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Lúıs Represas - Ao Fim Ao Cabo (1993)
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Utilização de QR Code na indústria vit́ıcola
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Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Resumo — A utilização de etiquetas visuais 2D do tipo QR Code na contextualiza-

ção dos mais variados produtos tem-se vulgarizado na mesma medida da proliferação

de dispositivos móveis no atual paradigma da internet. Hoje em dia é cada vez

mais frequente a utilização de etiquetas QR Code para contextualizar serviços e

estimular a interacção entre consumidor e produtos/serviços nas mais variadas áreas

económicas e não só.

No caso da indústria vińıcola, em particular no que concerne à rotulagem de garrafas

de vinho, o trabalho apresentado nesta dissertação revela uma tendência para uma

crescente inclusão de QR Code nos contra rótulos no sentido de aproximar o consumi-

dor à marca e dar a conhecer um pouco mais das caracteŕısticas do vinho contextuali-

zado e convidá-lo para um conjunto mais abrangente de opções dinâmicas, como as

provas, a partilha social, eventos, entre outras. Contudo, existem ainda muitos casos

de utilizações incorrectas ou QR Code que não são correctamente explorados.

As indicações que esta dissertação fornece, alinhadas com as devidas conclusões

retiradas da análise factual do mercado actual, quer nacional, quer internacional,

mostram que existe um conjunto de mais-valias na utilização deste tipo de ferramen-

tas não só para a informação do consumidor acerca de um vinho em particular, mas

sim para uma panóplia de serviços que vão além disso. Assim, a contribuição mais

importante deste trabalho reside num conjunto de propostas que visam promover a

indústria vińıcola e o turismo associado, conhecido por enoturismo, de uma forma

mais dinâmica, envolvendo o consumidor num cenário que vai muito além da garrafa

de vinho.

Palavras Chave: QR Code, contextualização, indústria vit́ıcola, promoção.
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The use of QRCode in the wine industry
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Abstract — The use of 2D QR Code type of visual tags in the context of various

products has become popular along with the spread of mobile devices in the current

paradigm of the internet. Nowadays it is increasingly common to use QR Code

labels to contextualize services and boost the interaction between consumers and

products/services in various economic areas and beyond.

Regarding the wine industry, namely the labeling of wine bottles, the work presented

in this thesis shows a trend in the increasing addition of QR Code on back labels

aiming at getting the consumer closer to the brand and making him know a little

more of the wine contextualized characteristics and inviting him to a broader set

of dynamic options, like wine tastes, social sharing events, among others. However,

there are still many cases of incorrect use of QR code that are not accurately

operated.

The clues provided by this thesis, in line with the relevant conclusions drawn from

the factual analysis of the current market, both national and for a range of services

that go beyond that. Thus, the most important contribution of this work lies in a

set of proposals aimed at promoting the wine industry and the associated tourism,

known as wine tourism, in a more dynamic manner, involving the consumer in a

setting that goes far beyond the wine bottle.

Key Words: QR Code, context aware, wine industry, wine promotion.
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1.1 A indústria vitivińıcola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 O papel das tecnologias de informação . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Enquadramento e objectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Organização da dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Mecanismos de contexto e QR Code 9

2.1 Contextualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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2.4 Alguns śıtios de internet que permitem a geração de QR Code. . . . . 32

3.1 Alguns dos vinhos Douro que utilizam códigos AVIN. . . . . . . . . . 46
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3.2 Página do śıtio Adegga.com referente a um vinho – ecrã 2. . . . . . . 45
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3.14 Conjunto de ecrãs da aplicação Vivino para iOS. . . . . . . . . . . . . 61
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4.4 Śıtio da Internet da Quinta da Pacheca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.5 Śıtio da Internet da Quinta do Judeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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4.8 Śıtio da Internet da Quinta Vale D. Maria. . . . . . . . . . . . . . . . 83
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i.e. isto é, por conseguinte

vid. veja-se, ver

vs. versus, por comparação com

xxvi



1 Introdução

Portugal é um dos páıses com uma das maiores tradições vitivińıcolas. A variedade

da riqueza ampelológica1 estabelecida há séculos nos distintos tipos de solo e clima,

assim como os diferentes estilos de vinificação, o estágio em madeira e as propriedades

espećıficas e regionais de cada uma das suas áreas de produção, fazem de Portugal um

páıs como um mosaico vińıcola muito variado e difićılimo de encontrar em qualquer

outra parte do mundo.

Do Minho ao Algarve, existe uma distância em linha recta de 650 km e 40 regiões

vitivińıcolas reconhecidas. Em qualquer região de Portugal, seja onde for, há sempre

alguém que produz vinho. O Vinho Verde e o Vinho do Porto, completamente

d́ıspares e opostos, coabitam numa área de 160 km de largura o que significa que

se pode passar de uma região vitivińıcola para outra sem se dar conta. Este é, sem

dúvida, um dos encantos de Portugal, que se manifesta pelo interesse tuŕıstico das

regiões produtoras de vinho.

O binómio vinho — turismo, muitas vezes denominado enoturismo, assume um

papel preponderante na promoção das várias regiões vińıcolas de Portugal, onde

1Ampelidáceas, famı́lia de plantas cujo tipo é a videira e cuja riqueza se traduz na enorme
variedade de castas que existem em Portugal.

1
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cada produtor potencia de alguma forma os seus produtos que não se confinam

estritamente ao vinho. Produtos como o turismo rural e enoturismo são cada vez

mais relevantes para a economia local e nacional o que justifica uma coordenada

acção de promoção. No que concerne ao vinho, varias estratégias de promoção e

marketing têm vindo a ser utilizadas para interagir da melhor forma posśıvel com o

seu consumidor.

A utilização efectiva dos rótulos/contrarótulos das garrafas, técnicas inovadoras de

design gráfico e serviços contextualizados e personalizados dispońıveis aos consumido-

res são alguns exemplos do que tem sido feito nos últimos 10 anos para tornar um

vinho mais apelativo e, deste modo, mais suscept́ıvel de ser adquirido. Simultanea-

mente, o vinho português é responsável por uma grande fatia das exportações e

representa um dos produtos mais conhecidos além fronteiras, nomeadamente o Vinho

do Porto, o que justifica que todas as informações que se possam prestar numa

interacção produtor – consumidor tenham de ser baseadas num suporte multilingue.

O papel de novas tecnologias da informação torna-se assim crucial nesta interacção

com os consumidores de vinho, potenciando novos produtos tecnológicos e inovadores

direccionados à promoção do vinho e tudo o que pode estar por detrás da garrafa

de um determinado produtor. As etiquetas visuais do tipo QR Code2 têm sido

amplamente utilizadas neste contexto, embora, em grande parte dos casos, fraca-

mente exploradas nas suas possibilidades de utilização.

Esta dissertação analisa de forma sistemática o mercado vitivińıcola nacional, com

vista a traçar uma análise de requisitos dos produtores de vinhos em termos de

promoção do seu produto principal — o vinho — e discute de que forma etiquetas

2D podem ajudar nesta tarefa. Ao longo deste documento, são analisadas a maior

parte das garrafas que recorrem a este sistema tecnológico de contextualização e

discute-se a estratégia utilizada por cada produtor para oferecer, essencialmente, um

sistema de informação ao seu cliente. Apontam-se os bons e os maus exemplos na

2Sistema gráfico de etiquetagem a duas dimensões (2D) que permite ser facilmente descodificado
por um dispositivo móvel com câmara fotográfica e uma aplicação dedicada, que permite,
essencialmente, contextualizar uma determinada acção de uma forma muito simples e prática.
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tentativa de que este trabalho possa contribuir para um aumento da competitividade

dos vinhos nacionais.

1.1 A indústria vitivińıcola

A industria vitivińıcola em Portugal, com ráızes seculares, tem vindo a assumir um

papel cada vez mais preponderante quer na vida dos portugueses quer na própria

economia do páıs. Uma prova disso reside no crescente interesse público nas últimas

décadas pelos vinhos portugueses, quer com concursos com maior visibilidade e maior

marketing, quer com a maior demanda estrangeira pelos nossos vinhos, reflectindo-

se este último aspecto no crescimento de algumas regiões vińıcolas portuguesas. A

figura 1.1 ilustra a página das regiões vińıcolas do portal Infovini, onde existe um

conjunto de informações que realçam a diversidade e caracteŕısticas de cada uma.

Figura 1.1 – Regiões vińıcolas de Portugal no portal Infovini (www.infovini.com).

De facto, a diversidade na orografia do terreno, condições climatéricas distintas e

www.infovini.com
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tradições populares muito diferentes num páıs tão pequeno levam a um património

cultural (e não só) que interessa associar ao turismo e, também, ao vinho produzido

em cada uma destas regiões vińıcolas de Portugal. Assim, é quase natural afirmar

que existem condições muito favoráveis à utilização de QR Code não só para o vinho

mas para criar uma sinergia com o consumidor levando-o a novos produtos onde o

enoturismo se destaca como um potencial produto de grande valor económico. E

nesta matéria de promover o enoturismo recorrendo a QR code, Portugal e os vinhos

portugueses ainda têm um bom caminho a percorrer.

1.2 O papel das tecnologias de informação

Uma etiqueta visual 2D do tipo QR Code, abordada em detalhe no próximo caṕıtulo,

tem um prinćıpio de funcionamento similar ao bem conhecido código de barras do

tipo UPC-13. Este último permite o armazenamento de 12 caracteres de informação

enquanto que um QR Code permite muito mais. Um QR Code pode ser lido através

de uma aplicação para smartphone e essa aplicação utiliza a informação embebida

no QR Code para afixá-la no ecrã. Actualmente, os QR Code estão por todo lado.

No Japão, páıs de onde surgiram e onde são utilizados em virtualmente qualquer

cenário, existem serviços fúnebre que mostram fotografias do falecido quando se

aponta um smartphone para um QR Code impresso na respectiva campa, o que

mostra o enorme leque de aplicações destas tecnologias.

De acordo com numerosos estudos de opinião, a sociedade global abraçou a utilização

de QR Codes e tornou estes śımbolos numa ferramenta de marketing inovadora.

Algumas grandes empresas, desde empresas de bebidas, transportes, cadeias de

restauração, bancos, indústria automóvel, entre outras, têm vindo a adoptar os QR

Code para se envolverem ou interagirem com os seus clientes-alvo com o objectivo

de venda de produtos e/ou serviços. Por exemplo, um estudo antigo refere que 14

milhões de americanos fotografaramQR Codes no mês de junho de 2011. Actualmente

é uma prática comum e em crescimento. O mesmo estudo refere que cerca de 58 %

de pessoas apontam o seu dispositivo móvel para um QR Code fazem-no em casa e
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as restantes numa loja e que a faixa etária que mais usa estes mecanismos se situa

nos 35 a 44 anos.

Existem também inúmeras aplicações para ler QR Code em rótulos de garrafas de

vinho, como se irá observar ao longo deste documento, e assim se poderá concluir

facilmente que o potencial desta tecnologia ainda não está completamente explorado.

QR Code em publicidade ou rótulos de vinho é um dos canais para facultar mais

informação ao consumidor. Mais ferramentas avançadas – já em utilização em outros

mercados – permitirão aplicações que utilizam os QR Code para uma interacção com

distribuidores ou para interface com redes sociais de partilha. Além disso, emergem

empresas que fornecem serviços espećıficos de QR Code para o mercado vińıcola. A

figura 1.2 ilustra um desses exemplos, o que mostra algum do potencial da utilização

de QR Code na industria vit́ıcola.

Figura 1.2 – Exemplo de ferramentas QR Code para o mercado vińıcola (www.wine-

solutions.com).

1.3 Enquadramento e objectivos

Este trabalho visa analisar o panorama do mercado vińıcola português no ponto de

vista de utilização de ferramentas tecnológicas que promovam o vinho e o enoturismo

em Portugal. Neste objectivo, abordam-se os QR Code como sinónimo de interacção

entre o consumidor e uma plataforma de serviços promovida pelo produtor de cada

www.wine-solutions.com
www.wine-solutions.com
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garrafa que ostenta este tipo de etiqueta visual. É assim um objectivo realizar um

levantamento exaustivo e minucioso destas ferramentas tecnológicas na industria

vitivińıcola portuguesa e desta forma apontar e exemplificar o que são as boas

práticas nesta matéria.

Com base na dissertação efectuada, é concretizado o levantamento dos principais

requisitos que os produtores tentam alcançar e, desta forma, antever potenciais

tecnologias de informação que permitam a concretização dos objectivos de promoção

que cada produtor ambiciona. Como objectivo complementar pretende-se que esta

dissertação possa servir de guia de boas práticas a seguir quando um produtor de

vinho deseja conceber um sistema de informação que de forma eficiente promova

o seu vinho e o enoturismo (e/ou outros serviços) numa estratégia bilingue de

internacionalização.

