na ordem dos 22%.  

Facilmente se verifica que o montante de vinho exportado é significativamente superior ao valor 

importado. Portugal, um dos maiores produtores de vinho mundial, o que faz todo o sentido que 

exporte mais vinho, do que aquele que importa. 

O principal mercado a que Portugal recorre para importar os seus vinhos é o mercado espanhol, 

com uma representatividade de 95% do total das importações. 

Relativamente ao tipo de vinho importando, claramente o vinho de mesa representa a maioria do 

vinho vindo dos mercados externos. Os vinhos de elevada qualidade (VQPRD e VLQPRD) 

representam uma pequena parcela no total de vinho importado, cerca de 1,2% contrastando com 

os 83% respeitantes aos vinhos de mesa. Os restantes 18,8% dizem respeito a outros vinhos. 
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Gráfico 27 – Repartição do volume de importações por tipo de vinho 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.ivv.min-agricultura.pt, 2008) 

Em suma, depois desta breve análise quantitativa do sector vitivinícola facilmente se conclui que, 

para além de deter uma forte importância na economia nacional, encontra-se bem posicionado em 

termos mundiais. 

Relativamente a este ano agrícola foi possível verificar uma diminuição na ordem dos 20% na 

produção de vinho. Pode ser apontado como principal motivo a elevada instabilidade das 

condições climatéricas verificadas no nosso país, acabando por favorecer o aparecimento e 

proliferação de doenças criptogâmicas, míldio e oídio. Muitas adegas funcionaram muito aquém 

das suas capacidades para além do aumento dos encargos com os inúmeros tratamentos 

fitossanitários de combate às doenças. No entanto, apesar de todos estes problemas sanitários, 

os mostos apresentaram boa acidez, estrutura e aroma saudável. (INE, 2007) 

No entanto a sua fragilidade é evidente, uma vez que, apesar de se situar sempre na linha da 

frente em termos numéricos, o sector vitivinícola português é ainda associado aos vinhos de 

menor qualidade, caracterizados pelos seus baixos preços. A presença dos bons vinhos 

portugueses no exterior ainda é muito restrita, e em mercados bastante específicos como o Reino 

Unido, a França e EUA. Portugal terá que consolidar a sua presença nos mercados internacionais, 

não em termos quantitativos, mas sim de forma qualitativa. Um sector com um requinte tão 

especial como o sector vinícola português terá que apostar mais nos vinhos de elevada qualidade.  

Para além disso, o ano 2008 ficou marcado para o sector vitivinícola pois, a partir de 8 de Agosto 

de 2008 entrou em vigor uma nova Organização de Mercado Comum (OMC). Esta reforma veio 

introduzir algumas mudanças de carácter legislativo, dado que, de dia para dia, o declínio do 

sector vitivinícola europeu era superior. Os principais problemas encontrados centram-se 

fundamentalmente nos: 

� Desequilíbrios entre a oferta e a procura, existindo excedentes estruturais de cerca de 15 

milhões de hectolitros de vinho; 
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� Desfasamento entre o volume importado e exportado, na medida que os montantes 

importados evoluíam a um ritmo bastante superior face aos montantes exportados; 

� O procedimento de destilação de vinhos estava a tornar-se uma medida recorrente e não 

excepcional, como se deveria, dando origem ao fenómeno “destilação de crise”. 

Estes problemas quando projectados a médio prazo, permitem prever uma contínua e forte perda 

de competitividade do sector vitivinícola da União Europeia. Assim, os principais objectivos da 

reforma da COM são os seguintes (MADRP, 2008): 

� Aumentar a competitividade dos produtores, reforçar a reputação dos vinhos de qualidade 

europeus, recuperar quotas de mercado e conquistar novas quotas na Europa e no 

mundo; 

� Reforçar um regime vitivinícola que funcione com regras mais claras e simples, que 

contribua para o equilíbrio entre a oferta e a procura; 

� Preservar as melhores tradições da produção vitivinícola europeia e reforçar o tecido 

social e ambiental das zonas rurais. 

� No sector vitivinícola português, esta nova reforma pretende incidir principalmente nos 

problemas de carácter estrutural, ou seja, na reestruturação e recuperação das vinhas 

velhas, assim como na promoção internacional dos vinhos portugueses. 

  

5.3  Sector Vitivinícola e Estratégia apresentada pelo Monitor Group 

5.3.1. Estudo “Estratégias de Marketing para Vinhos Portugueses 

na GB e nos EUA” – alguns aspectos importantes 

De acordo com o estudo ”Estratégias de Marketing para Vinhos Portuguesas na GB e nos EUA”, 

doravante designado por “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing” elaborado pelo Monitor 

Group, em conjunto com a empresa Market2CustomerTM (M2C) do seu grupo empresarial, o 

cluster de Vinhos de Portugal poderá reforçar a sua presença nos mercados de vinhos da Grã-

Bretanha (GB) e dos Estados Unidos da América (EUA). 

“Existe a oportunidade das empresas portuguesas gerarem receitas adicionais significativas 

através dos mercados da GB e dos EUA” (Monitor Group, 2004). 

De acordo com os dados da ViniPortugal, coincidentes com os valores enunciados neste estudo, 

em 2002 as exportações para a GB foram de 18,690 milhões de euros, correspondendo a um 
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volume de 85.351 hectolitros de vinho. Para os EUA, em 2002 o montante de vinho exportado 

atingiu os 16,765 milhões de euros, em valor e 56.417 hectolitros, em volume.  

 

Gráfico 28 – Repartição das exportações totais (em valor), em exportações para GB e EUA e exportações para os 

restantes mercados, para 2002 

Fonte : Elaboração Própria (Dados: www.viniportugal.pt, 2008) 

 

Como podemos verificar no Gráfico 28 , de um forma conjunta, as exportações, em valor, para 

estes dois mercados representam cerca de 22,6% do total do valor das exportações de vinho 

verificadas em Portugal, em 2002. 

Relativamente a estes montantes, a quota de mercado de Portugal ao nível das importações na 

GB e nos EUA apresentava um valor bastante reduzido, de apenas 1%. Numa das pesquisas 

adicionais ao nível dos consumidores, do estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing” 

foi possível concluir que os consumidores da GB e dos EUA estariam dispostos a experimentar 

vinhos portugueses, se tivessem oportunidade e o produto certo para o fazerem. Também os 

retalhistas se entusiasmaram com a ideia de terem mais vinhos portugueses nas suas listas de 

produtos a vender. 

Conciliando estes dois indicadores, claramente se verifica que o sector vitivinícola apresenta 

falhas, na medida em que existem oportunidades que não estão a ser aproveitadas. O Monitor 

Group aponta os seguintes problemas: 

� Problema de Empenho: o cluster de Vinhos Portugueses nunca tentou introduzir, de forma 

concertada os seus vinhos de maior qualidade nos mercados GB/EUA; 

� Problema Democrático: verificou-se uma diluição de esforços entre muitos países-alvo, 

regiões produtoras e tipo de empresas. Foram realizados investimentos de forma ineficaz 

e verificou-se uma diminuição da massa crítica, tudo porque as empresas do sector 

vitivinícola sempre tentaram impor uma filosofia demasiada inclusiva entre as várias 

associações que representam o sector (AICEP, ViniPortugal e Andovi); 
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� Problema da Inovação: os vinhos maioritariamente exportados para os mercados da GB e 

dos EUA são caracterizados como sendo produtos ainda em fase de maturidade (como 

por exemplo o Vinho Verde e o Rosé Português). Apesar de estes produtos terem tido 

bastante sucesso nestes mercados há 20 anos atrás, o cluster de Vinhos portugueses não 

introduziu versões actualizadas nem tentou seguir as tendências.  

Estes problemas afectam gravemente a oferta de vinhos destinados a mercados externos, 

mercados estes onde “Portugal continuará a ser uma categoria relativamente marginalizada, ou 

até mesmo inexistente”. 

O estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing” refere que, se o cluster dos vinhos 

portugueses efectuar um esforço concertado para conseguir introduzir os seus produtos nos 

mercados da GB e EUA, o valor das exportações para estes dois mercados irá aumentar para 63 

e 73 milhões de euros, em que estes mercados representarão cerca de 34% do total das receitas 

resultantes da exportação em 2010. Para tal, o cluster terá que superar estes três grandes 

problemas, tendo como objectivos globais: 

� Estabelecimento de Categoria e Marca: o cluster deverá tentar superar a posição negativa 

que Portugal detém no mercado da GB/EUA através da definição de preços que os 

consumidores terão mais facilidade em aceitar e da oferta dos produtos mais fortes, de 

forma a fortalecer a marca “Portugal”; 

� Expansão da Categoria: etapa destinada à divulgação intensiva da categoria com vista o 

conhecimento do portfólio rico dos vinhos portugueses; 

� Aumento de volume e valor: através do forte investimento em marketing promocional e um 

aumento gradual dos preços, o cluster deverá concentrar esforços para atingir as metas 

definidas para 2010.  

 

5.3.2. Evidências relativas ao Estudo “Vinhos Portugueses – 

Estratégias de Marketing”: desde 2002 até à actualidade 

Passados 4 anos após a realização deste estudo, podemos verificar que o esforço concertado 

exigido para que as receitas resultantes do montante das exportações aumentassem 

significativamente não tem sido suficiente. De acordo com o Anuário de 2008 para Vinhos e 

Aguardentes de Portugal (IVV, 2008), na campanha 2006/2007 as exportações para a GB apenas 

totalizaram um montante de 22.108 mil euros, correspondente a um volume de 104.719 hectolitros 

de vinho. Para os EUA o cenário é semelhante, temos um volume de exportação de vinho 

correspondente a 76.059 hectolitros, representando uma receita de 18.868.000 euros. 
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Gráfico 29 – Repartição das exportações totais (em valor), em exportações para GB e EUA e exportações para os 

restantes mercados, para 2007 

Fonte : Elaboração Própria (Anuário de Vinhos e Aguardentes de Portugal, 2008) 

 

Perante a informação disponibilizada pelo Gráfico 29 , podemos concluir que a representatividade 

das receitas provenientes das exportações para os mercados da GB e dos EUA diminuiu 

consideravelmente, uma vez que em 2007 as receitas destes dois mercados apenas representam 

15,8% do total das receitas resultantes das exportações de vinhos portugueses, contrastando com 

os 22,6% verificados em 2002 e encontrando-se muito aquém da meta enunciada no estudo 

“Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing”: 

“Os valores da exportação relativos à GB e aos EUA irão aumentar, fazendo com que estes dois 

mercados representem 34% do total das receitas resultantes da exportação de 2010” (Monitor 

Group, 2004). 

 
 

2000/2001 2004/2005 2006/200716 
Exportações 15 HL 1000€ HL 1000€ HL 1000€ 
Exportações 

Totais 1.080.651 157.687 2.433.044  206.615 2.622.028 258.739 

GB 86.663 17.902 88.307 17.355 104.719 22.108 
EUA 52.463 14.442 59.177 14.018       76.059     18.868 

 

Quadro 8 – Volume de exportações nas campanhas 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007 

Fonte : Elaboração própria (Dados: Vinhos e Aguardentes de Portugal – Anuário 2000/2001, 2004/2005 e 2008) 

 

Apesar da meta desejada apenas ser previsível para o ano de 2010, já passaram 4 anos após 

esta previsão e verifica-se que, apesar de existir um incremento significativo do volume exportado 

                                                           
15 Excluindo o volume exportado de Vinho do Porto e da Madeira 

16 Valores Provisórios 
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para estes países (cerca de 30,6% no volume e 26,29% em termos de valor) entre 2000 e 2007, 

este ainda se encontra bastante abaixo da meta desejada. Nestes anos tornou-se visível que a 

representatividade das receitas provenientes das exportações para a GB e para os EUA tem vindo 

a diminuir face à totalidade de exportações de vinho português para mercados externos verificada 

(23% verificada em 2002 para 16% em 2007). Esta diminuição também se verifica em termos de 

volume, dado que em 2000 o volume total de vinhos exportado para estes dois mercados era de, 

aproximadamente 12,87%, enquanto que em 2007 apenas atingiu os 6,89%). 