Como resultado final, apresenta-se o innodouro, um protótipo funcional que mostra

o cariz prático deste trabalho e que se destina a funcionar como uma interface entre

um produtor de vinho e os respetivos consumidores. Nesta interface, materializam-se

os conceitos definidos ao longo da dissertação, isto é,

1.4 Organização da dissertação

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis caṕıtulos. Após uma introdução de

enquadramento e de motivação subjacente a este trabalho, o caṕıtulo 2 é reservado

à análise factual do mercado vińıcola, com especial ênfase nas garrafas de vinho que

já incorporam um QR Code nos seus rótulos. Discutem-se, no caṕıtulo 3, as várias

tendências e de que forma estes QR Code são utilizados pelas diferentes marcas e

poĺıticas de uso. No caṕıtulo 4, é apresentada a tecnologia associada à utilização

de QR Code e analisam-se as aplicações necessárias. O capitulo 5 apresenta uma

proposta de implementação de serviços que pretendem oferecer valor acrescentado à

indústria vit́ıcola e servir de guia de boas práticas a seguir sempre que se pretenda

utilizar este tipo de tecnologia na promoção da indústria vit́ıcola.
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A finalizar a dissertação, no caṕıtulo 6, apresentam-se as devidas conclusões deste

trabalho de dissertação com base na análise efectuada ao mercado e apresentam-se

algumas perspectivas de trabalho futuro, materializadas em propostas de implementa-

ção de novos serviços sobre os QR Code utilizados em garrafas de vinho.





2 Mecanismos de contexto

e códigos QR Code

No caṕıtulo introdutório desta dissertação foi apontado que um dos mecanismos que

tem emergido como forma simples e prática de criar uma interacção em tempo real

entre um utilizador e um produto são as etiquetas visuais QR Code. Este caṕıtulo é

reservado ao estudo aprofundado deste tipo de etiqueta que permite contextualizar

uma acção e devolver algum tipo de serviço suportado por um dispositivo móvel.

Além da descrição das suas caracteŕısticas, abordam-se as ferramentas que podem

ser usadas para criar códigos QR Code de forma gratuita e as aplicações que existem

para os descodificar.

2.1 Contextualização

Entende-se por contextualização a ligação de um objecto a uma acção que é direccio-

nada especificamente para esse objecto. O caso mais simples com que lidamos

diariamente é a presença de códigos de barras, que tanta utilidade têm nos supermer-

cados para a identificação de um objecto com a correspondente ligação a uma

acção em particular. Em termos de contextualização existem muitos mecanismos

que são extensivamente utilizados nas mais variadas aplicações que dependem de

9
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um determinado contexto. Exemplos são as etiquetas visuais, etiquetas de rádio-

frequência, entre outras, que tendam a apresentar um custo muito reduzido, oferecer

capacidade de reter alguma informação e de serem lidas de forma muito rápida.

2.1.1 Serviços baseados em localização

Em aplicações ou plataformas de serviços do tipo LBS (Location Based Services),

o mecanismo óbvio de contextualização baseia-se numa localização geográfica ou

espacial do objecto alvo, normalmente algo que o consumidor transporta. Por

exemplo, existem múltiplas aplicações em que um dispositivo móvel, quando se

encontra nas redondezas de uma determinada localização, despoleta uma determinada

acção, por exemplo, de marketing dirigido ao seu utilizador. Esta notificação pode

ser feita quer recorrendo ao uso de um smartphone com GPS ou mesmo recorrendo

a tecnologia de comunicações sem fios de proximidade do tipo Bluetooth, RFID

(Radio-Frequency IDentification).

No que diz respeito à utilização de tecnologia Bluetooth, um dos mecanismos que tem

sido explorado é o da utilização de faróis. Um exemplo disso é o Estimote e pode ser

visto em http://estimote.com. Um dispositivo muito pequeno é instalado num

local de interesse e emite regularmente um beacon sobre a tecnologia Bluetooth

Low Energy. Qualquer dispositivo compat́ıvel com a necessária aplicação gera

uma notificação ao utilizador de que está próximo de um determinado ponto de

interesse. Novas ideias têm sido materializadas em técnicas de notificação que

utilizam ultra-sons, onde uma aplicação que reside num smartphone fica à escuta de

um determinado padrão no seu microfone. Um exemplo desta tecnologia pode ser

encontrada em http://www.fyi.pt.

2.1.2 Etiquetas de rádio-frequência

Já os dispositivos de identificação por rádio frequência aparentam ter uma utilização

diferente. Uma das mais utilizadas é nas barreiras anti-roubo. Apesar de ser uma

http://estimote.com
http://www.fyi.pt
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Figura 2.1 – Imagem sugestiva da utilização de Estimote. Quando um dispositivo móvel se

encontra nas proximidades de uma baliza Bluetooth Low Energy Estimote, uma notificação

ou mensagem é despoletada no dispositivo.

tecnologia simples, necessitam de um sistema de leitura próprio o que nem sempre é

adequado. Mais recentemente, tecnologias como o NFC (Near Field Communication)

permitiram desenvolver ferramentas de leitura deste tipo de etiquetas recorrendo a

dispositivos móveis com leitores de etiquetas rádio e assim permitir uma comunicação

entre essas etiquetas e o dispositivo. Prioritariamente para sistemas de pagamento,

novas aplicações foram desde logo desenvolvidas que recorrem a este tipo de tecnolo-

gia que promete oferecer mais segurança, já que tem um raio de alcance muito curto.

Figura 2.2 – Imagem de uma etiqueta RFID, muitas vezes encontradas em produtos como

livros, garrafas de vinho, etc, que funcionam, na maioria dos casos, como elementos de alarme

e não como sistemas informativos.
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2.1.3 Sistemas ópticos de contextualização

No caso da contextualização ser óptica, as etiquetas visuais adquirem particular

relevância pois, como o próprio nome indica, são etiquetas onde a informação é

representada e codificada graficamente e cujos custos de produção são normalmente

muito reduzidos já que assentam na impressão de um padrão em papel. Estas podem

dividir-se em dois grandes grupos: códigos unidimensionais e bidimensionais. Os

primeiros são sistemas muito simples de codificação, designados códigos de barras

lineares, estando presentes em virtualmente todos os produtos.

Os códigos bidimensionais codificam um conjunto de dados tanto no sentido horizon-

tal como vertical, aumentando deste modo a quantidade de caracteres que podem

estar presentes numa mesma etiqueta. Apesar desta vantagem e de poderem ocupar

a mesma área que um código de barras linear, os códigos bidimensionais (ou 2D)

não substitúıram o vulgar EAN-13. No entanto, muitos sistemas de seguimento

(tracking de encomendas) recorrem hoje a códigos 2D pelo simples facto de existir

uma necessidade de armazenar mais informação por etiqueta num sistema de leitura

óptica.

Dos sistemas 2D mais conhecidos resumem-se, de seguida, os mais utilizados.

MaxiCode

O MaxiCode, exemplificado na figura 2.3, é um sistema de śımbolos de domı́nio

público, originalmente criado e usado pela UPS (United Parcel Service) e publicado

em 1992. Assemelha-se a um código de barras, mas utiliza pontos organizados numa

grelha hexagonal ao invés de barras. O MaxiCode é descrito pela norma ISO/IEC

16023.

Um śımbolo MaxiCode ocupa geralmente 6,5 cm2, com um alvo ao centro rodeado

de um padrão de pontos numa grelha hexagonal. Pode codificar 256 caracteres

internacionais com valores 0-127 em acordo com o ANSI X3.4, isto é, todos os 128
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caracteres ASCII, e valores 128-255 de acordo com o ISO 9959-1 (também conhecido

como ISO Latin-1, ou Alfabeto Latino no1).

Embora a capacidade de armazenamento deste śımbolo não seja tão alta como outros

śımbolos 2D, como o QR Code, uma vez que foi criado primariamente para conter

um endereço postal, a sua capacidade máxima de armazenamento é de 93 caracteres

alfanuméricos ou 138 caracteres numéricos. Também podem ser encadeados até um

máximo 8 MaxiCode para armazenar mais dados.

O alvo simetricamente centrado é útil para sistemas automáticos de localização

de śımbolos independentemente da orientação destes e permite que os śımbolos

sejam lidos mesmo em pacotes a moverem-se a grandes velocidades em centros de

distribuição, onde câmaras especiais podem ler um MaxiCode numa embalagem que

viaje até 152 metros por minuto, dáı também o seu interesse por parte da UPS,

empresa global de distribuição de correio e encomendas.

Figura 2.3 – Imagem de uma etiqueta MaxiCode desenvolvida pela UPS para controlo da

distribuição de encomendas.

PDF417

Um śımbolo PDF417, ilustrado na figura 2.4, é um código de barras 2D com uma

estrutura empilhada e de elevada densidade de dados, facilmente lido por digitalizadores

de mão. O PDF417 é geralmente utilizado em aplicações como a indústria automóvel,

transportes de mercadorias, cartões de identificação e sistemas de gestão de stock,

entre outras.
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PDF significa Portable Data File e 417 representa os 17 módulos de 4 barras e

espaços que constituem cada śımbolo. Cada um destes śımbolos tem de começar e

acabar com um grupo de barras para que o śımbolo seja facilmente identificável. O

seu formato é retangular e pode ser redimensionado de acordo com as necessidades

de cada aplicação.

Um śımbolo PDF417 tem maior capacidade de armazenamento que um código de

barras normal e pode codificar até 1.850 caracteres ASCII, armazenando 2.700

caracteres de dados, incluindo, também, um código de controlo de erros (ECC)

que garante uma leitura livre de erros mesmo quando o código estiver parcialmente

destrúıdo ou perdido.

Figura 2.4 – Imagem de uma etiqueta PDF417, formato aceite pelo serviço postal norte-

americano e presente nos talões de embarque na aviação civil.

Em termos de aplicações, o PDF417 é um dos formatos aceites pelo serviço postal

norte-americano, pela empresa global de distribuição de correio e encomendas FedEx

e também faz parte integrante na codificação de informação nos talões de embarque

na aviação civil.

Datamatrix

A etiqueta Datamatrix, conforme ilustrado na figura 2.5, é um śımbolo de código 2D

que permite armazenar grandes volumes de dados. São vulgarmente usados para

codificar informações e números de série de produtos relacionados com a indústria

automóvel e componentes electrónicos, aparelhos médicos, etc.

Um śımbolo Datamatrix pode armazenar entre 1 a 200 caracteres, dependendo do

quantidade de informação e do facto de ser constitúıda por caracteres numéricos ou
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alfa-numéricos. Permite codificar ambos os 128 caracteres ASCII (ANSI X3.4) e os

valores de 128 até 255 caracteres conhecidos como o ASCII estendido (ISO 8859-1).

Estes śımbolos são constitúıdos por módulos organizados dentro de um peŕımetro

conhecido como Perimeter finder e com um padrão de temporização, para além das

diversas regiões de dados. Geralmente, as etiquetas Datamatrix são impressas a tinta

preta em fundo branco mas podem também ser impressos a tinta branca com fundo

preto sem qualquer implicação na sua leitura.

Figura 2.5 – Imagem exemplo de uma etiqueta Datamatrix.

Uma das principais mais valias da utilização do Datamatrix é que este tipo de

codificação permite marcar objectos de pequenas dimensões devido à sua capacidade

de codificar 50 caracteres em apenas 3 mm2 e mesmo assim necessitar apenas de

uma relação de contraste de apenas 20 %. É por isso o sistema eleito pela EIA

(Electronic Industries Alliance) para a marcação de componentes electrónicos como

microprocessadores, entre outros.

Quick Response Code

Este tipo de etiqueta, vulgarmente conhecida por QR Code1 foi originalmente desen-

volvido por uma empresa do grupo nipónico Toyota (a Denso Wave) para o seguimen-

to em alta velocidade de componentes de automóvel marcados com etiquetas ópticas

com elevada capacidade de codificação. Aliás, estas duas caracteŕısticas (rapidez de

leitura e uma maior capacidade de codificação de informação quando comparadas

1QR Code é uma marca registada de DENSO WAVE INCORPORATED.
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com os sistemas Datamatrix e MaxiCode) tornaram os QR Code muito populares

fora do contexto automóvel.