Pode ser ainda efectuada uma análise evolutiva relativa aos tipos de vinhos exportados para estes 

dois mercados.  

� Grã-Bretanha 

Tipo de vinho 2000/2001 2004/2005 2006/2007 
VQPRD 19,7% 15,1% 16,3% 

Vinho de Mesa e Regional 80,3% 84,9% 82,3% 
Outros 0% 0% 1,4% 
TOTAL 100%  100% 100% 

 

Quadro 9 – Representatividade dos vários tipos de vinho no volume de exportações totais da GB 

Fonte : Elaboração própria, 2008 (Dados: Vinhos e Aguardentes de Portugal – Anuário 2000/2001; 2004/2005 e 2008) 

 

� Estados Unidos da América 

Tipo de Vinho 2000/2001 2004/2005 2006/2007 
VQPRD 47,3% 48,6% 57,1% 

Vinho de Mesa e Regional 52,7% 51,4% 38,3% 
Outros 0% 0% 4,6% 
TOTAL  100%  100% 100% 

 

Quadro 10 – Representatividade dos vários tipos de vinho no volume de exportações totais dos EUA 

Fonte : Elaboração própria, 2008 (Dados: Vinhos e Aguardentes de Portugal – Anuário 2000/2001; 2004/2005 e 2008) 

Esta análise da evolução da representatividade de cada tipo de vinho no volume total das 

exportações de vinho para a GB e os EUA poderá ser útil para verificar alguns pontos importantes 

enunciados nos objectivos do estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing”. A escolha 

do ano 2000 advém do facto de ser um ano que antecede o ano de referência do respectivo 

estudo (2002), para um melhor entendimento dos factos nele enunciados. Já o ano de 2004 foi 

escolhido por se tratar de um ano intermédio entre a actualidade e o ano de referência, e também 

por ser o ano em que foi elaborado o estudo. 

Inicialmente para a GB, facilmente se verifica que, em 2007, o tipo de vinho maioritariamente 

exportado se trata do Vinho de Mesa e Regional, um vinho de qualidade inferior. Através da 

evolução destes valores é notável um aumento das exportações do vinho de menor qualidade, 

uma vez que, em 2000, o Vinho de Mesa constituía cerca de 80,33% das exportações totais e 
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actualmente representa uma parcela superior de 82,34%, ainda que se tenha verificado uma 

diminuição em 2,54 pontos percentuais face ao ano de 2004.  

Este panorama aparenta contradizer um dos principais objectivos do relatório elaborado pelo 

Monitor Group – estabelecer Categoria e Marca. À data da sua realização, Portugal detinha uma 

posição negativa nas lojas de retalhistas de vinho, pelo que o esforço concertado do cluster de 

vinhos deveria “impor de forma activa os seus melhores produtos”, para que fosse possível 

alcançar as metas previstas para 2010. Tal parece não se verificar para o mercado da GB, uma 

vez que os vinhos de melhor qualidade, os VQPRD persistem com uma representatividade 

bastante inferior à dos Vinhos de Mesa e Regionais. O grande objectivo seria tentar introduzir 

neste mercado vinhos de qualidade elevada (Vinhos Super Premium de qualidade elevada e Rosé 

Premium) que permitissem a criação de uma massa crítica de presença no mercado e o 

estabelecimento de uma marca positiva. 

Curiosamente, para os EUA tem-se verificado exactamente o inverso que na GB. Os EUA são um 

mercado onde se privilegia maioritariamente os vinhos portugueses de maior qualidade. É notório 

um aumento da representatividade dos VQPRD no total de vinho exportado, uma vez que, desde 

2004 a parcela relativa a este tipo de vinho aumentou em 8,49 pontos percentuais. De acordo com 

o plano de acção proposto pelo Monitor Group, um dos pontos consiste na venda de forma 

agressiva dos melhores vinhos, designadamente os vinhos tintos super-premium. 

Este é o cenário geral relativamente ao sector vitivinícola português face a alguns pontos fulcrais 

mencionados no estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing”, com vista um 

incremento das exportações para os mercados da GB e dos EUA. De um modo global tem sido 

visível a variação positiva do volume das exportações, no entanto bastante abaixo do valor 

expectável. Porém, apesar dos esforços não terem atingido os níveis quantitativos previstos, as 

empresas poderão ter efectuado esforços em termos qualitativos, acompanhando as tendências, 

melhorando continuamente os seus vinhos e introduzido inovações no mercado vinícola.  

Na opinião do mestrando, a principal razão para que os níveis previstos não tenham sido 

totalmente alcançados advém claramente da falta de um plano de investimento forte e concertado 

em acções de promoção dos vinhos portugueses nestes dois mercados. De acordo com um artigo 

da Lusowine – O Portal Internacional dos Vinhos Portugueses em 2004, perante o estudo da 

Monitor Group, a ViniPortugal comprometeu-se a investir cerca de 3 milhões de euros para 

conquistar os mercados do Reino Unido e dos EUA. Apesar de serem feitos esforços, o montante 

investido terá que ser bastante superior de forma a criar impacto. Aqui, também os grandes 

produtores nacionais terão que contribuir, em conjunto, apostando fortemente num plano de 

promoção organizado e direccionado apenas para alguns tipos de vinhos, ou seja, para os 

melhores vinhos portugueses, os únicos capazes de competir com os melhores vinhos do mundo.  
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Apesar de a ViniPortugal, como uma associação interprofissional que tem como objectivo a 

promoção dos vinhos portugueses nos mercados internacionais definidos como alvo, por si só não 

detém força para que se consiga realizar, em massa, acções de promoção e divulgação 

devidamente eficazes e visíveis. Uma forma de ultrapassar esta dificuldade, os grandes 

produtores deveriam criar uma “associação”, na qual dirigissem o seu investimento, não 

individualmente na promoção dos seus vinhos, mas sim, de forma conjunta, nos melhores vinhos 

portugueses. 

Em suma, o sucesso dos vinhos portugueses passa essencialmente pela existência de um plano 

de acção promocional forte e visível nos mercados externos, o que para tal será necessário 

reforçar os níveis de investimentos aplicados. 

Para sustentar esta afirmação, temos o exemplo da conhecida empresa Sogrape Vinhos, S.A. que 

em 2004, apostou 3,5 milhões de euros no reposicionamento do vinho verde “Gazela”. Este caso 

comprova como, se forem efectuados investimentos localizados, as acções de promoção têm 

impacto e conferem retornos. De facto, após dois anos, com investimento efectuado pela Sogrape 

Vinhos, S.A., o vinho Gazela duplicou o seu volume de vendas.  

 

5.4  Estudo de caso – Inovação na carteira de clientes do sector vitivinícola da 

HM Consultores 

Nesta secção será abordado um estudo de caso relativo à temática Inovação, nas empresas 

clientes da Área de Projectos & Investimentos da HM Consultores, cuja actividade principal é a 

vitivinicultura. O instrumento base utilizado na realização deste estudo foi um pequeno 

questionário (apresentado no Anexo I ), com cerca de 25 questões maioritariamente de resposta 

fechada. 

O questionário, de fácil e rápido preenchimento, encontra-se estruturado em três partes distintas. 

Na parte I, para além de conter um pequeno quadro identificativo da empresa (previamente 

preenchido aquando do envio), envolve 3 questões caracterizadoras da respectiva actividade 

produtiva (Produção, tipos de vinhos produzidos e presença no mercado externo). A parte II 

aborda a questão da Inovação nas suas quatro vertentes: inovação de produto, processo, 

organizacional e de marketing. É nesta fase do questionário que a empresa identifica e caracteriza 

sucintamente as suas acções de inovação praticadas no último triénio. Por último, a parte III 

questiona o cliente relativamente ao seu conhecimento sobre a essência do estudo “Vinhos 

Portugueses – Estratégias de Marketing”, à integração na estratégia da empresa de algum dos 

pontos do plano de acção nele apresentados e aos principais mercados que pretende actuar nos 

próximos 5 anos.  

Este questionário, realizado no mês de Setembro apresenta os seguintes objectivos: 
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� Verificar se existem ou não actividades de inovação nas empresas do sector vitivinícola 

inquiridas; 

� Avaliar qual o tipo de inovação que essas empresas adoptam maioritariamente; 

� Analisar quais as causas e motivações para a criação dessas inovações; 

� Avaliar o impacto que o estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing” provocou 

nas empresas inquiridas; 

� Averiguar se as empresas inquiridas têm colocado em prática o plano de acção 

referenciado do respectivo estudo; 

� Analisar quais os mercados que as empresas consideram prioritários para o próximo 

quinquénio. 

A metodologia usada para obter as respostas aos questionários enviados foi a seguinte: depois de 

seleccionar os 30 principais clientes da Área de Projectos & Investimentos da HM Consultores, o 

coordenador da área, Dr. Gustavo Tavares, estabeleceu um primeiro contacto com o responsável 

de cada empresa, expondo o âmbito do questionário e respectiva importância para este trabalho. 

Posteriormente, procedeu-se ao envio dos vários questionários via correio electrónico, para os e-

mails personalizados de cada responsável contactado. Nesta fase apenas foram reunidos quatro 

questionários preenchidos.  

Passadas aproximadamente três semanas, o mestrando contactou novamente os clientes, 

relembrando-lhes a importância do seu contributo para a realização do seu trabalho. Nesta fase 

foram preenchidos 6 inquéritos, por telefone. Os restantes inquéritos foram sendo recepcionados, 

totalizando a 14 de Outubro do presente ano 21 respostas. 

A dificuldade em reunir informação em tempo útil foi um dos principais obstáculos encontrados na 

elaboração deste relatório. Através de muita insistência junto dos clientes, principalmente por parte 

do coordenador da Área de Projectos & Investimentos foi possível acumular respostas 

respeitantes a 70% do total de questionários enviados.  

5.4.1. Caracterização da amostra 

O questionário à Inovação no sector vitivinícola foi enviado para um total de 30 empresa que 

constituem os 30 principais clientes da Área de Projectos & Investimentos da HM Consultores 

pertencentes ao sector vitivinícola (listagem identificativa apresentada no Anexo II ). No Gráfico 30  

são visíveis os diversos distritos onde as empresas se localizam, sendo notório que, na sua 

maioria se localizam no distrito de Vila Real (7 empresas) e de Aveiro (5 empresas) 
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Gráfico 30 – Repartição da amostra por localização geográfica 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

Estas empresas, apesar de se localizarem geograficamente em distritos diferentes ao longo de 

todo o país e consequentemente em regiões vitivinícolas distintas, todas elas têm inerente uma 

actividade directamente ligada com o vinho. Veja-se a Classificação Portuguesa das Actividades 

Económicas, Revisão 3 (2007) (CAE – Rev.3) predominante neste grupo de 30 empresas. 