A informação codificada numa etiqueta QR Code pode ser de vários tipos: numérico,

alfanumérico, binário ou kanji, o que permite armazenar virtualmente qualquer tipo

de dado. A figura 2.6 ilustra uma etiqueta QR Code. Como se pode observar, este

tipo de codificação assenta num conjunto de quadrados pretos organizados numa

matriz quadrada com um fundo branco e que pode ser lido por uma câmara e

processados através de um algoritmo de correcção de erro Reed-Solomon. Os dados

são então extráıdos dos padrões presentes nas componentes horizontal e vertical da

imagem.

Figura 2.6 – Imagem exemplo de uma etiqueta QR Code.

O tipo de aplicações dos QR Code é extremamente vasto dado o conjunto de

caracteŕısticas vantajosas que este sistema oferece para a codificação do mais variado

tipo de informação, quer no processo simples e rápido de leitura. As aplicações

incluem seguimento de produtos, identificação, gestão de documentos, acções de

marketing, codificação de endereços de internet para acesso rápido, entre outras

aplicações do mais variado cariz.

Dado o facto de ter proliferado por todo tipo de aplicação onde cada utilizador

pode produzir as suas próprias etiquetas e conceber os seus próprios sistemas de

informação contextualizados por QR Code, este sistema de código de barras 2D é

hoje um dos mais usados em todo o mundo.

Pelo facto deste tipo de etiqueta visual 2D estar presente em garrafas de vinho,
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disserta-se de seguida, de forma mais aprofundada, sobre as etiquetas 2D QR Code.

2.2 Etiquetas visuais QR Code

Na década de 1960 com o alto peŕıodo de crescimento económico japonês começam a

surgir por todo o páıs supermercados onde se vendiam todo o tipo de produtos. Os

caixas, que tinham de introduzir os códigos dos produtos manualmente por longos

peŕıodos de tempo começaram a sofrer entorpecimento do pulso e śındrome do túnel

cárpico.

A invenção dos códigos de barras veio resolver estes problemas. Consequentemente

foram inventados sistemas de POS, nos quais o preço de um artigo era mostrado

automaticamente num visor após o caixa fazer a digitalização do código através de

um leitor óptico. Porém, com a disseminação do código de barras, as suas limitações

tornaram-se evidentes já que um código de barras apenas contém sequências de 12

caracteres numéricos de informação (?).

Houve assim uma necessidade de poder incluir mais informação, como por exemplo,

caracteres Kanji e Kana, bem como caracteres alfanuméricos. A solução passaria

por criar um código bi-direccional – horizontal e vertical – ao invés do simples e

unidimensional cóigo de barras, e que tivesse uma rápida leitura. Assim nasce a

ideia que viria a transformar-se em QR Codes2.

Cerca de ano e meio depois do ińıcio de tal projecto, surge uma primeira tentativa

com a capacidade de armazenar 7.000 numerais com a capacidade adicional de

codificar caracteres Kanji. Além desta grande capacidade de armazenamento, o

tempo de leitura era já dez vezes menor do que os restantes códigos. Surge assim o

primeiro QR Code, sinónimo de código de leitura rápida, expressando desta forma o

conceito que esteve na base do seu desenvolvimento. Contudo, quando foi anunciado

pelo DENSO, não havia a convicção de que poderia substituir os vulgares códigos

de barras ou se era uma nova forma visual de codificar informação (?).

2QR Code é uma marca registada de Denso Wave Incorporated.
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Em resultado da campanha de publicitação, os QR Code facilmente foram adoptados

pela industria automóvel para a gestão de stocks e controlo de produção, expandindo-

se para a rastreabilidade, processamento de alimentos, industria farmacêutica, entre

outros sectores de actividade económica. Os QR code tornaram-se assim um suporte

indispensável que suportava um elevado volume de informação nestes processos.

Outro importante factor que talvez tenha ditado o grande sucesso deste sistema de

codificação, foi o facto de a DENSO WAVE ter tornado livre as suas especificações

com vista à utilização global e gratuita.

Em 2012, o QR Code ganhou um prémio de melhor desenho na categoria de suporte

para a indústria 3.

2.2.1 Normas e patentes

Ao longo do tempo, desde a sua invenção, os QR Code têm visto o seu uso a ser

padronizado por uma série de normas, enumeradas na seguinte lista, segundo (?):

• A outubro de 1997 são aceites e definidos pela AIM International.

• A janeiro de 1999 são definidos pela JIS X 0510:2004 e entretanto revistos em

2004.

• Em junho de 2000 é publicado o ISO/IEC 18004:2000 que define os śımbolos

QR Code Model 1 e QR Code Model 2. Esta norma é, entretanto, cancelada

a setembro de 2006, com o lançamento da norma ISO/IEC 18004:2006 que

define o śımbolo QR Code 2005, uma extensão do QR Code Model 2. Esta

norma não espećıfica como ler śımbolos QR Code Model 1.

Quanto a patentes, a DensoWave Incorporated possui uma série de patentes relativas

a esta tecnologia. A empresa permite o uso livre de QR Codes em sistema aberto,

3Good Design Award : iniciativa promovida pelo Instituto Japonês de Promoção do Desenho,
uma fundação de interesse público que visa a promoção de boas práticas de desenho industrial
(http://www.g-mark.org/)

http://www.g-mark.org/
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desde que estes sigam os padrões definidos pelo JIS ou ISO/IEC. Tendo isto em

conta, potenciou-se o aparecimento de um sem número de aplicações gratuitas de

leitura, bem como a crescente popularidade dos QR Codes entre a população,

focando a Denso Wave Incorporated o cerne no seu negócio na comercialização

de leitores maia avançados que descodificam etiquetas mais complexas que não

descodificadas pelas aplicações móveis grátis.

Das muitas centenas de patentes de QR Codes, aqui apresentam-se as mais pertinen-

tes, de acordo com os criadores dos QR Codes (?):

Tabela 2.1 – Algumas patentes relativas ao QR Code.

Número Patente T́ıtulo

JP2938338 Two-dimensional code

JP2867904 2D code reading device

JP3716527 Reading method for 2D code

JP3726395 2D code and reading method for 2D code

JP3843595 Medium for printing optically readable information,

optical information reading device and information

JP3996520 Two dimensional information code and its generation

US5726435 Opticaly readable two-dimensional code and method and

apparatus using the same

US5691527 Two dimensional code reading apparatus

US7032823 Two-dimensional code, methods and apparatuses for

generating, displaying and reading the same

2.2.2 Tipos de utilização

De acordo com o śıtio de internet da própria Denso Wave http://www.qrcode.com,

os QR Codes são atualmente usados em variadas áreas de negócio. Desde o sector

secundário e fábricas de produção, a serviços médicos, passando por sistemas de

http://www.qrcode.com
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armazenamento, venda a retalho, serviços e eventos (?), os QR Codes rapidamente

tornaram-se ub́ıquos em muitas utilizações como rastreio e picking robotizado de

produtos, gestão de inventário, inspecção, gestão de processos e de produção, entrada

de dados, controlo de admissões, etc.

2.2.3 Desenho e especificações

Um QR Code, tal como qualquer sistema de codificação óptico, é lido por um

sensor de imagem digital de duas dimensões e de seguida analisado por um sistema

de inspeção visual, designado, neste caso por processador de QR Codes. Este

processador executa um algoritmo com vista a localizar três quadrados distintos

nos cantos da etiqueta QR (superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo) e

um ou mais quadrado(s) mais pequeno(s) no canto inferior direito para normalizar

a imagem para tamanho, orientação e ângulo de leitura. Os restantes quadrados na

etiqueta são, então, convertidos para numeros binários e validados, de seguida, com

um código de correcção de erros.

Figura 2.7 – Uma etiqueta QR Code explicada, ilustrando todos os grupos de interesse da

etiqueta.

A quantidade de dados armazenados numa etiqueta QR Code depende do tipo de
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dados que estão codificados (numéricos, alfanuméricos, binário ou palavras Kanji/Ka-

na), da versão do QR Code (1 a 40, indicando as dimensões gerais da etiqueta) e do

ńıvel de correcção de erros. A tabela 2.2 resume a quantidade e tipo de dados que

podem ser armazenados numa etiqueta QR Code.

Tabela 2.2 – Capacidade de armazenamento de etiquetas QR Code.

Tipo de

dados

Num. max.

Caracteres

Bit por

caracter

Norma de

codificação

Numérico 7089 3.33(3) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Alfanumérico 4296 5,5 0?9, A?Z (só maiúsculas),

espaço, *, +, -, ., /, :

Binário 2953 8 ISO 8859-1

Kanji/Kana 1817 13 JIS X 0208

2.2.4 Codificação e correcção de erros

A informação de formatação de um QR code regista o ńıvel de correcção de erros e o

padrão de máscara usado para criar a etiqueta. A máscara é usada para segmentar

padrões na área de dados que poderão confundir a aplicação de leitura da etiqueta,

tais como largas áreas brancas ou elementos visuais que se possam parecer com

marcadores de localização.

Os padrões de máscaras são definidos numa grelha que é repetida tantas vezes

quantas as necessárias para cobrir a totalidade da etiqueta. Módulos correspondentes

às áreas escuras da máscara são invertidos. A informação de formatação está

protegida de erros com um código BCH e duas cópias completas são inclúıdas em

cada etiqueta de QR Code.

Os dados da etiqueta são inseridos da direita para a esquerda num padrão de zigzag,

Em etiquetas maiores, o grau de complexidade aumenta devido à necessidade de

padrões de alinhamento e ao uso de múltiplos e interligados blocos de correcção.
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Como exemplo da complexidade que um QR Code pode atingir, atente-se na figura 2.8,

que ilustra o QR Code contido no documento único do automóvel (DUA).

Figura 2.8 – Etiqueta QR Code inclúıda no Documento Único Automóvel, o que mostra a

complexidade quando existe um elevado número de dados e a necessidade de vários blocos de

correção de erros.

Como se poderá observar na figura 2.8, o facto de todo o Certificado de Matŕıcula

estar codificado nessa etiqueta, torna-a mais densa e necessita de um maior número

de padrões de alinhamento. Este é um exemplo de um QR Code complexo e na

maior parte das vezes necessita de um sistema de inspecção visual proprietário para

a sua leitura e descodificação, já que um smartphone deixa de ter essa capacidade,

muitas vezes até por limitação do sistema óptico inclúıdo.

No que respeita à correcção de erros, é usado um algoritmo Reed-Solomon com 4

ńıveis de correcção de erros sobre blocos de 8 bits, chamados de Codewords. Quanto

maior for o ńıvel de correcção de erros menor será a capacidade de armazenamento da

etiqueta, uma vez que a etiqueta necessita de ter uma maior redundância para backup

da informação original. Uma das posśıveis interpretações desta informação é que é

posśıvel perder cerca de 30 % da etiqueta e mesmo assim restaurar completamente

o seu conteúdo, dependendo do ńıvel de correcção de erros usado como ilustrado na

tabela 2.3.
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Tabela 2.3 – Ńıveis de correcção de erros no QR Code.

Nı́vel de Codewords posśıveis de

correção serem restauradas

L (Low) 7%

M (Medium) 15%

Q (Quartile) 25%

H (High) 30%

A informação do tipo de correcção de erros, usado na codificação de uma etiqueta,

pode ser constatada na própria etiqueta nos dois primeiros quadrados, da primeira

coluna na parte inferior direita conforme retratado na figura 2.9.

Figura 2.9 – Identificação do tipo de correção de erros num QR Code.

Também de notar que, quanto maior o grau de correção de erros, maior será a

densidade de informação numa etiqueta QR Code. Ou seja, a mesma informação,

armazenada numa etiqueta, pode originar quatro etiquetas de densidades distintas,

dependendo do grau de correção de erros aplicado. Haverá um número crescente de

linhas e colunas necessárias numa etiqueta, à medida que o ńıvel de correção de erros

aumenta, para esta poder armazenar a informação original mais o número crescente

de codewords de backup dessa mesma informação.
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(a) Baixa (L) (b) Média (M)

(c) Quartil (Q) (d) Alta (A)

Figura 2.10 – Os diferentes ńıveis de correção de erros no QR Code.

2.2.5 Degradação da etiqueta e segurança

Sendo um QR Code uma etiqueta visual, um dos aspetos relevantes que ditam,

também, o sucesso da sua utilização nas mais variadas aplicações, reside na sua

capacidade em suportar danos e mesmo assim continuar a ser lida correctamente.

Tais danos incluem a degradação natural do suporte onde a etiqueta é impressa,

cortes, manchas, humidade entre outros (?).

Como foi visto anteriormente, o grau de dano que uma etiqueta consegue suportar

está intrinsecamente ligado ao ńıvel de correção de erros usado na sua geração.