 
Gráfico 31 – Classificação Portuguesa das Actividades Económicas da empresa 

Fonte : Elaboração própria, 2008 
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Todas estas CAEs estão directamente ligadas à actividade vinícola, excepto o CAE 41100 – 

Promoção imobiliária. Esta situação trata-se de um caso especial, em que a empresa para além 

de ter um objecto social centrado na urbanização de terrenos, compra, venda, troca e revenda de 

imóveis, engloba a exploração da actividade agrícola. Esta empresa possui uma adega na qual 

transforma os seus vinhos, para futura comercialização. 

Relativamente à sua dimensão, a amostra é relativamente heterogénea. Esta heterogeneidade 

pode ser avaliada através do volume de produção anual de cada empresa.  

 

Gráfico 32 – Produção de Vinho em 2007 (em litros) 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Facilmente se verifica que a maioria das empresas (57%) é, em 2007 caracterizada por uma 

produção de vinho anual superior a 1 milhão de litros. No entanto, 38% da amostra registou, em 

2007 uma produção anual inferior a 500 mil litros. No que se refere ao tipo de vinho produzido 

maioritariamente, um total de 13 empresas inquiridas responderam que os VQPRD (incluindo os 

licorosos) são os vinhos produzidos em maior quantidade.  

Legenda:  
01210 – Viticultura 

11021 – Produção de vinhos comuns e licorosos 

41100 – Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de 

edifícios) 

46190 - Agentes do comércio por grosso misto sem 

predominância 

46341 – Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 
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Gráfico 33 – Tipos de vinho produzidos maioritariamente pela amostra 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Outro aspecto abordado no Questionário à Inovação no Sector Vitivinícola trata-se da presença 

das empresas constituintes da amostra nos mercados externos. Relativamente a este aspecto, 

95% da amostra exporta os seus vinhos para diversos mercados internacionais. Apenas uma 

empresa pertencente a amostra ainda não vende os seus produtos para o mercado externo. 

As restantes 20 empresas, que destinam parte da sua produção de vinho à exportação classificam 

os seus vinhos exportados como sendo, predominantemente das seguintes categorias: 

Categoria Frequência Percentagem  
Super – Premium elevado 0 0% 
Super – Premium 4 20% 
Premium 9 45% 
Outra 7 35% 
TOTAL 20 100% 

Quadro 11 – Categorias de vinho exportadas predominantemente pela amostra 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Através do Quadro 11  claramente se verifica que, 9 empresas questionadas (45%) exportam 

vinho de categoria Premium, enquanto que apenas 4 exportam vinhos Super-Premium. As 

restantes sete empresas que compõem a amostra exportam vinho de categoria não qualificado. 

No que diz respeito a vinhos de categoria Super-Premium elevado, não se verificou qualquer caso 

entre as empresas questionadas. 

 

5.4.2. Presença da Inovação na carteira de clientes da Área de Projectos & 

Investimentos da HM Consultores 

Nesta secção irão ser analisadas, de forma cuidada, as respostas das empresas inquiridas 

respeitantes à Parte II do Questionário à inovação no Sector Vitivinícola – Inovação na Empresa. 
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A. Inovação de Produto 

 

A primeira questão colocada aos clientes abordados analisa a sua introdução no mercado de uma 

inovação de produto, ou seja, um vinho novo ou significativamente melhorado. 

3.1 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa introduziu no mercado
algum vinho novo ou significativamente melhorado considerando a gama de 
vinhos da empresa?

Sim Não  

No período compreendido entre 2005 a 2007, 90% das empresas questionadas (19 empresas) 

admitem ter introduzido no mercado vinhos novos ou significativamente melhorados. 

 
 

Gráfico 34 – Inovação de Produto na amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Quantificando as inovações de produto, verificou-se que a maioria das empresas apenas 

introduziu no mercado um ou dois vinhos novos/significativamente melhorados. Apenas 36,8% da 

amostra, o que corresponde a 7 empresas inquiridas, introduziram três ou mais vinhos novos ou 

significativamente melhorados no mercado, no período compreendido entre 2005 a 2007. 

Quantidade de Inovação de 
Produto 

Frequência Percentagem 

1 8 42% 
2 4 21% 
3 3 16% 
4 1 5% 

> 4 3 16% 
TOTAL 19 100% 

 
Quadro 12 – Número de Inovações de Produto introduzidas pela amostra entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 
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Depois de questionar a existência e respectiva quantificação da Inovação de Produto, as questões 

seguintes tinham como objectivo proceder a uma pequena caracterização dessas inovações, 

nomeadamente: 

� Quanto ao seu nível: é importante saber se as inovações de produto são ao nível apenas 

da empresa ou ao nível do mercado/sector; 

� Quanto à sua motivação: ter conhecimento se o principal motivo para a criação das 

inovações recai sobre factores internos ou externos, ou seja, se as inovações foram 

introduzidas por auto iniciativa da empresa com vista ao enriquecimento do seu portfólio 

de vinhos ou por exigências do mercado, de forma a garantir a sua competitividade e 

posicionamento no mercado; 

� Quanto ao seu desenvolvimento: pretende-se conhecer qual o contexto em que foi 

desenvolvida a inovação, ou seja, unicamente por actividades de inovação desenvolvidas 

no seio da empresa ou por actividades desenvolvidas em cooperação entre a empresa e 

outras organizações/instituições ou, desenvolvida no seu todo por outras 

empresas/instituições; 

� Quanto ao seu impacto, em termos percentuais no volume de negócios da empresa: para 

que o investimento na inovação seja rentável tem que acrescentar valor à actividade da 

empresa. A conta de exploração onde poderá ser visível esse impacto é no Volume de 

Negócios (Vendas + Prestações de Serviços). 

Nível da Inovação de Produto Frequência Percentagem 
Empresa 17 90% 

Sector 2 10% 
TOTAL 19 100% 

Quadro 13 – Nível das Inovações de Produto da amostra 
Fonte : Elaboração própria, 2008 
 

Motivação para Inovação de 
Produto 

Frequência Percentagem 

Auto – Iniciativa 8 42% 
Procura do Mercado 7 37% 

Ambas 4 21% 
TOTAL 19 100% 

Quadro 14 – Motivações para Inovações de Produto da amostra 
Fonte : Elaboração própria, 2008 
 

Desenvolvimento das 
actividades de Inovação 

Frequência Percentagem 

Empresa 18 95% 
Empresa em Cooperação  1 5% 

Outras Organizações 0 0% 
TOTAL 19 100% 

Quadro 15 – Organização que procedeu ao desenvolvimento das inovações 
Fonte : Elaboração própria, 2008 
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Impacto no Volume de Negócios Frequência Percentagem 
1% 5 26% 

>1% e <10% 10 53% 
≥10% e <20% 2 11% 
≥20% e <30% 1 5% 

≥30% 1 5% 
TOTAL 19 100% 

Quadro 16 – Impacto das Inovações de Produto da amostra no seu Volume de negócios 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

Assim, as respostas obtidas, devidamente quantificadas nos quadros apresentados acima 

permitem que sejam tiradas as seguintes conclusões: 

� De acordo com o Quadro 13 , na amostra existem 90% dos inquiridos que classificam as 

suas inovações como sendo ao nível da empresa, uma vez que estes vinhos novos ou 

significativamente melhorados, já existentes no mercado, apenas são novidades no seio 

da empresa. As restantes 10% consideram as suas inovações ao nível do sector, uma vez 

que se tratam de vinhos com características distintas dos vinhos existentes no mercado 

vinícola; 

� Tal como se verifica no Quadro 14 , cerca de 42% das empresas inquiridas identifica como 

principal motivação para a criação das inovações o enriquecimento da sua gama de 

produtos, por auto-iniciativa. Por outro lado, 37% da amostra aqui em estudo aponta as 

exigências do mercado em termos de procura de novos produtos o motivo mais relevante 

para a criação de vinhos novos ou vinhos melhorados; 

� No que diz respeito ao desenvolvimento das inovações (Quadro 15 ), das 19 empresas 

inquiridas que introduziram inovações de produto, 95% foram desenvolvidas pela própria 

empresa, enquanto apenas 5% foram desenvolvidas pela empresa em cooperação com 

outras empresas ou instituições. Não foi evidente qualquer caso de empresas em que as 

suas inovações tenham sido desenvolvidas apenas por outras empresas; 

� Por ultimo, o impacto da inovação de produto no Volume de negócios da empresa 

(Quadro 16 ) é quantificado na sua maioria (53% da amostra) num intervalo compreendido 

entre 1 a 10%, exclusive. Outras cinco empresas (26% da amostra) consideram que o 

impacto das suas inovações no volume de negócios será apenas de 1%. Contudo, 

claramente se verifica que 21% da amostra quantifica o impacto das suas inovações no 

Volume de Negócios entre 10 e 30%, inclusive.  

Nesta parte do questionário estava incluída uma pergunta que, numa primeira interpretação 

poderá não fazer qualquer sentido. 
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3.1.3 Esta(s) novidade(s) constitui(em):
Indique apenas a alternativa mais adequada

Vinhos com características diferentes

Mesmos vinhos com novas marcas  

A este nível do trabalho já é possível questionar a natureza desta questão uma vez que o tema 

principal a ser abordado é a Inovação. Como sabemos, o conceito de Inovação é bastante 

complexo e nem sempre é entendido da melhor forma por todos. Por exemplo, neste caso, o facto 

de a empresa atribuir marcas diferentes aos seus vinhos, não se tem presente qualquer tipo de 

inovação de produto. Uma inovação de produto tem subjacentes características distintas das suas 

capacidades iniciais. 

Felizmente 95% das empresas questionadas responderam que as suas inovações constituem 

vinhos com características diferentes daquelas que apresentavam inicialmente. Porém, houve uma 

empresa que classificou a atribuição de novas marcas aos seus vinhos já existentes como sendo 

inovação de produto. Desta forma, a partir deste caso podemos concluir que ainda persistem 

algumas dúvidas acerca da definição de inovação. 

Finalmente, nesta parte, a única questão de resposta aberta nesta parte relativa à Inovação de 

produto consistia na descrição sucinta dos aspectos mais relevantes das suas inovações. Na sua 

maioria as inovações incidiram na criação de diferentes tipos de vinhos com vista ao alargamento 

do seu portfólio de produtos, nomeadamente a criação de vinho rosé, espumante, frisante e 

moscatel. Para além da criação de novos vinhos, as empresas apostaram na melhoria dos vinhos 

já existentes, vinhos com características enológicas diferentes, completamente adaptados às 

preferências dos consumidores e de forma a poder alcançar novos nichos de mercado. O principal 

objectivo destas inovações consistiu na criação de novos vinhos ou significativamente melhorados 

de forma a oferecer vinhos de elevada qualidade (por exemplo, vinhos super-premium) com 

particularidades distintas daquelas que se encontram no mercado. 

3.1 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa introduziu no mercado
algum vinho novo ou significativamente melhorado considerando a gama de 
vinhos da empresa?

Sim Não (Se respondeu Não, avance para a questão 3.1.8)  

3.1.8 Porquê? Indique a(s) alternativa(s) mais adequada(s)

Falta de Apoios Públicos e/ou Privados

Falta de Recursos Financeiros

Falta de Recursos Humanos

Por Opção Estratégica
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Apesar de constituir um número bastante reduzido, houve duas empresas (representando cerca 

de 10%) pertencentes à amostra que afirmaram não terem introduzido qualquer Inovação de 

Produto. A principal razão focaliza-se totalmente no facto deste tipo de investimento não se 

enquadrar na estratégia de desenvolvimento destas empresas. Trata-se de duas empresas com 

presença no mercado externo e com um volume de produção considerável. 