Dependendo do ambiente de utilização pretendida para a etiqueta, existe sempre

um compromisso entre a legibilidade, densidade e capacidade da resistência ao dano

da etiqueta gerada.

Uma vez que quanto menor é o ńıvel de correção de erros, menos densa será um QR

Code, o que reduz o tamanho mı́nimo de impressão (útil em algumas aplicações onde

se pretende uma etiqueta de reduzidas dimensões). No lado oposto, quanto maior é
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o ńıvel de correção de erros, maior será a área de dano suportado pela etiqueta até

tornar-se ileǵıvel. Contudo, neste caso, a etiqueta ficará mais densa (o que pode ser

um entrave a uma leitura mais rápida ou por um sistema óptico de menor resolução).

Relativamente aos ńıveis de correção de erro aplicados, os ńıveis L ou M representam

o melhor compromisso entre densidade e robustez da etiqueta para utilizações gerais

a ńıvel de marketing enquanto que os ńıveis Q e H são geralmente recomendados

para usos industriais, onde manter um QR Code limpo e não danificado é um desafio.

As imagens na figura 2.11 exemplificam tipos de danos que etiquetas QR Code

padrão ou personalizadas, com correção de erros de ńıvel baixo (L), podem suportar

e serem lidas ou, os casos em que ficam permanentemente ileǵıveis.
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(a) QR Code

customizado, com

manchas

(b) QR Code padrão,

com manchas

(c) QR Code

customizado, rasgado

e posteriormente junto

pré-scan

(d) QR Code padrão,

rasgado e posteriormente

junto pré-scanXX

(e) Rasgo na área de

dados de um QR Code

customizado

(f) Rasgo na área de

dados de um QR Code

padrão

(g) Rasgo na área de

dados de um QR Code

customizado, em posição

diferente da figura

2.11(e)

(h) [Rasgo na área de

dados de um QR Code

padrão, em posição

diferente da figura

2.11(f)

(i) Rasgo na área do

padrão de posição de um

QR Code customizado

(j) Rasgo na área do

padrão de posição de um

QR Code padrão

(k) QR Code

customizado impresso

em papel que entretanto

foi amarrotado

(l) QR Code padrão

impresso em papel

que entretanto foi

amarrotado

Figura 2.11 – Simulação de diferentes tipos de danos e/ou degradação no QR Code.
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De referir ainda que o próprio sistema ótico de leitura (resolução óptica, resolução

do sensor de imagem, distância focal), as condições de iluminação, a resolução

utilizada na impressão da própria etiqueta e até o próprio software de digitalização

e descodificação (aplicação de leitura), são factores que devem ser tidos em conta

no sucesso da correta leitura da informação codificada num QR Code (??).

2.2.6 Personalização da etiqueta

Um aspeto que merece algum destaque no âmbito desta dissertação reside na possibi-

lidade de personalização (ou customização) da própria etiqueta e torná-la mais

enqua-drada com o aspeto gráfico da sua envolvente. Alguns exemplos podem ser

vistos na figura 2.12.

Figura 2.12 – Exemplos de QR Code personalizados.

Estes exemplos, usados para estudo numa futura impressão de cartões profissionais,

apresentam um elevado grau de personalização que inclui:

• Inclusão de um logótipo, quer a cor plena (cartões 1 e 3) quer a negativo

(cartão 2) na área central da etiqueta de QR Code;

• Customização dos padrões de posição nos cantos superior esquerdo e direito e

no canto inferior esquerdo de quadrados perfeitos para quadrados com cantos

arredondados. A cor total no cartão 1, negativo no cartão 2 e múltiplas cores

no cartão 3;
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• Alteração dos quadrados da área de armazenamento de dados para ćırculos.

Já na figura 2.13 ilustra-se a impressão da etiqueta QR Code numa cor compat́ıvel

com a envolvente, evitando que uma etiqueta a preto e branco sobressaia como o

elemento dominante do contra-rótulo.

(a) Aneto Branco (b) Aneto Tinto

Figura 2.13 – Exemplo de personalização da cor nas etiquetas QR Code.

2.3 Ferramentas e tecnologias associadas

A utilização de QR Code está, atualmente, bastante facilitada pelas tecnologias da

informação já que através de uma página web torna-se posśıvel codificar todo o tipo

de informação num QR Code, bem como descodificar estas etiquetas. Nesta secção

apresentam-se algumas ferramentas dispońıveis de forma gratuita para a geração e

leitura de etiquetas QR Code em diferentes plataformas. Como se verá, existem já

uma grande variedade de ferramentas para lidar com QR Code.

2.3.1 Geração de QR Code

Para que haja lugar a uma etiqueta QR Code, é necessário recorrer a uma aplicação

de codificação da informação (que pode ser um endereço de internet ou uma string
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qualquer). Dos vários śıtios de internet dispońıveis, ilustra-se na figura 2.14 um

exemplo de como proceder a esta geração de etiqueta. Basta, para isso, escrever a

informação pretendida e selecionar a opção de gerar para que a etiqueta fique de

imediato dispońıvel. Depois, copia-se a imagem para lhe dar a utilidade pretendida.

Figura 2.14 – Janela do śıtio de internet http://qrcode.kaywa.com/ para a geração

online de etiquetas QR Code.

Neste śıtio, indicado como exemplo, como em tantos outros existentes, é oferecida

ao utilizador a possibilidade de gratuitamente gerar QR Codes básicos e poder fazer

o download da imagem em versões rasterizadas e de baixa resolução.

Esta funcionalidade que normalmente satisfaz as necessidades de qualquer utilizador

e funciona como chamariz para o śıtio que possui uma área paga onde se podem

gerar QR Codes mais complexos. Estas áreas pagas, fornecem, na maior parte das

vezes, um extenso leque de opções e funcionalidades adicionais sendo a customização

gráfica da etiqueta e a possibilidade de rastreamento do QR Code as principais.

Outras opções incluem a possibilidade de editar conteúdos sem alterar o design do

QR Code, rastrear a quantidade de scans feitos ao QR Code ao ńıvel da localização

geográfica e aparelho móvel de quem fez o scan, activar ou desactivar QR Codes

conforme as necessidades da campanha, exportar QR Codes em imagem vectorial

de alta resolução, customizar endereços curtos dos QR Codes rastreáveis e acesso

multi-utilizador para gestão de campanhas.

http://qrcode.kaywa.com/
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Figura 2.15 – Janela do śıtio de internet http://delivr.com para gestão de campanhas

a decorrer.

Outro śıtio de internet bastante útil e completo para geração online de QR Code é

o Delivr (lê-se: Deliver), cuja área de administração está retratada na figura 2.15.

Figura 2.16 – Janela do śıtio de internet http://delivr.com para rastreio de digitalizações

de QR Codes.

http://delivr.com
http://delivr.com
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Este será, provavelmente, o serviço de QR Codes que tem a mais completa área

gratuita de geração. Não só os seus utilizadores podem gerar QR Codes com

qualquer conteúdo como em todos os outros śıtios de internet, no Delivr há também

um extenso leque de opções mesmo na sua versão gratuita, desde a escolha do grau

de redundância de correção de erros da etiqueta, escala, margem e cores, rastreio dos

QR Codes efectuados ficando-se a saber quantas vezes e quando, local do mundo

e qual o aparelho móvel utilizado na digitalização, figura 2.16. Pode-se inclusive

alterar o conteúdo de um determinado QR Code a meio de uma campanha já em

execução, sem alterar a imagem gráfica do QR Code.

A listagem seguinte ilustra uma outra possibilidade que reside em embeber código

HTML num śıtio de internet para exibição da etiqueta QR Code. Este tipo de

procedimento tem também grande utilidade já que a apresentação da etiqueta pode

tornar-se mais dinâmica, já que é produzida aquando do acesso ao śıtio onde este

código é embebido.

<img src="http://qrfree.kaywa.com/?l=1&s=8&d=Utilizacao+de+QRCode"

alt="QRCode"/>

Na tabela 2.4 apresenta-se uma selecção de śıtios mais conhecidos para a geração

online de QR Code.
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Tabela 2.4 – Alguns śıtios de internet que permitem a geração de QR Code.

http://delivr.com Este gerador online já foi visto em detalhe no ponto anterior.

http://www.qrstuff.com Um dos mais aclamados geradores de QR Codes e

consistentemente nos lugares cimeiros de todas as listas de

melhores geradores feitas por bloggers tecnológicos. A sua

versão gratuita apenas permite alterar a cor do código.

http://www.qr-code-

generator.com/

Oferece as mesmas funcionalidades do QRStuff mas com um

design mais simples e intuitivo e por isso mais apelativo para

os jovens iniciantes. Ao contrário do QR Stuff, que tem uma

só versão paga, este śıtio da internet inclui 3 tipos de versões

pagas com diferentes tipos de limitações para cada plano.

http://beqrious.com Gerador online básico. Site forte em consultadoria por

experts. Não possúi uma versão paga.

http://goqr.me Site mais virado para consultadoria e customização própria

dos QR Codes. Possui um gerador básico que apenas dá para

escolher a mensagem a codificar mas é dos poucos que possui

uma pequena API para gerar QR Codes automaticamente

via código.

http://www.qrstuff.com Na sua versão gratuita oferece o básico e destacando-se dos

demais por permitir criar QR Code dinâmicos. A sua versão

paga oferece total liberdade na criação de QR Codes

http://www.free-qr-

code.net

Design básico e passo-a-passo para o completo iniciante mas

permite uma customização visual incŕıvel a ńıvel de design

da etiqueta.

http://www.morovia.

com/free-online-

barcode-generator/

qrcode-maker.php

Gerador básico e gratuito. Dos poucos que permite escolher

o módulo da largura, a versão e o ńıvel de correção de erros.

Não possuem um versão paga do seu serviço de geração de

QR Codes online.

http://www.

racoindustries.com/

barcodegenerator/2d/

qr-code.aspx

Como o anterior, também permite especificar a versão, ńıvel

de correção de erros, tipo de codificação, tipo de imagem

do QR Code (se bem que apenas em formatos rasterizados;

GIF, BMP, JPG ou PNG). Permite também especificar o

tamanho da Quiet Zone, tamanho de módulo e margens

do QR Code mas apenas em polegadas. Não possuem um

versão paga do seu serviço de geração de QR Codes online.

http://delivr.com
http://www.qrstuff.com
http://www.qr-code-generator.com/
http://www.qr-code-generator.com/
http://beqrious.com
http://goqr.me
http://www.qrstuff.com
http://www.free-qr-code.net
http://www.free-qr-code.net
http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/qrcode-maker.php
http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/qrcode-maker.php
http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/qrcode-maker.php
http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/qrcode-maker.php
http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx
http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx
http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx
http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx
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2.3.2 Aplicações de leitura de QR Code

A grande vantagem da utilização de QR Code, motivo pelo qual este tipo de elemento

de contexto se tem vindo a popularizar, reside no facto de que a sua leitura pode ser

feita de forma rápida bastando para isso possuir um dispositivo móvel com câmara

fotográfica e uma aplicação de leitura.

As estat́ısticas mais recentes mostram que grande parte da população portuguesa (e

não só) possui já um dispositivo com estas caracteŕısticas o que potencia a utilização

de QR Code num cada vez maior número de cenários.

Segundo a Marktest, Barómetro de Telecomunicações, Portugal, no trimestre móvel

de Agosto de 2014, contabilizava 4.134 mil indiv́ıduos que costumam utilizar smart-

phone, o que corresponde a 46,4% dos possuidores de telemóvel residentes em Portu-

gal com 10 e mais anos. A penetração deste produto tem crescido sempre, aumentan-

do mais de 80% relativamente ao observado em Maio de 2012.

Figura 2.17 – Taxa de utilização de smartphone em Portugal (Fonte: Barómetro

Telecomunicações – Marktest).

Em alguns páıses, como o Japão, grande dinamizador deste tipo de tecnologia, os
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operadores de telecomunicações já incorporam nos dispositivos que vendem, estas

aplicações — gratuitas — de leitura de forma nativa.

No domı́nio das aplicações que um utilizador pode descarregar das referidas lojas de

aplicações, existe um variad́ıssimo leque de ofertas de aplicações de leitura. Estas

não só descodificam QR Code da imagem obtida da câmara, mas também outros

sistemas visuais como códigos de barras unidimensionais, Datamatrix, entre outros.

Uma das mais conhecidas é a aplicação QR Reader da TapMedia Ltd, figura 2.18.

(a) Ecrã inicial (b) Menu Navegação (c) Histórico

Figura 2.18 – Aplicação QR Reader da TapMedia para iOS.

Esta aplicação é conhecida pela elevada rapidez de descodificação e por não necessitar

de uma grande interacção com a aplicação, isto é, basta apontar, mesmo com algum

movimento relativo da câmara, estas etiquetas são rapidamente descodificadas e,

caso contenham um endereço de internet, a ligação imediata ao śıtio em questão.

Esta aplicação existe para as plataformas iOS, Android, Windows Phone.

O sinal claro do grande envolvimento do público em geral no que respeita à leitura

de QR Codes pode ser constatado pelo número de de aplicações que os permitem

ler e descodificar. Esta informação pode ser obtida no śıtio de internet http://

www.appannie.com/ que mostra esta enorme procura deste tipo de aplicações. O

http://www.appannie.com/
http://www.appannie.com/
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gráfico da figura 2.19 ilustra um exemplo para a aplicação QR Reader, uma das que

aparece frequentemente no Top 5 de aplicações mais descarregadas pelos utilizadores

portugueses de iPhone.

Figura 2.19 – Posição no ranking da Apple Store da aplicação QR Reader da Tapmedia

(Geral e categoria de Utilitários) para Portugal de 1 de Janeiro de 2012 a 1 de Janeiro de 2014

no śıtio http://www.appannie.com/.

Confirmado oficialmente pela feed de ranking diários da iTunes Store (https://

itunes.apple.com/us/rss/topfreeapplications/limit=10/genre=6002/xml), a

aplicação QR Reader estava, a 8 de janeiro de 2014, como a segunda aplicação,

na categoria Utilitários, mais descarregada em Portugal, apenas atrás do Find my

iPhone que é uma aplicação desenvolvida pela própria Apple.

Nas figuras 2.20, 2.21, 2.23 e 2.22, ilustram-se outras aplicações de leitura de QR

Codes, sendo estas a i-Nigma, ScanLife, Scan e KaywaReader, respectivamente.

Estas aplicações são tidas como as mais disseminadas na leitura de QR Code. Em

termos de rapidez de leitura, a aplicação i-Nigma é tida como bastante rápida. Já

a aplicação KaywaReader, não é tanto conhecida pela aplicação em si mas sim pelo

śıtio de geração de QR Codes, muito utilizado.

http://www.appannie.com/
https://itunes.apple.com/us/rss/topfreeapplications/limit=10/genre=6002/xml
https://itunes.apple.com/us/rss/topfreeapplications/limit=10/genre=6002/xml
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(a) Janela inicial. (b) Configurações. (c) Janela de digitalização.

Figura 2.20 – i-nigma, aplicação de leitura de QR Codes para Android.

A aplicação i-Nigma é uma aplicação universal, que funciona tanto em Android como

em iPhone/iPad, com a capacidade de digitalizar códigos QR Code, Datamatrix e

códigos UPC/EAN (códigos de barras). Consegue também interpretar códigos QR

personalizados e/ou com cores invertidas (código branco com fundo colorido).

O facto de não apresentar um ecrã inicial, como a grande maioria de aplicações

móveis, com o seu logótipo que é exibido por 4 a 5 segundos enquanto a aplicação

carrega é uma mais-valia, visto que o utilizador não tem esse peŕıodo de espera para

poder digitalizar uma etiqueta.

É uma das aplicações para leitura de QR Code de maior sucesso na Google Play Store

de onde já teve mais de 1 milhão de downloads. O seu design simplista, embora

antiquado, faz com que esta aplicação seja extremamente simples de ser utilizada.

Ao ńıvel de funcionalidades extra é a aplicação, das que são aqui estudadas, com

menos. Permite ligar o flash para uma melhor digitalização de códigos, permite

adicionar favoritos e mantém um histórico de todos os códigos já digitalizados.
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(a) Janela inicial (b) Janela principal (c) Janela de digitalização

Figura 2.21 – Aspeto da aplicação KaywaReader para Android.

O Kaywa Reader embora sendo a aplicação menos conhecida das aqui estudadas (a

presente versão tem de momento entre 50 e 100 mil downloads na Play Store) tem

a capacidade de digitalizar uma maior gama de códigos que a i-Nigma. Digitaliza

também códigos Aztec, PDF417, entre outros.

A área de configuração da aplicação encontra-se bastante completa permitindo um

grande domı́nio sobre a aplicação, e guarda também um histórico de todos os códigos

já digitalizados com a mais-valia adicional de manter nesse histórico, para além da

mensagem que foi digitalizada, uma fotogtafia do QR Code que lhe deu origem, bem

como o local onde a digitalização ocorreu.

O Kaywa Reader inclui também um gerador de QR Codes que pode inclusivamente

gerar etiquetas para contactos que estejam armazenados no telemóvel, o que por

vezes é útil.

Em suma, é uma aplicação bastante completa apenas com o senão de exibir um ecrã

inicial com uma imagem e o logotipo da empresa, que por vezes demora 7 segundos

a desaparecer e a poder digitalizar-se uma etiqueta.
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A aplicação ScanLife retratada na figura 2.22 é provavelmente a aplicação de leitura

de QR Codes com mais downloads feitos na Google Play Store. A Play Store indica

que esta aplicação já foi descarregada e instalada entre 10 a 50 milhões de vezes.

(a) Menu de opções (b) Janela de digitalização (c) Configurações.

Figura 2.22 – Aplicação Scanlife para Android.

Na análise feita, constata-se que tem menos mais-valias que o Kaywa Reader uma

vez que não lê tanta variedade de etiquetas e não conserva fotografias das etiquetas

que foram digitalizadas.

Tem também uma funcionalidade chamada Rewards que apresenta erros e não

funciona e a sua secção chamada Feed é apenas publicidade dissimulada.

Facto importante na escolha de aplicação de digitalização de QR Codes é que esta

aplicação quando digitaliza um QR Code que contenha um endereço para um śıtio

de internet, abre-o num browser in-app (repleto de publicidade) em vez de abrir no

browser que o dispositivo móvel tenha configurado como sendo o padrão para abrir

endereços de internet.
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A aplicação Scan da Scan, Inc, retratada na figura 2.23 é outra aplicação que aprecia

largo sucesso na Google PlayStore com mais de 10 milhões de instalações e perto de

400 mil reviews de quem já a instalou.

(a) Janela de ajuda. (b) Janela de digitalização. (c) Configurações.

Figura 2.23 – Aspeto da aplicação Scan para Android.

Esta aplicação parece seguir um paradigma de dar grande relevo ao desempenho e

diminuir tempos de espera para o utilizador. O seu design é simplista quando se abre

a aplicação, não mostra ecrã inicial nem sequer um logótipo da empresa) e fica-se

quase de imediato pronto a digitalizar um QR Code, porém, quando queremos aceder

ao menu para ver o histórico ou alterar alguma configuração da aplicação nota-se um

certo atraso no carregamento desses menus e cabeçalhos deslizantes, pois a aplicação

ainda não os tinha carregado para ser mais eficiente em performance.

Esta aplicação fornece um bom leque de opções, dando até a opção de abrir endereços

no browser in-app ou no browser que o dispositivo móvel tiver definido como padrão.

Permite também que o telemóvel emita ou não uma vibração e/ou som e permite

que se defina que a aplicação deva perguntar qual a acção que se pretende executar

sempre que se digitaliza uma etiqueta.
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De destacar também que esta é a única aplicação com uma secção de ajuda com

exemplos concretos de quais as etiquetas que podem ou não ser digitalizadas.

A aplicação Google Goggles retratada na figura 2.24 é uma aplicação da gigante

tecnológica Google que também efectua leitura de QR Codes, no entanto é mais

usada para reconhecimento de objectos em imagens (principalmente identificação

de obras de arte) e digitalizações de texto. Tendo já sido instalada em mais de 10

milhões de dispositivos móveis.

(a) Ecrã de apresentação do

Google Goggles

(b) Descodificação da

mensagem no QR Code

(c) Resultado da digitalização

Figura 2.24 – Aspeto da aplicação Google Goggles para Android.

Esta aplicação, prima pela simplicidade, não inclui qualquer tipo de ecrã inicial,

barras de menus, ou publicidade.

2.4 Śıntese

Ao longo deste caṕıtulo abordaram-se as metodologias de contextualização óptica

mais comuns e mostrou-se que os códigos QR têm vindo consecutivamente a ganhar
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popularidade. Existe também um elevado número de aplicações gratuitas que os

conseguem ler e gerar, o que confere a esta tecnologia uma grande popularidade.

Assim se mostra a razão pela qual também vérios produtores de vinho aderiram

a esta tecnologia e desde logo começaram a incorporar códigos QR Code nas suas

garrafas.

No caṕıtulo seguinte mostra-se de que forma a industria vińıcola as tem usado para

promover a desejada interacção com os consumidores.





3 A indústria vińıcola e

elementos de contexto

Seguindo a tendência de promover a contextualização e um suporte informativo

mais abrangente e completo, no que diz respeito à ligação entre um utilizador e

um produto, a industria vińıcola internacional também tem recorrido a elementos

de contexto no sentido de poder disponibilizar um conjunto de serviços e meios de

interacção com o consumidor, que vão desde a informação pura e simples a outros

esquemas mais completos que passam desde ofertas, partilha em redes sociais, e

outros serviços que variam de empresa para empresa.

Os códigos AVIN e QR Code aparentam ser os mais utilizados já que indicam explicita-

mente a existência de um canal que foi especificamente criado para utilização com

ferramentas de tecnologias de informação. Existe ainda um outro tipo de aplicações

que realizam algum processamento de imagem com vista ao reconhecimento do rótulo

das garrafas e assim poder também oferecer informação sem recorrer à utilização do

espaço no rótulo/contra-rótulo.

O código AVIN não é uma etiqueta ótica reservada a leitura através de um dispositivo

mas, dada a sua pertinência, é descrito de seguida de forma a poder enquadrar-lo

no panorama vińıcola.

43
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3.1 O código AVIN

O AVIN é um código único de 13 d́ıgitos usado para identificar vinhos, à semelhança

do que o ISBN faz com livros e que foi desenvolvido como ferramenta auxiliar para

ajudar a limpar e organizar dados no śıtio social de provas de vinhos, o Adegga.com.

A cada vinho que é dado um AVIN, e verificado, em primeiro lugar, a sua existência

na base de dados para assegurar que não exista. Se o vinho já existir, o śıtio

de internet eliminará todas os registos incorrectamente introduzidos juntando-os e

adicionará redireccionamentos permanentes para a entrada correcta.

As figuras 3.1 e 3.2 ilustram o śıtio de Internet http://www.adegga.com, referente

ao vinho cujo AVIN é o AVIN2801271776544 (Quinta Do Crasto Reserva Vinhas

Velhas 2005). Na figura 3.2 mostra-se o QR Code que também pode ser utilizado

com este vinho, já que codifica este AVIN com o endereço http://avin.cc/m/

AVIN2801271776544 e que direcciona o utilizador para a página do respectivo vinho,

otimizada para dispositivos móveis.

Figura 3.1 – Página do śıtio Adegga.com referente a um vinho – ecrã 1.

http://www.adegga.com
http://avin.cc/m/AVIN2801271776544
http://avin.cc/m/AVIN2801271776544
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Figura 3.2 – Página do śıtio Adegga.com referente a um vinho – ecrã 2.

3.2 Utilização de elementos de contexto em

garrafas de vinho

As subsecções seguintes refletem os resultados da pesquisa exaustiva ao mercado

Português, efetuada em Maio de 2015, que visou verificar quais os vinhos cujos

rótulos continham mecanismos de contextualização. Optou-se por dividir estes

resultados pela utilização de códigos AVIN e QR Code.

3.2.1 Vinhos que utilizam o sistema AVIN

A pesquisa efectuada permitiu verificar que muitos vinhos usam este estilo de código

de identificação. A tabela A.1 resume alguns destes vinhos da região Douro, onde

cada um dos vinhos listados permite ao utilizador consultar uma página de perfil

do vinho com algumas informações relevantes: Nome, ano, produtor, foto, origem

e castas. A totalidade de todos os vinhos portugueses com código AVIN pode ser

observada no Anexo A.
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Tabela 3.1 – Alguns dos vinhos Douro que utilizam códigos

AVIN.