 
 

B. Inovação de Processo  

Depois de analisada a parte referente à Inovação de Produto, irá ser efectuada uma análise 

semelhante mas relativamente à Inovação de Processo. 

 

Gráfico 35 – Inovação de Processo na amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

Dentro das empresas inquiridas, cerca de 62% responderam que no período entre 2005 a 2007 

adoptaram processos de produção vitivinícolas novos ou significativamente melhorados, incluindo 

meios de fornecimento de serviços ou de distribuição de vinho. 

 

3.2 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa adoptou processos de
produção vitivinícolas novos ou significativamente melhorados, incluindo 
meios de fornecimento de serviços ou de distribuição de vinho?

Sim Não  

Após a resposta positiva acerca da adopção de novos processos de produção, as questões 

seguintes têm como principal objectivo caracterizar estes novos processos de produção 

vitivinícolas. Os aspectos abordados, idênticos aos abordados relativamente à Inovação de 

Produto, são os seguintes: 

� Quantos novos processos de produção ou significativamente melhorados foram 

introduzidos; 
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� Qual a principal motivação para a adopção desses novos processos de produção; 

� Quem é que desenvolveu esses novos processos de produção; 

� Impacto dos novos processos de produção no Volume de Negócios; 

� Aspectos relevantes da inovação. 

Quantidade de Inovação de 
Processo 

Frequência Percentagem 

1 7 54% 
2 4 31% 
3 0 0% 
4 0 0% 

> 4 2 15% 
TOTAL 13 100% 

Quadro 17 – Número de Inovações de Processo adoptadas pela amostra entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Motivação para Inovação de 
Processo 

Frequência Percentagsssem 

Auto – Iniciativa 5 38% 
Procura do Mercado 7 54% 

Ambas 1 8% 
TOTAL 13 100% 

Quadro 18 – Motivações para as Inovações de Processo da amostra 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Desenvolvimento das 
actividades de Inovação 

Frequência Percentagem 

Empresa 12 92% 
Empresa em Cooperação  1 8% 

Outras Organizações 0 0% 
TOTAL 13 100% 

Quadro 19 – Organização que procedeu ao desenvolvimento das inovações 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Impacto no Volume de Negócios Frequência Percentagem 
1% 5 38% 

>1% e <10% 3 23% 
≥10% e <20% 2 15% 
≥20% e <30% 2 15% 

≥30% 1 8% 
TOTAL 13 100% 

Quadro 20 – Impacto das Inovações de Processo da amostra no seu Volume de Negócios 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

� Relativamente à quantidade de novos processos de produção introduzidos pelas 

empresas inquiridas, na sua maioria, apenas adoptaram um novo processo de produção 

vitivinícola. De acordo com o Quadro 17 , é visível que sete empresas questionadas 
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adoptaram um novo processo de produção, outras quatro adoptaram dois processos de 

produção e as restastes adoptaram mais de quatro processos de produção novos ou 

significativamente melhorados; 

� No que se refere às motivações que estiveram na origem das inovações de processo, 

cerca de 54% das empresas inquiridas apontam com principal motivação a procura de 

mercado. Contudo, o correspondente a 38% da amostra adoptou novos processos de 

produção de vinho por auto-iniciativa. Apenas uma empresa apontou como motivação as 

duas situações, quer por auto-iniciativa, quer pela procura de mercado. 

� Tal como se constatou nas inovações de produto, também as inovações de processo 

foram desenvolvidas, na sua maioria, principalmente pela empresa, não realizando 

qualquer tipo de actividade em cooperação (Quadro 19 ); 

� Finalmente, a partir do Quadro 20  é facilmente visível quais foram os impactos 

predominantes, em termos percentuais, das inovações de processos de produção no 

Volume de Negócios. Na sua maioria, as empresas consideram reduzido (apenas 1%) o 

impacto das suas inovações de processo no Volume de Negócios. As restantes respostas 

são bastante distribuídas, onde três das empresas inquiridas quantificam o retorno das 

inovações de processo no Volume de Negócios entre os 1 e 10, exclusive. As 4 empresas 

restantes afirmam que o impacto das inovações de processo no seu Volume de Negócios 

se situa acima dos 10%. 

3.2.5 Indique, por favor de forma sucinta em que constituiram os aspectos
mais relevantes dessa(s) novidade(s) ou melhoramento(s).

 

Esta era a última questão acerca da Inovação de Processo, uma questão de resposta aberta na 

qual se pretendia uma descrição bastante breve dos aspectos mais relevantes dos novos ou 

significativamente melhorados processos de produção vitivinícolas. A partir das respostas obtidas 

é possível concluir que a maioria destas inovações está directamente relacionada com as 

inovações de Produto. Aqui, podemos confirmar que, tal como o referido anteriormente no ponto 

“4.1.2 Tipo de Inovação” estes dois tipos de inovação são difíceis de dissociar, uma vez que uma 

inovação de produto, muitas vezes exige novos processos de produção. Para uma empresa 

proceder à criação de um novo vinho é necessário, por norma, um acompanhamento por parte dos 

processos de produção existentes na empresa. Para além da criação de processos que 

permitissem a produção dos novos vinhos, as empresas criaram processos de produção 

vitivinícolas mais rentáveis, ou seja, processos que originaram uma diminuição dos custos de 

produção e uma melhoria no produto final, em termos qualitativos. Procedeu-se a um 

melhoramento significativo no processo de recepção das uvas, assim como todo o processo de 

armazenamento. Verificamos novos processos de estabilização dos vinhos, assim como no seu 

engarrafamento (nomeadamente, no engarrafamento de vinhos “açucarados”). 
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3.2 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa adoptou processos de
produção vitivinícolas novos ou significativamente melhorados, incluindo 
meios de fornecimento de serviços ou de distribuição de vinho?

Sim Não (Se respondeu Não, avance para a questão 3.2.6)  

3.2.6 Porquê? Indique a(s) alternativa(s) mais adequada(s)

Falta de apoios públicos e/ou privados

Falta de Recursos Financeiros

Falta de Recursos Humanos

Por Opção Estratégica  

Relativamente às empresas que não adoptaram qualquer tipo de Inovação de Processo que, como 

já vimos, representam aproximadamente 38% da amostra apontam, quase na sua totalidade, 

como principal motivo a “Opção Estratégica”. Apenas temos o caso de uma empresa que refere 

que, a principal razão para não ter adoptado qualquer processo de produção novo ou 

significativamente melhorado assenta na falta de recursos financeiros. 

Face a este cenário é relevante notar que a maioria das empresas não inova, não por carecerem 

de recursos, sejam eles financeiros ou humanos, mas sim porque se encontram numa posição 

privilegiada face ao mercado que lhes permite definir a sua estratégia de desenvolvimento sem 

incluir investimentos em inovação de processos. 

C. Inovação Organizacional e Marketing   

Depois de analisar as chamadas inovações tecnológicas, fará todo o sentido verificar que outras 

inovações de carácter organizacional e de marketing foram introduzidas pelas empresas 

inquiridas. 

No que respeita a inovação organizacional, dentro da amostra considerada foi possível constatar o 

seguinte: 

 

Gráfico 36 – Introdução de Sistemas de Gestão na amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 
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Gráfico 37 – Alterações na organização do trabalho na amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Gráfico 38 – Alteração das relações com outras empresas na amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

� A partir do Gráfico 36 , é facilmente visível que apenas 33% da amostra (representando 7 

empresas num total de 21 empresas questionadas) introduziram entre 2005 a 2007 

Sistemas de Gestão do Conhecimento novos ou significativamente melhorados, que lhe 

facultaram a difusão de informação no seio das empresas. Muitas vezes, dado que o 

conhecimento técnico, que apenas advém da experiencia técnica encontra-se retido nos 

cérebros dos colaboradores mais antigos. Através da adopção de novos Sistemas de 

Gestão do Conhecimento, a troca de competências técnicas entre todos os colaboradores 

torna-se mais fácil.  

� No que toca a alterações significativas na organização do trabalho, a frequência é 

relativamente equitativa: cerca de 48% das empresas inquiridas assumem terem 

efectuado alterações significativas na organização do trabalho dentro da sua empresa, 

quer na introdução na sua estrutura de novos departamentos ou actividades, quer 

alterações significativas nos órgãos de gestão (sintetizado no Gráfico 37 ). Cada vez mais, 

no meio empresarial o tempo é um recurso precioso, de grande valor e na sua maioria 

escasso. Desta forma é fundamental que a estrutura hierárquica da empresa esteja 

formada de modo a que, a informação “corra” o mais rapidamente possível, exista 
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facilidade de comunicação entre os vários departamentos, mas sempre com as noções de 

chefia bem definidas.   

� Já o Gráfico 38  dá informação relativa a alterações novas ou significativas nas relações 

entre a empresa questionadas e outras instituições. Neste sentido, apenas uma das 21 

empresas inquiridas efectuou novas relações com outras empresas ou instituições, 

relações como alianças, fusões, parcerias, outsourcing ou subcontratação. 

Na área do marketing também foram analisadas alguns tipos de inovações que poderiam ser 

introduzidas, tais como: 

� Alterações significativas no design ou na embalagem dos vinhos que constituem o 

portfolio de produtos das empresas inquiridas. Neste aspecto, os resultados obtidos 

indicam que 76% das empresas apostaram num novo restyling da imagem dos seus 

vinhos, marcado pela diferença e mais próximo das preferências dos consumidores.  

 

Gráfico 39 – Alterações no design ou na embalagem nos vinhos da amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

� Métodos de venda ou de distribuição novos ou significativamente melhorados. Neste tipo 

de inovação apenas apostou cerca de 10% da amostra, designadamente em métodos de 

venda pela internet, franchising, vendas directas ou licenças de distribuição. 

 

Gráfico 40 – Métodos de venda ou de distribuição novos adoptados pela amostra, entre 2005 a 2007 

Fonte : Elaboração própria, 2008 
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D. FACTORES EXTERNOS  

A parte III do Questionário à Inovação no Sector Vitivinícola tem como objectivo analisar algumas 

particularidades directamente relacionadas com o Estudo elaborado pelo Monitor Group “Vinhos 

Portugueses – Estratégias de Marketing”. A primeira questão questiona precisamente o 

conhecimento, por parte das empresas que compõe a amostra, da existência deste Estudo.  

 
Conhecimento acerca da 

essência do Estudo Frequência Percentagem 

Sim 15 71% 
Não 6 29% 

TOTAL 21 100% 

Quadro 21 – Conhecimento acerca da essência do Estudo por parte da amostra 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Perante a importância do Estudo para o sector vitivinícola, era fulcral que todas as empresas 

tivessem um conhecimento consolidado acerca do seu conteúdo, para que, de uma forma 

concertada, dirigissem as suas estratégias de desenvolvimento, com vista ao aumento das 

exportações para os mercados da GB e dos EUA. Porém, num total de 21 empresas, apenas 15 

conheciam o Estudo do Monitor Group. Porém, considerando apenas as empresas que tem 

conhecimento acerca do Estudo, 67% já tentaram por em prática algum dos pontos descritos no 

plano de acção para a GB e para os EUA. 