Vinho Empresa Tipo AVIN

.beb Praemium 2007 Tiago Cabaço Tinto 3386109982957

Abandonado 2004 Domingos Alves de Sousa Tinto 2432206963281

Abandonado 2005 Domingos Alves de Sousa Tinto 9046600162138

Aldo da Caroça 2001 SOVISA, Lda. Tinto 1777617030513

Altano 2005 Symington Family Estates Tinto 0643004840489

Altano 2007 Symington Family Estates Tinto 1813799687234

Ázeo Reserva 2007 João Brito e Cunha Lda Branco 9755262094731

Barca Velha 1985 Casa Ferreirinha Tinto 4335880484531

Barca Velha 1995 Casa Ferreirinha Tinto 7028985205541

Barca Velha 1999 Casa Ferreirinha Tinto 9575373103913

Barca Velha 2000 Casa Ferreirinha Tinto 5010788297825

Batuta 2003 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 6331844354153

Como se observa, o sistema AVIN aparenta ser uma mais valia para o produtor, já

que oferece um sistema de informação global com identificador único para todos os

vinhos que queiram pertencer a esta base de dados. Com suporte para disponibilizar

um QR Code único (com endereço de acesso direto à página de perfil desse vinho),

permite a partilha social bem como conhecer um pouco mais sobre as caracteŕısticas

do vinho. Além disso, o sistema AVIN descarta o utilizador das tarefas de criação

de um sistema de informação particular, sendo expedita a sua adopção e utilização.

3.2.2 Vinhos que utilizam QR Code

À semelhança da utilização de código AVIN, também muitos vinhos portugueses

incorporam QR Code nos contra-rótulos das suas garrafas. De seguida apresentam-

se alguns casos onde se pretende avaliar e discutir a forma e o conteúdo de cada

sistema, isto é, a maneira e estilização como o QR Code é introduzido no contra-

rótulo e o destino para onde o utilizador é levado depois de digitalizar a etiqueta

com o seu aparelho móvel.
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Na figura 3.3 ilustra-se um vinho que utiliza um QR Code no seu contra-rótulo. Neste

caso, o EA, Tinto de 2014, podemos observar o QR Code presente no canto inferior

direito do contra-rótulo da garrafa. O QR Code está num formato reduzido, à cor

azul do texto do restante contra rótulo com uma Quiet area branca de 4 a 5 mm

sobre um fundo de padrão azul indelével. Este tamanho reduzido, aliado à baixa de

contraste pelas cores utilizadas (ao invés de ser a etiqueta a preto puro sobre fundo

branco) torna um pouco mais morosa a sua leitura devido à objectiva da câmera do

smartphone ter mais dificuldades na focagem do código, pois afastando a câmera a

etiqueta fica muito reduzida para ser lida eficientemente e aproximando a câmera há

uma maior dificuldade a focar o QR Code, tornando por isso a sua leitura também

dif́ıcil.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Contra-rótulo

Figura 3.3 – Rótulo, contra-rótulo e detalhe do QR Code no contra-rótulo do vinho Fundação

Eugénio Almeida Tinto, 2014.

Assim que é posśıvel ler a etiqueta, apercebemo-nos que a mensagem codificada é

um atalho para o śıtio http://cartuxa.pt, que para além de design responsivo e

não unicamente móvel, é o sitio de internet generalista desta empresa e não do vinho

espećıfico ao qual acabamos de digitalizar o QR Code. Esta não é uma boa poĺıtica,

http://cartuxa.pt
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uma vez que quando um utilizador digitaliza um QR Code presente no contra-rótulo

de uma garrafa pretende saber mais sobre esse vinho especificamente e não tanto

sobre a empresa que o produz e suas outras ofertas.

Este śıtio quando carregado a 100% tem um tamanho aproximado de 2.0 MB, o que

é demasiado grande. Este tamanho seria perfeitamente aceitável se se presumisse

que as pessoas que digitalizam o QR Code estão no conforto de sua casa e com o

dispositivo móvel com que fazem o scan ligado a uma rede wireless, quando muitas

vezes quem digitaliza o QR Code está num supermercado sem acesso a uma rede

wireless, apenas com tráfego de dados de 3G ou 4G da sua operadora, que em

muitos locais de Portugal ainda tem uma qualidade sofŕıvel.

Na figura 3.4 ilustra-se a utilização no vinho Assobio, Tinto, 2010. Como se pode

observar, prestou-se algum cuidado a informar como se utiliza o QR Code, inserido

de forma a não perturbar a informação presente em contra-rótulo.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo 2010 (c) Contra-rótulo 2011

Figura 3.4 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Assobio, Tinto, 2010, bem como o contra-

rótulo do mesmo vinho do ano de 2011

Neste caso espećıfico foi posśıvel comparar os contra-rótulos deste vinho no ano de
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2010 ( 3.4(b)) e 2011 e ( 3.4(c)) constatar que houve aqui uma opção do produtor

de retirar o QR Code das garrafas. Quanto às razões que levaram ao abandono desta

tecnologia, pode-se apenas especular sem possuir dados concretos, o produtor foi

contactado com um pedido de esclarecimentos porém não surgiu uma resposta em

tempo útil.

A Quinta dos Murças, 150 hectares localizados em Cima Corgo no Douro, foi

adquirida pela Herdade do Esporão em 2008 (http://www.hipersuper.pt/2008/

11/06/herdade-do-esporao-aposta-no-douro-e-compra-quinta-das-murcas)

A informação constante no QR Code do Assobio de 2010 aponta o utilizador para o

endereço http://murcas.com/m que foi um śıtio de internet móvel da Quinta dos

Murças, ainda registado mas sem qualquer tipo de conteúdo online. O Google ainda

conserva em cache algumas páginas deste site (https://www.google.pt/search?

q=site:http:%2F%2Fwww.murcas.com), onde se pode verificar que nesse endereço

estava antes um site móvel com 12 páginas indexadas pelo Google.

Uma posśıvel razão para a remoção do QR Code das garrafas foi a inclusão de uma

secção para esta Quinta na página principal da Herdade do Esporão em http://

esporao.com/quinta-dos-murcas/vinhos

Também de destacar neste contra-rótulo do Assobio de 2010, uma boa prática

relativamente à “transparência” da acção do QR Code, uma vez que é inclúıdo,

por cima do QR Code, o endereço para onde o utilizador vai ser reencaminhado após

a sua digitalização.

Na figura 3.5 ilustra-se um outro vinho que insere um QR Code no seu contra-rótulo.

http://www.hipersuper.pt/2008/11/06/herdade-do-esporao-aposta-no-douro-e-compra-quinta-das-murcas
http://www.hipersuper.pt/2008/11/06/herdade-do-esporao-aposta-no-douro-e-compra-quinta-das-murcas
http://murcas.com/m
https://www.google.pt/search?q=site:http:%2F%2Fwww.murcas.com
https://www.google.pt/search?q=site:http:%2F%2Fwww.murcas.com
http://esporao.com/quinta-dos-murcas/vinhos
http://esporao.com/quinta-dos-murcas/vinhos
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(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Contra-rótulo

Figura 3.5 – Rótulo e contra-rótulo do vinho tinto Conventual, de 2013. De notar o QR

Code impresso num tamanho tão reduzido que nenhum leitor de iPhone conseguiu ler o seu

conteúdo

O QR Code presente nesta garrafa é de dimensões tão reduzidas que foi imposśıvel

digitalizá-lo com cada uma das 5 aplicações de leitura estudadas quer para iPhone

quer para Android. Não sendo posśıvel qualquer avaliação do posśıvel destino a que

este QR Code se refere.
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Na figura 3.6 ilustra-se um outro vinho que mistura o QR Code no seu contra-rótulo.

Neste caso o Ponte das Canas, vinho regional alentejano, da Mouchão, faz uso de um

QR Code customizado para incluir o seu logótipo no centro e assim se diferenciar de

todos os outros vinhos nacionais que usam QR Codes - em toda a extensa pesquisa

feita não foi encontrado nenhum outro vinho português que usasse um QR Code

personalizado.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR

Code no Contra-rótulo

Figura 3.6 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Ponte das Canas Tinto, 2009. Aqui nota-se

um QR Code personalizado com o logotipo do produtor e desta forma se diferencia de todos

os outros produtores que recorrem à inclusão de QR Codes nos seus vinhos.

O know-how demonstrado pela Mouchão na produção deste QR Code é extremamente

elevado. Como já foi dito, conseguiram estilizar o QR Code de maneira a ser diferente

de todos os outros, acrescenta-se a isso o facto do QR Code direccionar o utilizador

para um śıtio exclusivamente móvel e para a página espećıfica deste vinho (http://

mouchaowine.pt/pdc). Esta página de baixo “peso” a ńıvel de recursos ocupa

apenas 90 kB o que carrega muito rápido em ligações móveis 3G o que é conveniente

quando o utilizador não se encontra ligado a uma rede wireless.

A página do vinho apresentada poderia fornecer um maior detalhe nas caracteŕısticas

http://mouchaowine.pt/pdc
http://mouchaowine.pt/pdc
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técnicas do vinho, porém exibe uma boa nota de prova acompanhada de sugestões

gastronómicas e informação da melhor temperatura para servir o vinho.

Na figura 3.7 ilustra-se o vinho Gazela, vinho verde, produzido pela Sogrape, que

igualmente apresenta um QR Code no seu contra-rótulo.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR Code no

contra-rótulo

Figura 3.7 – Rótulo, contra-rótulo e detalhe do QR Code no contra-rótulo, do Gazela, vinho

verde, da Sogrape

Este QR Code aponta para o o endereço http://qrcodes.sograpevinhos.com/

gazela-vinho-verde-white que por sua vez reencaminha o utilizador para um

microsite especifico deste vinho em http://www.gazelawine.com, isto é claramente

indicador de registos de dados estat́ısticos relativamente às digitalizações da etiqueta,

nomeadamente, assume-se, relativamente a quantas vezes foi digitalizada, que tipos

de aparelhos foram usadas e principalmente localizações geográficas onde ocorreram

as digitalizações.

Este śıtio, diga-se, existe para única e exclusivamente falar do vinho Gazela) não

possui ficha técnica do vinho nem no próprio site nem em nenhum link para fazer

http://qrcodes.sograpevinhos.com/gazela-vinho-verde-white
http://qrcodes.sograpevinhos.com/gazela-vinho-verde-white
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download de uma ficha técnica em formato pdf. Ficha técnica essa que está no

site geral da empresa (http://www.sograpevinhos.com/marcas/Gazela/Gazela

%20Vinho%20Verde%20Branco) de acesso algo complicado através do site onde está-

vamos anteriormente.

De referir também que este site gazelawine.com é um site para desktops em nada

preparado para ser aberto e correctamente visualizado num dispositivo móvel com

ecrã de reduzidas dimensões.

Na figura 3.8 ilustra-se o vinho branco da Quinta da Aveleda que também inclui

um QR Code no seu contra-rótulo. Neste caso o endereço para onde o utilizador é

enviado é http://aveleda.pt/m

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR Code no

contra-rótulo

Figura 3.8 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Quinta da Aveleda, Branco.

Este endereço de internet, que apesar de conter o “m” não é um site móvel, é o sitio

de internet principal dos produtos da Quinta da Aveleda que foi feito principalmente

para servir desktops e laptops com ecrãs normais, por isso utiliza recursos (imagens

e código) grandes e por isso dif́ıcil de serem visualizados num aparelho móvel com

http://www.sograpevinhos.com/marcas/Gazela/Gazela%20Vinho%20Verde%20Branco
http://www.sograpevinhos.com/marcas/Gazela/Gazela%20Vinho%20Verde%20Branco
gazelawine.com
http://aveleda.pt/m


54 CAPÍTULO 3. A INDÚSTRIA VINÍCOLA E ELEMENTOS DE CONTEXTO

3G. Nem tão pouco aponta o utilizador à página espećıfica do produto que acabou

de digitalizar.

Na figura 3.9 ilustra-se um outro vinho que mistura o QR Code no seu contra-

rótulo. Este QR Code, localizado na mesma linha do código de barras o que não

interfere minimamente no design do contra-rótulo, é normal, impresso a preto sobre

o fundo branco o que proporciona uma fácil leitura mesmo estando o aparelho móvel

distanciado da garrafa.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR Code

no contra-rótulo

Figura 3.9 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Quinta De La Rosa Tinto, 2011.

Após a sua digitalização, constata-se que este codifica o endereço http://qrs.ly/

mi3y9js. Estes endereços curtos servem para ofuscar o real endereço para onde

apontam na realidade, e no caso da sua aplicação codificado num QR Code diminui

grandemente a densidade deste uma vez que a mensagem vai ser mais pequena. Este

endereço também é indicador que o QR Code foi executado através de um serviço

externo e que alguma espécie de tracking poderá estar a ser efectuado.

Neste caso, percebe-se que o QR Code foi gerado no śıtio de internet https://www.

http://qrs.ly/mi3y9js
http://qrs.ly/mi3y9js
https://www.qrstuff.com


3.2. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONTEXTO EM GARRAFAS DE VINHO 55

qrstuff.com já mencionado e descrito anteriormente nesta dissertação.

O endereço para onde na realidade aponta é para um pdf alojado no site da Quinta de

La Rosa: http://www.quintadelarosa.com/sites/www.quintadelarosa.com/files/

QLR%20Red%202011_0.pdf, em inglês apenas, rica em notas de prova, sugestões

gastronómicas e notas de produção e com um pequeno resumo das informações

técnicas do vinho.

A opção por esta solução não é a melhor uma vez que apresenta várias falhas.

Primeiro, a pessoa que fez a digitalização poderá não entender inglês – o que é

provável visto que este vinho está à venda nas várias cadeias de distribuição nacionais

– e o pdf que lhe foi fornecido está em inglês, o que se revela de utilidade nula para

esse utilizador potenciando frustração dirigida à marca. Impede também que a

empresa faça uma nova aquisição, essa aquisição perdida é desde logo um visitante

a um site, que depois poderia se transformar na aquisição um novo fan da marca

no Facebook ou noutra comunidade social, poderia até comprar um outro vinho na

wine shop do śıtio da empresa.

Na figura 3.10 ilustra-se um outro vinho que mistura o QR Code no seu contra-rótulo.

https://www.qrstuff.com
http://www.quintadelarosa.com/sites/www.quintadelarosa.com/files/QLR%20Red%202011_0.pdf
http://www.quintadelarosa.com/sites/www.quintadelarosa.com/files/QLR%20Red%202011_0.pdf
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(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR Code

no contra-rótulo

Figura 3.10 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Herdade Catapereiro, 2011.

Este caso ilustra, talvez o pior erro que a codificação de um endereço de internet num

QR Code pode originar. O endereço http://www.cl.pt/cgi-bin/bo/viewnews.

cgi?id=EuFpAVukpyXiyjGTBA&tmpl=ficha_vinho&style=ficha_vinho codificado

como mensagem no QR Code originou um erro 404 no browser (página não encontra-

da).

Não foi por isso posśıvel fazer qualquer tipo de avaliação em relação ao conteúdo que

o produtor pretenderia exibir a quem digitalizasse a etiqueta. O endereço principal

(http://www.cl.pt) é efectivamente o site da empresa Companhia das Leźırias e

só por navegação manual no site se conseguiu encontrar a página deste vinho.

Na figura 3.11 ilustra-se um outro vinho que mistura o QR Code no seu contra-

rótulo. O endereço codificado é http://jportugalramos.com/23 que por sua vez

reencaminha o utilizador para http://alentejo.jportugalramos.com/produtos/

show.aspx?idcont=374&title=Vila%20Santa%20Reserva%20Tinto%202012. Isto

demonstra que houve um cuidado para abreviar um endereço grande num mais

http://www.cl.pt/cgi-bin/bo/viewnews.cgi?id=EuFpAVukpyXiyjGTBA&tmpl=ficha_vinho&style=ficha_vinho
http://www.cl.pt/cgi-bin/bo/viewnews.cgi?id=EuFpAVukpyXiyjGTBA&tmpl=ficha_vinho&style=ficha_vinho
http://www.cl.pt
http://jportugalramos.com/23
http://alentejo.jportugalramos.com/produtos/show.aspx?idcont=374&title=Vila%20Santa%20Reserva%20Tinto%202012
http://alentejo.jportugalramos.com/produtos/show.aspx?idcont=374&title=Vila%20Santa%20Reserva%20Tinto%202012
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curto para codificação na etiqueta e indicador que poderá estar a ser feito um

tracking especifico a utilizadores que digitalizem a etiqueta separando-os, nos dados

estat́ısticos do site, de quem acedeu directamente ao endereço do vinho através do

browser.

(a) Rótulo (b) Contra-rótulo (c) Detalhe do QR Code no

contra-rótulo

Figura 3.11 – Rótulo e contra-rótulo do vinho Vila Santa, Branco, 2013.

Embora sendo um site normal, é um site com poucos recursos pesados, que carrega

rápido e com um design bastante apelativo e simples. No próprio site oferece um

ficha técnica bastante detalhada das especificações do vinho em causa, bem como a

possibilidade de fazer o download desta em pdf. Porém, aqui surge um problema de

programação do próprio site quando ao utilizador é perguntado se pretende aceder

à versão móvel deste. O utilizador respondendo que sim, é reencaminhado para

a versão móvel do site mas perde-se a informação do local especifico do śıtio de

internet onde estava anteriormente, e assim, em vez de ser reencaminhado para a

página espec̀ıfica desse vinho na versão móvel do site, é reencaminhado para a página

de entrada do site móvel.

É relevante também assinalar que em rótulos de anos anteriores deste vinho, a
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mensagem codificada no QR Code dirigia o utilizador para uma página do site

http://avin.cc (já descrito em secção anterior desta dissertação). Houve aqui,

portanto, um evoluir da politica da empresa quanto ao uso do QR Code nas suas

garrafas.

http://avin.cc
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3.3 Aplicações relacionadas com vinho

Além das aplicações de leitura de QR Code, ferramenta que só se destina a descodifi-

car o conteúdo da etiqueta, existe um outro tipo de aplicações que também tem vindo

a crescer no seio da indústria vińıcola. Desde aplicações que permitem classificar

vinhos, aplicações puramente informativas e generalistas, aplicações desenvolvidas

pelos próprios produtores até a aplicações para a venda de vinho, muitas são as que

já existem e que interessa resumir e analisar de forma sistemática.

3.3.1 Aplicações meramente informativas

A aplicação PWC (Portuguese Wine Cellar), ilustrada na figura 3.12 é promovida

pelo Sommelier Manuel Moreira que visa ajudar a aproveitar ao máximo a experiên-

cia única e extraordinária que é a descoberta dos vinhos portugueses.

(a) Menu inicial da aplicação (b) Janela de Introdução à

aplicação

(c) Ecrã de escolha de regiões

e denominações de origem

Figura 3.12 – Aplicação PWC para iPhone.

Na sua versão grátis, esta aplicação possui uma vasta e completa informação sobre

vinhos, castas, regiões vińıcolas portuguesas, vindimas e vintages e enoturismo.
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Porém está limitada a 50 vinhos com listagens não atualizadas, sem possuir not́ıcias

e sem permitir adicionar vinhos à secção Minha Adega.

A aplicação Plonk, retratada na figura 3.13, vocaciona-se mais para informações que

dizem respeito à produção do vinho e à sua experiência de degustação do que para

a catalogação de vinhos existentes no mercado.

(a) Ecrã Inicial (b) Menu da aplicação. (c) Castas existentes na Base

de Dados associadas a um

determinado páıs

Figura 3.13 – Conjunto de print screens da aplicação Plonk para iOS.

A Plonk é parca em conteúdos informativos relativamente a Portugal, uma vez que

não é uma aplicação espećıfica do nosso páıs. Porém possui um bom volume de

informações sobre castas e vinhos melhor adequados para cada estilo gastronómico

e tipos de comidas, o que pode ser de alguma utilidade.

3.3.2 Aplicações para partilha social

A aplicação Vivino, como retratada na figura 3.14 é, segundo o śıtio de rankings

App Annie, a 15 de janeiro de 2014, a aplicação para iPhone mais descarregada da

categoria Food and Wines pelos utilizadores portugueses e, segundo not́ıcia do śıtio
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PR Newswire de 1 de abril de 2015, a aplicação tem mais de 9 milhões de utilizadores

a ńıvel mundial.

Esta aplicação faz o reconhecimento de rótulos através de inspecção visual (utiliza

um algoritmo de processamento digital de imagem) e compara o resultado com a

sua já extensa base de dados, sendo a identificação de um vinho quase imediata na

grande maioria dos casos. Caso um utilizador tente identificar um rótulo que não

se encontra na base de dados, é convidado a inserir os dados do vinho.

Embora o objectivo principal do criador desta aplicação seja oferecer a hipótese aos

utilizadores de tomarem notas, manterem um registo dos vinhos que experimentam

e recomendarem a amigos, a partilha social dos mesmos restringe-se a outros amigos

que também estejam registrados na aplicação, sendo o calcanhar de Aquiles desta

aplicação, dita social, a partilha dos vinhos que se experimenta com outras comunida-

des sociais como o Facebook, Twitter, etc.

(a) Ecrã inicial da aplicação (b) Recomendações baseadas

nos gostos pessoais do

utilizador

(c) Secção de perfil do

utilizador

Figura 3.14 – Conjunto de ecrãs da aplicação Vivino para iOS.

A aplicação Delectable, como retratada na figura 3.15 é uma aplicação cujo objectivo

principal é a partilha social e a classificação de vinhos provados pelos seus utilizadores.
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Pela sua análise, constata-se que é uma aplicação usada principalmente por enólogos,

sommelliers e outras pessoas ligadas diretamente à indústria vińıcola e pouco usada

por meros apreciadores de vinhos.

(a) Actividade recente de

amigos na aplicação

(b) Lista de vinhos do

utilizador

(c) Avaliações de vinhos feitas

por amigos

Figura 3.15 – Conjunto de ecrãs da aplicação Delectable para iOS.

Embora possuindo um bom ńıvel de registos de vinhos portugueses, é notória a

falta de participação em massa dos utilizadores portugueses de iPhone, uma vez

que, quando registado um vinho na base de dados da Delectable por um qualquer

utilizador, são raras as ocasiões em que outros utilizadores classificam esse mesmo

vinho, estando, assim, uma vasta maioria dos vinhos portugueses com apenas uma

classificação.

Esta aplicação também possui uma funcionalidade de verificação de preço, porém,

apenas funciona para o mercado norte-americano.

Ao contrário da aplicação Vivino que, quando se tenta identificar um vinho não

reconhecido pela base de dados, convida o utilizador a introduzir os dados relativos

a esse vinho, na aplicação Delectable quando esse caso ocorre, o vinho entra numa

fila de espera para ser identificado por algum elemento do seu staff.
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3.3.3 Aplicações de produtores

A aplicação Niepoort, retratada na figura 3.16, do produtor com o mesmo nome,

é uma pequena e simples aplicação para divulgação da história e produtos deste

reputado produtor de vinhos do Douro.

(a) Actividade recente de

amigos na aplicação

(b) Lista de vinhos do

utilizador

(c) Avaliações de vinhos feitas

por amigos

Figura 3.16 – Conjunto de print screens da aplicação Niepoort para iOS.

Com as devidas limitações de conteúdos, por se tratar de uma aplicação de um só

produtor, esta aplicação consegue transmitir ao utilizador uma sensação de utilidade.

Quanto à aplicação, esta abre para um ecrã de Introdução em v́ıdeo, e deslizando

para a direita podemos ler textos e ver bons conteúdos fotográficos sobre a história

da famı́lia, processos de vinificação, chegando aos contactos, isto depois de passar

por uma secção de Notas de Vindima que inclui interessantes relatórios de vindima,

organizados por ano, de 2008 até ao ano presente.

Depois desta secção de introdução, pode-se fazer uso do menu para ver que mais

conteúdos possui a aplicação e observa-se que podemos escolher ver produtos de

algumas gamas diferentes dos vinhos Niepoort, sejam vinhos do Douro, do Porto e

até mesmo os vinhos rotulados Niepoort Projectos.
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Dentro destas áreas podemos observar os vários vinhos que lhes pertencem e ver as

suas fichas correspondentes, que incluem notas de prova, métodos de vinificação e

uma extensa ficha técnica, dados estes que podem ser visualizados por ano.

A aplicação Wine, como retratada na figura 3.17, não é em si de um produtor mas

sim de um operador do mercado nacional, a Essência do Vinho, EV. Esta aplicação é

também bastante básica, quer no design quer nos conteúdos que possui.

(a) Actividade recente de

amigos na aplicação

(b) Lista de vinhos do

utilizador

(c) Avaliações de vinhos feitas

por amigos

Figura 3.17 – Conjunto de ecrãs da aplicação Delectable para iOS.

Com apenas duas secções, a inicial, por assim dizer, é a lista de artigos presentes no

seu blog online em http://www.essenciadovinho.com/ onde a aplicação vai buscar

os últimos posts mal é iniciada. A secção seguinte, e última, é apenas publicidade

aos próximos cursos que a EV vai promover, com links para a loja online.