Dentro das empresas que conhecem o Estudo “Vinhos Portuguesas – Estratégias de Marketing” e 

que já tentaram por em prática alguns pontos constituintes do plano de acção para fomentar as 

exportações para estes dois mercados, as respostas obtidas foram, de alguma forma, distintas. 

Algumas das empresas referiram apenas terem efectuado uma forte aposta nos mercados da GB 

e dos EUA, não especificando de que forma, e quais os segmentos de mercados que consideram 

prioritários. Curiosamente, nas respostas obtidas constata-se que a maioria das empresas delineia 

como foco de actuação os EUA, em detrimento do mercado inglês. 

Outro aspecto referido neste ponto consiste na participação, por parte dos inquiridos, em feira, 

certames e concursos internacionais organizados pela ViniPortugal. A presença nestes eventos 

tem como objectivo último a promoção e consolidação da sua estratégia de internacionalização, 

particularmente nestes países em destaque. 

Uma das respostas, para além de mencionar a prioridade da GB como mercado de destino nos 

seus vinhos, referenciou que tem vindo a conferir maior enfoque ao estado da Florida (tal como o 

referido no Estudo), quando comparado com os restantes estados. Para além disso, detém um 

distribuidor específico para esse nicho de mercado que, quando necessário, efectua visitas de 

prospecção de potenciais clientes. 
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Contudo, houve empresas questionadas que estruturaram respostas mais específicas 

relacionadas com os pontos que compõem o plano de acção proposto pelo Monitor Group. 

Algumas empresas criaram vinhos especificamente destinados a determinados grupos de 

consumidores, de forma a satisfazer ao máximo as suas preferências. Adicionalmente, alguns 

destes vinhos são de categorias Super – Premium dotados de inovações em termos de design e 

embalagem, que para além de serem de elevada qualidade detém uma boa apresentação, tal 

como é aconselhável no Estudo. 

Outra questão bastante frisada no Estudo “Vinhos Portugueses – Estratégias de Marketing” é a 

questão da criação da marca “Portugal” nestes países. Na opinião das empresas inquiridas, o 

conjunto de 48% consideram que a percepção da marca “Portugal” no mercado externo é Fraca. 

Esta percentagem elevada reforça a forte necessidade que o sector vitivinícola tem em criar uma 

marca forte, visível e de qualidade nestes mercados. Contudo, 52% das empresas questionadas 

classificam a marca portuguesa de uma forma qualificada, ou seja, 24% classificam como Média e 

os restantes 29% classificam como Boa. 

Uma realidade é visível, nenhuma empresa considerou a marca “Portugal” como Muito Boa. 

 

Gráfico 41 – Percepção da marca “Portugal” no mercado externo 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

Após a análise deste factor externo, será averiguada qual é a opinião das empresas inquiridas 

relativamente às castas a usar nos novos vinhos a introduzir futuramente no mercado externo, ou 

seja se deverá ser mantido o uso único das castas autóctones, se deverão ser utilizadas também 

castas internacionais, ou alternativamente o uso de apenas castas internacionais. As respostas 

obtidas encontram-se sintetizadas no Gráfico 43 . 
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Gráfico 42 – Castas a uvas nos vinhos destinados ao mercado externo 

Fonte : Elaboração própria, 2008 

Notoriamente os resultados não são surpreendentes, uma vez que, na minha perspectiva, para os 

vinhos destinados aos mercados externos serem considerados verdadeiramente nacionais, 

deverão ser produzidos através de castas autóctones. Convictos desta mesma ideia estão 76% 

dos produtores questionados. Porém, um total de 5 responsáveis (24% da amostra) considera que 

os novos vinhos devem ser produzidos também com castas internacionais, considerando que se 

deve aprimorar constantemente os vinhos produzidos, onde as castas internacionais poderão 

contribuir.  

A questão usada para concluir o Questionário à Inovação no Sector Vitivinícola foi a seguinte: 

4.4 Nos próximos 3 anos, quais serão os 5 maiores mercados para onde a sua
empresa irá dirigir as suas exportações?  

O grande objectivo desta questão prende-se com a análise dos mercados que irão ser 

considerados como prioritários pela amostra. Adicionalmente, através das respostas poderá ser 

verificado se os mercados da GB e dos EUA se encontram incluídos dentro dos mercados 

prioritários indicados pela amostra. 

 

Gráfico 43 – Mercados Prioritários para os próximos 5 anos  

Fonte : Elaboração própria, 2008 
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De facto, para os próximos 5 anos os mercados considerados como prioritários pela amostra, 

apesar de possuírem características bastante diferentes, já representam actualmente os principais 

países de destino das exportações de vinhos portugueses. Como exemplo, temos o caso de 

Angola e dos EUA. O primeiro é um dos países para onde Portugal mais exporta vinhos, contudo, 

na sua maioria são vinhos de mesa, de baixa qualidade, mas que se tornam atractivos pelos seus 

preços reduzidos. Já nos EUA, uma grande potência mundial, os consumidores são bastante 

exigentes, dando preferência a vinhos de elevada qualidade. 

Para além de se manterem os principais países de destino dos vinhos portugueses, podemos 

constatar a previsão dos produtores inquiridos, na sua maioria, exportar os seus vinhos para os 

mercados da GB e dos EUA. Dentro das 21 empresas vinícolas inquiridas, 12 delas irão exportar 

para os EUA (57%) e 8 para a GB (38% da amostra). 

 
 
 

5.4.3. Discussão de Resultados 

Após a apresentação dos resultados obtidos através do questionário realizado a 30 empresas 

clientes da Área de Projectos & Investimentos, uma das áreas de actuação da HM Consultores, 

será relevante verificar o porquê destas respostas e, em que medida a HM Consultores poderá 

intervir.  

Na sua maioria, verifica-se a existência de actividades inovadoras, nas suas diferentes tipologias. 

No que se refere à inovação de produto, 90% das empresas confirmam que introduziram no 

mercado um vinho novo ou significativamente melhorado, no último triénio. Através da descrição 

dos aspectos caracterizadores das inovações, tratam-se sobretudo de inovações ao nível da 

empresa, sendo produtos já existentes no mercado. O principal objectivo destas inovações 

consiste no reforço e abrangência da sua gama de produtos a todo o tipo de procura. Importa 

referir que este é uma estratégia comercial imprescindível no plano de acção das empresas, dado 

que, cada vez mais, a oferta existente deverá estar completamente adequada à procura, fazendo 

que os seus produtos abranjam todo o leque de consumidores e respectivos gostos e 

preferências. Mais especificamente, temos o caso de um vinho espumante alvarinho, elaborado 

através de castas alvarinho (castas de uvas brancas da família da Vitis vinífera) frequentes no 

Norte do país, na região dos Vinhos Verdes. Os vinhos espumantes são, por vezes usados para 

minimizar os excedentes de uva branca verificados, perante o declínio parcial dos vinhos brancos 

entre as preferências dos consumidores. Mas, neste caso, a criação de um novo espumante com 

castas alvarinho advirá da estratégia da empresa, face à procura de mercado. 

Perante a dimensão do sector vitivinícola em Portugal e a forte concorrência entre os vários 

produtores nacionais, as empresas deveriam lançar vinhos novos ao nível do sector, como forma 

de diferenciação e competitividade. Agora, os viticultores têm dirigido as suas atenções para a 
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criação de “Vinhos Light”, também denominados de vinhos leves, caracterizados pelo seu baixo 

teor alcoólico e calórico. Os vinhos provenientes da região dos Vinhos Verdes, sendo vinhos leves, 

muitas vezes acabam por se aproveitarem da imagem de um “Vinho Light”.  

A HM Consultores, como especialista de referência no sector vitivinícola, poderia intervir junto dos 

seus clientes, onde, através de um detalhado diagnóstico, quer da empresa em si, quer do 

mercado, efectuaria um estudo acerca da viabilidade económica da introdução de novos tipos de 

vinho, tendo em conta a estratégia futura delineada e os potenciais mercados onde pretende 

operar. Para além disso, nesses estudos pode ser efectuada uma análise da rentabilidade gerada 

pelos vinhos existentes, pois a empresa poderá estar a produzir vinhos que não englobem 

grandes valias para a empresa, permitindo que alguns recursos e custos sejam libertos, e 

posteriormente aplicados noutros projectos. 

Ainda nas inovações do produto, foi possível constatar que a maioria das empresas questionadas 

desenvolveu as suas inovações internamente, não recorrendo a qualquer tipo de cooperação com 

outras empresas ou instituições, nomeadamente entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico.  

A cooperação entre o tecido empresarial e o Sistema Científico e Tecnológico (SCT) torna-se cada 

vez mais importante no desenvolvimento de qualquer actividade, encontrando-se particularmente 

destacada nos objectivos estratégicos dos vários sistemas de incentivos no âmbito do QREN. 

Também aqui, a HM Consultores poderá participar, funcionando como intermediário e facilitador 

na dinamização dos projectos de investimentos entre os seus clientes e entidades do SCT a 

sistemas de incentivos direccionados à Inovação e à I&D, assim como todo o acompanhamento 

técnico associado. Neste âmbito, a HM Consultores poderá promover consórcios para Projectos 

de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, quer para estudos de mercado, de 

comportamento do consumidor, quer para outros estudos direccionados para o sector vitivinícola.  

Nas inovações de processo, muitas vezes associadas às inovações de produtos, também se 

verificaram presentes neste estudo sobre inovação nas empresas clientes da área de Projectos & 

Investimentos. Nesta parte do questionário ocorreu uma situação em que a empresa não inovou 

por falta de recursos financeiros. Mais uma vez, através dos sistemas de incentivos existentes 

será possível obter benefícios na realização destes investimentos. Apesar do incentivo a projectos 

de Inovação ser de carácter reembolsável (empréstimo a uma taxa de juro 0%), este poderá ser 

convertido em incentivo não reembolsável até 75% do valor do investimento, tratando-se de uma 

grande ajuda financeira na concretização de projectos de investimentos em cooperação com 

outras empresas/instituições. 

Nesta matéria mais técnica importa falar um pouco sobre o papel do enólogo na inovação em 

torno do vinho. Em Portugal, como dizem os técnicos, “sempre houve bons vinhos”, uvas de boa 

qualidade, regiões boas e clima favorável, no entanto a intervenção do enólogo era muito 

pequena. Sem os contributos dos grandes enólogos portugueses como João Portugal Ramos, 
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Luís Pato e José Maria Soares Franco, a qualidade dos vinhos nunca tinha verificado os avanços 

que constatamos. Metodologias como a utilização de madeira nova de carvalho para fermentar e 

estagiar os vinhos e o controlo da temperatura das fermentações são essenciais para a qualidade 

do vinho existente devido à formação dos enólogos, algumas delas realizadas nas grandes 

escolas francesas (Bordéus), que acabaram por desencadear uma verdadeira revolução na 

viticultura. Uma vez que a formação na área da viticultura e enologia se demonstra tão importante 

na qualidade dos vinhos, as adegas deveriam formar todos os seus colaboradores nas diversas 

áreas de interesse, actividade onde a área de Formação Profissional da HM Consultores poderia 

auxiliar, estabelecendo planos de formação completamente ajustados à empresa e respectivos 

colaboradores. 

Relativamente a inovações de carácter organizacional, foi visível uma grande variedade no tipo de 

respostas. O tipo de inovação verificada com maior frequência foi a alteração significativa na 

organização do trabalho. Porém a adopção de novos Sistemas de Gestão do Conhecimento, 

apesar de não se constatar com tanta frequência nas empresas questionadas, apresenta-se cada 

vez mais importante numa organização, uma vez que toda a informação interna das empresas 

deverá estar acessível a todos, para que esta flua entre os colaboradores. Considera-se que 

nestas vertentes, a HM Consultores poderá intervir através da área da Qualidade e Desempenho 

Organizacional. Através do processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, a 

HM Consultores efectuará um diagnóstico acerca dos pontos fortes e fracos da empresa, 

apontando oportunidades de melhoria. Todo o processo de certificação implicará uma mudança 

positiva na organização interna a todos os níveis, o que implicará incrementos de produtividade e 

eficiência. 

Outro tipo de inovação organizacional consiste em alterações novas ou significativas nas relações 

entre a empresa e outras empresas e instituições. Nas empresas questionadas, apenas uma 

indicou ter introduzido este tipo de inovação. A HM Consultores possui a área de Corporate 

Finance, a qual poderia auxiliar as empresas a inovarem ao relacionarem-se com outras 

empresas, através de parcerias, fusões, alianças, outsourcing. Aqui, a área de Corporate Finance 

trabalharia como intermediária entre as várias empresas e/ou instituições, na abordagem ao 

mercado. Dada a dimensão do sector vitivinícola e as diferentes valências de cada produtor, 

poderia dar mais força ao sector nos mercados internos se estes actuassem de forma concertada. 

Tal como o Monitor Group mencionou, os esforços têm que ser efectuados de forma planeada 

com enfoque nos resultados, para assim se poder reforçar a presença dos vinhos portugueses no 

mercado externo. 

Quanto à Inovação de Marketing, 76% das empresas introduziram, no período entre 2005 a 2007 

alterações significativas no design e embalagem dos seus vinhos. Para que os seus produtos se 

mantenham actuais e atractivos, as empresas deverão apostar em todas as vertentes ao nível de 

novas técnicas de marketing. Porém, no que diz respeito a novos métodos de venda e distribuição, 
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afirmam-se quase inexistentes nas empresas inquiridas. Actualmente, face à concorrência feroz a 

que se assiste, as empresas deverão colocar os seus produtos à disposição dos consumidores 

através de vários métodos e processos comerciais e de marketing. Perante a crescente 

importância da economia digital, a existência de uma loja online é uma interessante forma de 

venda dos vinhos.  

Também nesta área a HM Consultores poderá cooperar, colocando todo o trabalho de imagem 

dos vinhos no profissionalismo dos seus colaboradores designers. Quanto a novas técnicas de 

marketing, a área de Marketing & Vendas poderá orientar a empresa na análise da estratégia 

adoptada, respectivos pontos fracos e apresentação de soluções alternativas. 

Em termos da acção de promoção dos seus vinhos, as adegas têm várias opções para 

promoverem e divulgarem os seus vinhos. Desde a participação em concursos, visita a feiras e 

certames nacionais, os seus vinhos poderão ser dados a conhecer os distribuidores, agentes e 

consumidores, assim como as suas características enológicas e particularidades que os distingue 

dos restantes. Em termos internacionais, a promoção dos vinhos deverá ser ainda mais forte, 

recorrendo-se não só à participação efectiva em concursos e feiras, mas também à realização de 

visitas a clientes já existentes assim como constantes viagens de prospecção de novos mercados, 

através de representantes comerciais. Uma vez mais, no âmbito do QREN existe um sistema de 

incentivos que apoia directamente a qualificação e internacionalização das empresas, 

comparticipando financeiramente nestas acções de promoção dos seus produtos e acções de 

prospecção de potenciais mercados. 

Outra forma que poderá ser usada pelas empresas para promover os seus vinhos e marcas, serão 

as práticas de merchandising, elaboração de catálogos, brochuras da empresa e dos seus 

produtos, assim como informação sempre actualizada no seu website. 

Adicionalmente, nos dias de hoje o enoturismo é também usado como forma de promoção e 

marketing dos vinhos portugueses. O sector vitivinícola tem todas as condições para se integrar 

neste segmento turístico que, para além de oferecer locais, momentos e aromas inesquecíveis, 

poderá promover a qualidade dos vinhos portugueses. Com uma tradição vitivinícola com mais de 

2000 anos e 31 denominações de origem espalhadas por todo o país, a vitivinicultura e o 

enoturismo poderá proporcionar aos turistas um conhecimento quer do país e das regiões 

vinícolas, como dos seus melhores vinhos. 

Em suma, o sector vitivinícola detém uma grande dimensão e importância na economia 

portuguesa. Através deste estudo foi possível concluir que têm sido efectuados investimentos na 

inovação nas diferentes vertentes, porém ainda detém graves fragilidades, quando comparado 

com os grandes produtores mundiais, nomeadamente a França, Itália, Espanha e Alemanha. 

Portugal possui vinhos muito bons, comparáveis com os vinhos dos grandes produtores mundiais, 

contudo não detém a sua capacidade de produção e oferta. Penso que a estratégia a adoptar será 
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optar por vinhos de elevada qualidade que, apesar de serem produzidos em menor escala, 

poderão ser vendidos a preços mais elevados. Os vinhos deverão ser sempre ajustados às 

preferências dos consumidores, mesmo que, para isso exijam custos superiores e 

consequentemente preços mais elevados. O sector tem novos processos de vinificação, novas 

tecnologias, técnicos melhor preparados, onde a qualidade terá que ficar em primeiro plano. 

Adicionalmente, a HM Consultores poderá criar uma área de intervenção onde o principal objectivo 

incida na dotação das empresas vitivinícolas com capacidades e competências de inovação. 

Actualmente Portugal possui uma norma técnica para Sistemas de Gestão da Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação, a NP 4457:2007. Esta norma tem por objectivo definir os requisitos 

de um sistema eficaz de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI), permitindo que 

as organizações que o adoptem definam uma política de IDI e alcancem os seus objectivos de 

inovação A HM Consultores poderá prestar serviços de consultoria visando a implementação 

destes sistemas nas empresas vitivinícolas. 

No ponto de vista do mestrando, perante a interligação de todos os tipos de inovação, a HM 

Consultores poderia criar um serviço directamente relacionado com a Inovação, onde concentrava 

as várias áreas de formação, principalmente as referidas anteriormente. O objectivo seria formar 

uma equipa multidisciplinar com competências profissionais nos diferentes campos: Projectos & 

Investimento/Financeira, Design, Corporate Finance, Qualidade, Desempenho Organizacional, 

Marketing & Vendas e ainda Segurança Alimentar e Formação Profissional. Em conjunto, a equipa 

elaboraria um diagnóstico da empresa, identificando os seus pontos fracos e apresentarias 

propostas de melhoria, inovadoras e adaptadas à realidade da empresa, de forma a acrescentar 

valor ao seu negócio. O trabalho em equipa iria trazer inúmeras vantagens na medida em que, 

para além de se tratar de uma equipa com um vasto leque de conhecimentos, analisaria todas as 

vertentes da empresa, obtendo uma descrição da actividade da empresa bastante minuciosa. Esta 

ideia se colocada em prática, perante a adjudicação de vários colaboradores, irá tornar-se num 

serviço relativamente dispendioso, limitando, de certa forma, os clientes a que se dirige.  

Quanto à parte do questionário que relaciona a actividade das empresas questionadas com o 

relatório do Monitor Group, sabe-se que 71% das empresas conhecem esse estudo, das quais 

64% já tentaram por em prática alguns dos pontos constituintes do plano de acção. Este resultado 

vai ao encontro das evidências quantitativas verificadas nos últimos anos. Como foi desenvolvido 

no ponto 4.2, as exportações para os mercados da GB e dos EUA aumentaram, mas não ao nível 

desejado no estudo “Estratégias de Marketing – Vinhos Portugueses”. As empresas têm 

aumentado a qualidade dos vinhos exportados, têm criado vinhos especialmente destinados aos 

consumidores do mercado inglês e americano, porém estes investimentos ainda não foram 

suficientes para atingir as metas previstas. As empresas inquiridas consideram, na sua maioria, 

que a marca ”Portugal” ainda detém um fraco impacto no mercado externo, sendo prioritário 

colocar no mercado os vinhos de qualidade superior, de forma a estabelecer uma posição forte e 
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positiva acerca dos vinhos portugueses. Os grandes produtores questionados consideram que 

esses vinhos de qualidade devem ser produzidos somente com castas nacionais, pois são elas 

que dão a singularidade, particularidade, o sabor, aroma e cheiro dos vinhos portugueses. 

Finalmente, no que diz respeito à definição dos mercados prioritários para o próximo quinquénio, 

foi possível concluir que 57% das empresas pretendem introduzir os seus produtos nos EUA e 

38% na GB. Apesar de identificarem outros países distintos como o Brasil e a Alemanha, é notório 

o interesse das empresas do sector vitivinícola marcarem presença no mercado inglês e 

americano.
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6. Contributo do Estágio para o desenvolvimento pes soal e profissional do 

aluno 

Como já foi referenciado anteriormente, o estágio curricular realizado na HM Consultores, 

especificamente na área de Projectos & Investimentos, teve início a 7 de Novembro de 2007 e 

término a 25 de Abril de 2008. 

Antes de personalizar o contributo relativamente a este estágio curricular, será importante referir 

que, independentemente do tipo de formação onde se insere, o estágio ao longo do percurso 

académico detém uma importância indubitavelmente inquestionável. Pessoalmente, considero que 

qualquer plano curricular deveria integrar uma disciplina de estágio, durante um determinado 

período. Obviamente que todos as matérias leccionadas são importantes, mas o estágio 

estabelece uma forte interligação entre essas matérias e a realidade onde nos inserimos. Aqui fica 

uma crítica mais específica ao plano curricular da Licenciatura em Economia que, dado o seu cariz 

prático deveria conter uma componente onde colocasse o aluno em contacto directo com a 

realidade económica portuguesa 

Esta lacuna constituiu, assim, um dos principais factores que me motivou a frequentar este 

mestrado. Para além de complementar os conhecimentos na minha área de formação, 

possibilitou-me a realização deste estágio curricular.   

De facto, a realização do estágio curricular na HM Consultores trouxe enormes ganhos, quer em 

termos pessoais, quer em termos profissionais. Foram diversas as competências, experiências e 

conhecimentos adquiridos durante estes seis meses de trabalho, enquanto membro de uma 

equipa organizacional. 

Esta experiência permitiu uma valorização do perfil pessoal do mestrando, pois face às exigências 

requeridas pela organização, valores como responsabilidade, maturidade e motivação foram 

essenciais para o bom desempenho das actividades onde esteve envolvido. Para um recém-

licenciado, a inserção na vida activa tem sempre subjacentes dificuldades e obstáculos que são 

apenas ultrapassados com a experiência e prática. Para além disso, o trabalho diário com pessoas 

com larga experiência no mundo empresarial permitiu ao mestrando adoptar métodos e 

procedimentos extremamente importantes no desenvolvimento das actividades, assim como na 

relação entre as outras pessoas, sobretudo com os clientes.  

Em termos profissionais o valor acrescentado deste estágio curricular foi ainda superior, pois 

foram imensos os conhecimentos adquiridos. Através do trabalho desempenhado na área de 

Projectos & Investimentos, foi alcançada alguma familiaridade com todo o estudo económico-

financeiro em torno de um projecto de investimento. Apesar de alguns dos assuntos terem sido 

antes abordados ao longo da sua formação académica, a realização de diversos estudos de 

viabilidade económica dos projectos de investimento concederam ao estagiário um certo conforto 
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e agilidade na sua realização. Em todos os projectos que esteve envolvido, o mestrando verificou 

que cada caso é distinto de todos os anteriores, possuindo particularidades que só se percebem 

depois de um diagnóstico detalhado e rigoroso da realidade empresarial das empresas em estudo. 

Na realização dos primeiros projectos surgiram sempre dúvidas específicas, as quais foram sendo 

esclarecidas ao longo do trabalho, através de bastante pesquisa e dedicação na sua realização. 

Nas dúvidas mais técnicas, o orientador profissional teve um contributo muito importante, na 

medida em que esteve sempre presente e disponível nestes casos.  

Todos os estudos económico-financeiros que realizei estavam associados, como já referido no 

capítulo II, a candidaturas a sistemas de incentivos no âmbito do QREN. O estágio curricular 

permitiu ao estagiário uma percepção mais consolidada e concreta deste novo quadro 

comunitário. Todo este trabalho tem inerente a leitura de um conjunto de legislação bastante 

minuciosa, onde se regem as regras específicas de cada candidatura. Assim, o contacto directo 

com toda esta legislação concedeu-me alguma sensibilidade na leitura destes documentos e 

respectiva interpretação. 

Adicionalmente, como cada projecto possuía uma essência distinta de todas as outras abordadas 

anteriormente, na sua realização era necessário estudar conteúdos novos. Desta forma, este 

trabalho concedeu ao mestrando competências na procura, pesquisa e recolha de informação 

relevante, de uma forma mais rápida e concisa.  

Por outro lado, o facto de a empresa onde se realizou o estágio curricular dedicar a sua actividade 

à prestação de serviços na área da consultoria, o contacto directo com os clientes é muito regular. 

O mestrando alcançou algum à-vontade em dialogar com os clientes, expor as metodologias de 

trabalho e procedimentos a seguir na realização de uma candidatura aos diferentes sistemas de 

incentivos. 

Finalmente, este estágio curricular concedeu ao mestrando a possibilidade de permanecer na HM 

Consultores como colaboradora, na medida que irá iniciar um estágio profissional, com 

possibilidades de ser integrada, posteriormente nos quadros técnicos da empresa.  
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7. Conclusão 

Através do Capítulo I podemos concluir que a HM Consultores – Centro de Estudos Empresariais, 

Lda. trata-se uma de PME, situada no centro da cidade de Aveiro, cuja principal actividade 

consiste na prestação de serviços de apoio aos gestores e shareholders de outras empresas na 

identificação e investigação de problemas internos, com o intuito de os direccionar para a tomada 

de decisões estratégicas de forma a potenciar a criação de valor nas suas organizações. A HM 

Consultores, com mais de 20 anos de experiência na área da consultoria, possui diversos 

domínios de actuação específicos e bem definidos. 

De forma a alargar o seu portfólio de serviços, objectivando sempre a consolidação da sua 

estratégia de desenvolvimento e competitividade, a HM Consultores pretende, num futuro próximo 

criar um serviço directamente relacionado com a Inovação. 

Como vimos através deste relatório de estágio, o conceito de inovação está envolto de alguma 

complexidade, quer derivada à sua definição, quer pelas diversas tipologias que pode assumir. 

Relativamente à definição de inovação, através da breve revisão literária realizada, constatou-se 

uma certa diversificação nas definições obtidas. Para Schumpeter (1934), o primeiro economista a 

estudar este tema, a inovação advém da combinação entre novos conhecimentos e competências 

já existentes, enquanto que para Nelson e Rosenberg (1993) a inovação engloba tanto a 

existência de uma nova tecnologia, como a sua própria difusão. Neste sentido, podemos verificar 

que a inovação se pode verificar em diferentes níveis: ao nível da empresa, independentemente 

do meio exterior, ou pode ser de tal forma radical que afecte todo o sistema económico. Surgem 

assim, as definições de inovação incremental (o grau de ruptura da inovação apenas tem efeitos 

na actividade ou sector) e inovação radical ou descontínua, que se caracteriza fundamentalmente 

pelo fenómeno de “destruição criativa” segundo a teoria schumpeteriana, no medida em que,a 

inovação é de tal forma revolucionária que acaba por tornar obsoleto o que já era existente.  

O Manual de Oslo distingue as chamadas inovações tecnológicas das inovações não tecnológicas, 

sendo as primeiras inovações de produto ou processo, enquanto que as últimas tratam de 

inovações de carácter organizacional e de marketing. 

O conceito de inovação, caracterizado por uma certa ambiguidade (dado que é confundido ou 

considerado sinónimo de outros conceitos relacionados como invenção ou I&D), é 

indubitavelmente um factor correlacionado com o fenómeno de produtividade. Vários estudos 

confirmam que a inovação poderá originar um aumento da produtividade, podendo assim 

potenciar a sua competitividade de forma a resistir à forte concorrência a que se assiste 

actualmente. 

Portugal, um país desenvolvido mas com carências estruturais notórias, apresenta um cenário 

face à Inovação pouco apelativo. Através duma análise comparativa com alguns países da União 
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Europeia, usando como variável de medida o input da inovação, ou seja, a I&D, foi possível 

constatar que Portugal se encontra na cauda do ranking, em que o seu processo de catching-up, 

apesar de embrionário, apresenta uma tendência para extinção. 

Sendo a HM Consultores uma empresa especialista no sector vitivinícola, onde a maioria dos seus 

clientes se integra, penso que o primeiro passo a seguir no longo processo a percorrer na criação 

de um serviço na área da Inovação será analisar quais as oportunidades de negócio na carteira de 

clientes que poderão surgir nesta matéria. Ainda que não seja de uma forma autónoma e 

independente, o serviço direccionado para a Inovação poderá ser incorporado nas várias áreas de 

actuação da HM Consultores.  

Através da análise ao sector vitivinícola português foi possível concluir a sua elevada importância 

no sector primário da economia do país. No entanto, cada vez mais, torna-se um sector global, 

com níveis crescentes em termos concorrenciais, torna-se extremamente difícil permanecer 

competitivo através da prática de baixos preços.  

O Monitor Group através do seu estudo elaborado em 2004 conclui que, o cluster de vinhos 

portugueses poderá incrementar substancialmente as exportações para o mercado da GB e dos 

EUA, mas para tal terá que marcar presença através dos melhores vinhos portugueses, aqueles 

em que a qualidade se trata duma característica fundamental, mesmo que os preços que se 

pratiquem sejam superiores. Quer interna, mas sobretudo externamente os consumidores de 

vinhos tornaram-se mais exigentes, dando total prioridade aos vinhos de qualidade superior. 

Através duma análise evolutiva do nível de exportações verificadas nos últimos anos, facilmente 

se verifica que ainda estamos aquém de atingir a meta prevista para 2010: receitas provenientes 

da exportação de vinho para a GB e os EUA de 63 e 73 milhões de euros, respectivamente. No 

entanto, através do questionário referenciado neste trabalho, foi possível constatar que, na maioria 

das empresas inquiridas pretende dirigir as suas exportações para mercados como GB e EUA, 

mas também como Brasil, Alemanha e Angola. 

O processo de inovação no sector vitivinícola desenvolver-se a um ritmo relativamente lento, dado 

que envolve sobretudo uma gestão sustentada das vinhas. Para que o vinho seja de melhor 

qualidade envolve um conjunto de procedimentos, quer na escolha das castas ideais, vindimá-las 

no momento certo e tratá-las de forma diferente, de forma mais técnica e abordagens adaptadas a 

cada tipo de casta. 

Todavia, através da realização do Questionário sobre Inovação no Sector Vitivinícola foi possível 

concluir que a amostra se preocupa com a introdução de inovações no seio da sua empresa. Para 

cada tipologia de inovação é possível identificar uma área que avaliasse a rentabilidade dessa 

inovação ou que auxiliasse em todas as actividades inovadoras. A título de exemplo, todo o tipo de 

inovações de marketing, seriam trabalhadas pela área de marketing e design, as inovações 
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organizacionais pela área da Qualidade, Desempenho Organizacional, e Corporate Finance e 

inovações de produto e processo pela área de Projectos & Investimento e de Formação 

Profissional. 

Na opinião do mestrando, de forma a cruzar e partilhar conhecimentos nas várias áreas de 

formação, a HM Consultores poderia criar um novo serviço que oferecesse todos os serviços 

subjacentes às actividades inovadoras a concretizar. Desta forma seriam rentabilizados todos os 

conhecimentos, sendo mais detalhado o diagnóstico da realidade da empresa e as principais 

necessidades que esta carece em relação com a inovação. 

Em suma, todo este trabalho foi bastante gratificante, adicionando novos conhecimentos e 

competências, considerando que os objectivos iniciais foram concretizados 
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Anexo I – Questionário sobre Inovação no Sector Vit ivinícola 

Para qualquer questão relacionada com o questionário, contactar:

Ana Maria Ferreira Telm:  917391580
E-mail:  ana.ferreira@hmconsultores.pt

Fonte:

Monitor Group, "Estratégias de Marketing para Vinhos Portugueses na GB e nos EUA", 2004

IERU, CEC/CCIC; "Inquérito à Inovação - Atractividade do território e inovação"; 2005

Questionário à Inovação no sector vitivinícola

universidade de aveiro   HM CONSULTORES

Este questionário está a ser realizado no âmbito de um estágio 
curricular na empresa HM Consultores - Centro de Estudos Empresariais, 
Lda. Este estágio constitui um dos requisitos necessários para a obtenção 
do grau de Mestre em Economia, com especialização em Finanças na 
Universidade de Aveiro.

Com a globalização económica dos mercados, a inovação passou a ser 
um factor de grande importância no crescimento e sustentabilidade a médio 
prazo de qualquer organização, tornando-se um instrumento crucial para a 
diferenciação dos produtos, com consequente criação de valor 
acrescentado.

Desta forma, dada a importância do sector vitivinícola na realidade 
económica portuguesa, é de todo o interesse estudar o impacto que a 
inovação tem ou poderá ter nestas empresas.

Acrescento ainda que, a fim de preservar a confidencialidade do 
questionário, não serão mencionadas no estudo quaisquer informações 
prestadas individualmente por cada empresa contactada. No entanto, e 
salvo indicação contrária manifestada pela empresa, será referenciado no 
estudo o nome das organizações participantes neste questionário.

O êxito deste estudo depende fortemente da sua colaboração, pelo que 
agradeço atempadamente a sua disponibilidade.

O presente questionário é de fácil e rápido preenchimento, encontrando-se 
estruturado da seguinte forma:

Parte I
1. Identificação da Empresa
2. Características da actividade económica da empresa

Parte II
3. Inovação na empresa

Parte III
4. Factores Externos
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Parte I

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Designação Social:

1.2 Morada:

1.3 Código Postal:       1.4 Localidade:

1.5 Actividade principal (CAE-Rev. 3-2007)

1.6 Nº de Contribuinte:

1.7 Website:

1.8 E-mail:

2. CARACTERÍSTICAS DA ACTIVIDADE 

2.1 Qual a produção média anual de vinho da sua empresa?
Indique apenas a alternativa mais adequada (valores em litros)

2.2 Qual o tipo de vinho produzido maioritariamente na sua empresa?
Indique apenas a alternativa mais adequada

Rosé Português
Rosé Novo
Vinho Verde
Brancos Refrescantes
Tintos Espumantes
Tintos por casta consumidos com comida
Tintos lotados consumidos com comida
Tintos suaves frutados

2.3 Qual é a categoria de vinho que mais exporta?
Indique apenas a alternativa mais adequada

Super-premium elevado

Super-premium

Premium

Outra

   HM CONSULTORES

Questionário à Inovação no sector vitivinícola

ECONÓMICA DA EMPRESA

universidade de aveiro

 [0 ; 250.000[

[250.000 ; 500.000[ [500.000 ; 750.000[ [750.000 ; 1.000.000[

 [>1.000.000[
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Parte II

3. INOVAÇÃO NA EMPRESA

3.1 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa introduziu no mercado
algum vinho novo ou significativamente melhorado considerando a gama de 
vinhos da empresa? 2

Sim Não

3.1.1 Quantas inovações foram introduzidas?
Indique apenas a alternativa mais adequada

1 2 3 4 >4

3.1.2 Essa(s) novidade(s) abrange(m):
Indique apenas a alternativa mais adequada

Gama de vinhos da empresa

Oferta de vinhos existente no mercado

3.1.3 Esta(s) novidade(s) constitui(em):
Indique apenas a alternativa mais adequada

Vinhos com características diferentes

Mesmos vinhos com novas marcas

3.1.4 O lançamento desse vinho foi motivado por:
Indique apenas a alternativa mais adequada

Procura de Mercado

Auto-iniciativa

3.1.5 Quem desenvolveu essa(s) inovação(ões)?
Indique apenas a alternativa mais adequada

Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence

A sua empresa em cooperação com outras empresas
ou instituições

Principalmente outras empresas e instituções

3.1.6 Contribuição da venda desse novo vinho para o volume de negócios

em 2007: (%)

3.1.7 Indique, por favor de forma sucinta em que constituiram os aspectos
mais relevantes dessa(s) novidade(s) ou melhoramento(s).

Se respondeu Sim na questão 3.1, ignore a questão abaixo

 3.1.8 Porquê? Indique a(s) alternativa(s) mais adequada(s)

 Falta de Apoios Públicos e/ou Privados

 Falta de Recursos Financeiros

 Falta de Recursos Humanos

 Por Opção Estratégica

A. Inovação de Produto

universidade de aveiro   HM CONSULTORES

Questionário à Inovação no sector vitivinícola

 



 
 
Inovação e Oportunidades de Negócio numa Empresa de Consultoria  
 
 

136                                                                                                                Ana Maria Henriques Ferreira, 2008 
 

2

3.2 Durante o período de 2005 a 2007, a empresa adoptou processos de
produção vitivinícolas novos ou significativamente melhorados, incluindo 
meios de fornecimento de serviços ou de distribuição de vinho?

Sim Não (Se respondeu Não, avance para a questão 3.2.6)

 3.2.1 Quantos processos foram introduzidos?
 Indique apenas a alternativa mais adequada

 1  2  3  4  >4

 3.2.2 A Adopção desse(s) processo(s) foi motivado por:
 Indique apenas a alternativa mais adequada

 Procura de Mercado

 Auto-iniciativa

 3.2.3 Quem desenvolveu esse(s) novo(s) processo(s)?
 Indique apenas a alternativa mais adequada

 Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence

 A sua empresa em cooperação com outras empresas
 ou instituições

 Principalmente outras empresas e instituções

 3.2.4 Contribuição da venda desse(s) novo(s) processo(s) para o volume
 de negócios em 2007:  (%)

 3.2.5 Indique, por favor de forma sucinta em que constituiram os aspectos
 mais relevantes dessa(s) novidade(s) ou melhoramento(s).

3.2.6 Porquê? Indique a(s) alternativa(s) mais adequada(s)

Falta de apoios públicos e/ou privados

Falta de Recursos Financeiros

Falta de Recursos Humanos

Por Opção Estratégica

B. Inovação de Processo

universidade de aveiro   HM CONSULTORES

Questionário à Inovação no sector vitivinícola
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3.3 Durante o período 2005 a 2007, a sua empresa introduziu: 
Indique a(s) alternativa(s) mais adequada(s)

3.3.1 Inovação Organizacional

Sistemas de gestão do conhecimento novos ou
significativamente melhorados para melhorar o uso ou a
troca de informação, os conhecimentos e as
competências técnicas das empresas.

Alterações fundamentais na organização do trabalho
dentro da empresa, tais como mudanças na estrutura de
gestão ou na integração de novos departamentos
ou actividades.

Alterações novas ou significativas nas relações com
outras empresas ou instituições públicas, tais como,
alianças, parcerias, outsourcing ou subcontratação.

3.3.2 Inovação de Marketing

Alterações significativas no design ou na embalagem dos
vinhos que constituem o portfólio de produtos da sua
empresa,

Métodos de venda oude distribuição novos ou
significativamente alterados, tais como vendas pela
internet, franchising, vendas directas ou licenças de
distribuição.

C. Inovação Organizacional e Marketing

   HM CONSULTORES universidade de aveiro

Questionário à Inovação no sector vitivinícola
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Parte III

4.1 Relativamente ao relatório "Estratégias de Marketing para os Vinhos
Portugueses na GB e nos EUA" realizado pelo Monitor Group com o apoio da

FALSO

Sim Não
FALSO

Se sim, a sua empresa já tentou colocar em prática algum dos
pontos que constitui o plano de acção para fomentar o volume
de exportações para a GB e os EUA?

Não

Sim

Qual (Quais)? Descreva sucintamente

4.2 Qual é a percepção, na sua opinião, da marca "PORTUGAL" no mercado
externo? Indique apenas a alternativa mais adequada

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

4.3 Na sua opinião, futuramente, os vinhos portugueses devem continuar a
ser produzidos com castas autóctones ou também se deve apostar na
produção com castas internacionais? Indique apenas a alternativa mais adequada

Apenas com castas autóctones

Também com castas internacionais

Apenas com castas internacionais

4.4 Nos próximos 3 anos, quais serão os 5 maiores mercados para onde a sua
empresa irá dirigir as suas exportações?

Mercado:

1.

2.

3.

4.

5.

D. FACTORES EXTERNOS

universidade de aveiro

% no Volume de Negócios

   HM CONSULTORES

Questionário à Inovação no sector vitivinícola

ViniPortugal, a sua empresa tem conhecimento da sua essência?
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Muito Obrigada pela sua colaboração!

Observações:

   HM CONSULTORES universidade de aveiro

Questionário à Inovação no sector vitivinícola

Reenvie, por favor, o questionário preenchido para o e-mail:
ana.ferreira@hmconsultores.pt 

Se a sua empresa estiver interessada em ter acesso a uma 
cópia do estudo que irá resultar desta iniciativa, solicito que me 

informe nesse sentido. Terei muito gosto em partilhar essa 
informação.
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Anexo II – Listagem de empresas questionadas sobre Inovação no Sector Vitivinícola 

Nº Nome da Empresa URL Tel. Fax. E-mail

1 Adega Cooperativa de Alijó, C.R.L www.adegalijo.com/ 259 959 101 259 959 804 dalijob@mail.telepac.pt

2 Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. www.cantanhede.com/ 231 419 540 231 420 768 cantanhede@mail.telepac.pt

3 Adega Cooperativa de Freixo de Espada a Cinta, C.R.L. 279 653 266 279 653 876 cooperativadefreixo@clix.pt

4 Adega Cooperativa de Monção, C.R.L. www.adegademoncao.com/ 251 652 167 251 651 108 adegademoncao@mail.telepac.pt

5 Adega Cooperativa de Sabrosa, C.R.L 259 939 177 259 938 359 adega.sabrosa@clix.pt

6 Adega Cooperativa do Cartaxo, C.R.L. www.adegacartaxo.pt/ 243 770 987 243 770 107 adegacoop.cartaxo@mail.telepac.pt

7 Adega Cooperativa do Fundão, C.R.L. www.adegafundao.com/ 275 752 275 275 753 770 geral@adegafundao.com

8 Campolargo Vinhos www.campolargovinhos.com 231 519 000 231 519 009 geral@campolargovinhos.com

9 Casa Santos Lima, S.A. www.casasantoslima.com/ 263 760 621 263 760 621 casasantoslima@mail.telepac.pt

10 Caves Altoviso Vinícola Passadouro, Lda. www.altoviso.pt/ 234 743 238 234743013 altoviso@altoviso.pt

11 Caves de São João (Sociedade de Vinhos Irmão Unidos, Lda.) www.cavessaojoao.pt/ 234 743 118 234 743 000 celia.cavessjoao@mail.telepac.pt

12 Cooperativa Agrícola Santo Isídro de Pegões, C.R.L www.cooppegoes.pt/ 265 898 860 265 898 865 geral@cooppegoes.pt 

13 Cooperativa Terras de Felgueiras - Caves Felgueiras, C.R.L 255 312 667 255 312 668 jmachado@coopfelgueiras.pt

14 J. Portugal Ramos Vinhos, S.A. www.jportugalramos.com/ 268 339 910 268 339 918 jportugalramos@mail.telepac.pt 

15 João Russo Monteiro (Quinta da Fonte Nova) www.quintadafontenova.com/ 254 484 112 254 484 112 geral@quintadafontenova.com

16 José Carlos de Morais Calheiros de Cruz e Cia. Lda. www.calheiroscruz.com/ 254 900 200 254 900 209 j.calheiroscruz@sapo.pt

17 Lavradores de Feitoria-Vinhos de Quinta, S.A. www.lavradoresdefeitoria.pt/ 259 937 380 259 937 389 comercial@lavradoresdefeitoria.pt

18 Luís Pato unipessoal, Lda. www.luispato.com/ 231 596432 231 596842 contacto@luispato.com

19 Mário Braga, Herdeiros (Quinta do Mourão) www.quintadomourao.pt/ 254 324 323 254 324 324 geral@quintadomourao.pt

20 Provam - Produtores de Vinhos Alvarinho de Monção, Lda. www.provam.com/ 251 534 207 251 534 148 pq@provam.com

21 Quinta de la Rosa - Vinhos, S.A. www.quintadelarosa.com/ 254 732 254 254 732 346 sophia@quintadelarosa.com

22 Quinta de São Pedro das Águias Vinhos S.A. 254 782 070 254781470 d.gomes@mosteiro.eu

23 Quinta do Ortigão - Sociedade de Agroturismo, Lda. 231 503 209 231 523 144 p.alegre.ortigao@clix.pt

24 Quinta do Vallado - Comercial, Lda www.quintadovallado.com/ 254 323 147 254 324 326 vallado@mail.telepac.pt

25 Rochinvest - Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. www.rochinvest.com/ 226 061 762 226 061 768 turinroch@rochinvest.com

26 Saven - Sociedade Abastecedora de Navios Aveirense, S.A. 234 329 530 234 329 531 micaela@saven.pt

27 Sociedade Agrícola Quinta Seara d'Ordens www.quintasearadordens.pa-net.pt/ 254 906 415 254 906 202 searadordens@mail.telepac.pt

28 Sogrape Vinhos, S.A. www.sogrape.pt/ 227 838 104 227 835 769 jose.freitas@sogrape.pt

29 União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes, U.C.R.Lwww.vercoope.pt/ 229 698 180 229 698 181 geral@vercoope.pt

30 União das Adegas Cooperativas do Dão, U.C.R.L www.udaca.pt/ 232 467 064 232 467 069 geral@udaca.pt  