3.3.4 Aplicações de pesquisa e bases de dados

A aplicação Wine-searcher, como retratada na figura 3.18, é a aplicação de uma das

maiores bases de dados mundiais com informações relativas a vinhos e seus pontos

de venda. A base de dados e o motor de pesquisa da Wine-Searcher incluem mais

http://www.essenciadovinho.com/
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de 7,7 milhões de vinhos e preços de mais de 55 mil vendedores (ou cadeias de

distribuição) por todo o mundo.

(a) Página de perfil do vinho (b) Lista de vendedores online (c) Lista de pontos de venda

perto do utilizador através da

sua geolocalização

Figura 3.18 – Conjunto de ecrãs da aplicação Wine-searcher para iOS.

Podem aqui ser encontrados muitos dos vinhos portugueses, até os que não são

vistos amiúde nas maiores cadeias de distribuição do páıs, sendo o maior vendedor

português presente na Wine-searcher, a Garrafeira Nacional.

Uma boa mais-valia desta aplicação é sermos capazes de, através de geolocalização,

poder ver quais as lojas mais perto da nossa posição.

Como acontece com a aplicação Vivino, esta aplicação também é capaz de, através

de uma fotografia, identificar todos os vinhos presentes na Carta de Vinhos de um

qualquer restaurante e imediatamente fornecer classificações sobre cada vinho bem

como de pontos de venda espalhados pelo páıs.

Esta base de dados e respectiva aplicação está extremamente orientada para a venda

do vinho e mapeamento de pontos de venda e raramente o perfil de um vinho inclui

qualquer tipo de informações relativa a notas de prova, processos de vinificação ou

fichas técnicas.
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3.4 Śıntese

Neste caṕıtulo resumiram-se alguns aspectos fundamentais no que diz respeito aos

sistemas mais comuns de contextualização nos mais variados cenários de utilização

e mostrou-se de que forma as etiquetas visuais do tipo QR Code têm sido cada vez

mais utilizadas para ligar vinhos a sistemas de informação.

De todos os sistemas de codificação visual, os QR Code, pelas suas capacidades de

suportarem danos e de possibilitarem uma rápida leitura (ou descodificação) por

aplicações desenvolvidas para dispositivos móveis, massificaram a sua utilização nos

mais variados cenários, desde a indústria a eventos sociais. Na indústria vińıcola

nacional e internacional, alguns vinhos já incorporam este tipo de etiqueta. E,

curiosamente, apenas QR Code são vistos. Outros, como por exemplo o Datamatrix,

não são utilizados.

Aparentemente, os QR Code transmitem a ideia de que de uma forma muito simples,

rápida e gratuita se acede a conteúdos extra que podem ir desde informações do

produto, serviços, promoções, interacção e partilha social, entre outras. O facto de

ser um sistema económico e gratuito potenciou um outro conjunto de aplicações.

Divergem deste sistema de etiquetas bidimensionais, os códigos AVIN (mas que no

entanto são codificados em QR Code pelo próprio promotor, o Adegga.com) e as

identificações por inspecção visual.

No que diz respeito à integração de QR Code nos rótulos de vinhos portugueses,

ainda se verificam variadas situações d́ıspares da sua integração e utilização. Existem

produtores que já exploram as vantagens destas etiquetas (personalização e integra-

ção gráfica homogénea), enquanto outros usam etiquetas que não conseguem ser lidas

pelos dispositivos móveis comuns, ou que apontam para suportes que não são os mais

indicados para fornecer bons conteúdos, potenciando assim uma maior interação

do consumidor com a marca e/ou esse produto especificamente. Muitos outros

casos existem onde o URL codificado no QR Code impresso aponta para o endereço

corporativo da marca do vinho, sem existir qualquer cuidado no formato apresentado

Adegga.com
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no dispositivo móvel. Neste caso, não aparece o perfil do vinho contextualizado

mas sim o endereço da marca o que está errado uma vez que o consumidor na

maior parte das vezes estará a tentar procurar mais informações em relação ao

produto e apresentando informação do produto prevê-se essas situações podendo

depois orientar o utilizador para a pagina mais genérica da marca se este for o seu

desejo.

No domı́nio das aplicações associadas ao tema vinho, não directamente envolvidas

com QR Code, destacam-se, obviamente, a Vivino e a Delectable. A Vivino por já se

encontrar massificada e ser conhecida por uma maioria de apreciadores de vinhos,

acaba por ser uma comunidade social funcional onde de facto se consegue ter um

grupo de pessoas (“amigos”) que está a seguir podendo ficar a conhecer os seus gostos

e preferências e seguir as suas recomendações, ao invés de ser uma comunidade onde

se está inscrito e não se tem nenhuma pessoa conhecida para seguir ou com quem

partilhar as nossas experiências v́ınicas.

Já a aplicação Delectable, é relativamente desconhecida no mercado português e por

essa razão é dif́ıcil encontrar pessoas conhecidas que a usem. No entanto, é excelente

para seguir os mais conceituados sommeliers e produtores de vinho a ńıvel mundial.





4 Produtos e serviços

associados ao vinho

No caṕıtulo anterior, abordaram-se as questões fundamentais de contextualização

recorrendo a QR Code e as suas utilizações na indústria vińıcola. No decorrer de

algum trabalho realizado na prestação de serviços a produtores de vinho, descreve-

se neste caṕıtulo um caso de estudo de aplicação de QR Code a um conjunto de

produtores designados por Douro4U. Estes, detentores de várias marcas de vinho

conhecidas, como o Aneto, Quinta da Prelada, Esmero, Mimo, Terrus, Quinta de

Tourais, inclúıram uma etiqueta QR Code como ponte para uma plataforma de

serviços mais ambiciosa. À data, a plataforma está a ser reconstrúıda de modo a ter

em conta algumas das conclusões e experiência ganha durante este trabalho.

Além da contextualização e das questões gráficas associadas à colocação de QR Code

nos rótulos de vinhos e do uso de aplicações de leitura destes, matérias abordadas

no caṕıtulo anterior, é igualmente relevante tudo o que não pertence à garrafa. De

uma forma simplificada, descreve-se neste caṕıtulo os produtos e serviços que podem

ser potenciados através de QR Code como elemento de contextualização impresso

numa garrafa de vinho.

Neste trabalho, revelou-se preponderante o estágio feito na Quinta da Costa de

Baixo em Gouvinhas, Sabrosa (coordenadas GPS: 41.1655467,-7.6517737), onde

69
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parte deste trabalho foi realizado.

Assim, as secções seguintes encontram-se organizadas pela informação associada a

cada vinho, a vulgar ficha técnica, pelo enoturismo, atividade económica que visa

integrar os consumidores na envolvente onde o vinho é produzido e proporcionar uma

modalidade diferente de turismo, terminando num conjunto de serviços e atividades

que têm sido levadas a cabo por diversos produtores. Na dissertação destas matérias,

é objectivo descrever as variadas práticas que foram encontradas na análise de

mercado e assim constitúırem elementos para referência futura e análise de caso.

4.1 Panorama atual

O actual panorama da presença online, e uso de novas tecnologias, dos produtores

de vinho nacionais, na sua comunicação e interação com o público, está longe de ser

entusiasmante.

Fazendo a análise começando pelo mais simples de uma presença online, o śıtio

de internet, constata-se que a grande maioria dos śıtios de internet dos produtores

portugueses estão antiquados e/ou nota-se que não houve um orçamento capaz de

tornar posśıvel atingir maior qualidade. Ainda assim, em muitos casos, esta situação

é colmatada por fundos de apoios europeus e nacionais que disponibilizam verbas aos

produtores para se modernizarem. Nisto, claro, são excepção os grandes produtores

que efectivamente conseguem ter śıtios de elevada qualidade, como são os casos da

Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo, Esporão, Quinta do Vallado, entre outros,

uma vez que nestes casos, o orçamento já o permite e a reputação a isso obriga.

Outra questão ao ńıvel dos śıtios de internet, que os produtores portugueses aparen-

tam ignorar, é o facto do paradigma mundial de utilização de internet estar a

mudar, já havendo mais pessoas a aceder através de dispositivos móveis do que

a aceder através de computadores pessoais ou portáteis. Constata-se que nenhum

dos produtores avaliados possui um śıtio de internet móvel, e apenas dois produtores

têm o seu śıtio feito seguindo os padrões de Responsive Design, que leva a que o
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śıtio de internet seja corretamente visualizado em dispositivos móveis.

Outro parâmetro a ter em conta é as ĺınguas dispońıveis dos śıtios de internet,

importante de ser analisado visto que esta é uma das áreas de negócio portuguesas

com maior volume de exportações. Constata-se que a grande maioria dos śıtios

apenas os possui em inglês e português, existindo uma pequena parcela que apenas

os tem numa só ĺıngua – geralmente inglês ou português – e poucos passam além das

duas ĺınguas sendo bons exemplos destes, a Quinta do Vallado que possui Mandarim

como terceira ĺıngua dispońıvel e a Quinta da Aveleda que tem o seu śıtio traduzido

em seis ĺınguas diferentes, sendo uma delas, igualmente, o Mandarim.

Ainda neste tópico, é dif́ıcil de compreender como muitos dos produtores analisados

não incluem o Francês no seu leque de ĺınguas dispońıveis (apenas Quinta do Vallado

e Quinta da Aveleda) quando, para o exemplo de Vinho do Porto, segundo dados do

IVDP, as exportações para França e Bélgica combinadas, no primeiro semestre de

2015, foram superiores a 1.5 milhões de caixas de 9 litros, representando 45.5% das

exportações totais deste vinho (?).

Outra questão importante a ńıvel de presença online, nos tempos modernos, é

a presença em redes sociais onde facilmente uma empresa consegue ter acesso a

grande volume de pessoas, potenciais seguidores e por isso potenciais compradores.

Este parâmetro foi também avaliado quando se analisou os śıtios de internet dos

diferentes produtores e concluiu-se que existe um med́ıocre e subaproveitamento das

potencialidades proporcionadas pelo alargado leque de redes sociais, com grande

volume de utilizadores existentes.

Começando pelo Facebook, a rede mais massificada em Portugal, dois produtores, de

todos os analisados, não fazem menção ao seu no seu śıtio (Quinta do Pego e Quinta

do Passadouro) e através de uma maior pesquisa constatou-se que ambos possuem

um perfil nesta rede social.

Mas o facto desta ser a rede social de eleição de todos os produtores, não significa

que a utilizem bem e com sucesso. De facto, em nenhum se nota uma estratégia de

comunicação cuidada e planeada, todos utilizando o Facebook de forma ocasional e
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não intensiva, nas suas partilhas de conteúdos aos seus seguidores. Isto, provavelmente,

acontece por não haver orçamento ou um mindset por parte dos produtores para

recrutar colaboradores com o fim especifico de fazer a componente de comunicação

aos consumidores, calhando, frequentemente, essa tarefa a um funcionário não-

especializado que tenha maior habilidade para essa tarefa (a comummente conhecida

“capacidade de desenrasque”). A Quinta do Vallado, por exemplo, um grande

produtor com um śıtio de reconhecida qualidade, faz partilhas no Facebook, por

vezes, espaçadas em meses. Exemplificativo desta má utilização de Facebook pelos

produtores é o seu número de fans, não existindo nenhum a passar a marca dos 20

mil.

Em relação a todas as outras redes sociais, muitas são desconhecidas dos produtores

e outras, mesmo sendo conhecidas, não lhes reconhecem potencial de atração de

pessoas que justifique o esforço e o investimento. Dois exemplos de redes, que muitos

desconhecem e que são de enorme potencial para as Quintas, são o Instagram e o

Pinterest (redes sociais para partilha de fotografias). As comunidades portuguesas

nestas redes têm vindo a aumentar exponencialmente, já contando com muitos

utilizadores sobretudo de faixas etárias mais jovens. Num páıs que prima pela

beleza paisaǵıstica, sendo as Quintas e propriedades destes produtores perfeitos

exemplos disso, não capitalizar estas redes, não as utilizando para partilhar fotos

que são facilmente tiradas e que atraem visitantes aos seus śıtios de internet, parece

amadorismo na estratégia de comunicação. Apenas um produtor possui Pinterest

(Quinta da Romaneira), do qual faz boa utilização, e apenas dois produtores possuem

contas do Instagram (Quinta da Romaneira e a Quinta Nova da Nossa Senhora do

Carmo), embora as utilizem muito pouco.

Outra rede social que é sobejamente conhecida por todos, mas que poucos sabem

poder capitalizar nela é o Youtube. Apenas a Quinta Nova e a Quinta do Vallado

possuem contas no Youtube, e com pouco ou nenhum sucesso – a conta da Quinta

do Vallado, com 19 subscritores, possui 3 v́ıdeos que totalizam menos de 5.000

visualizações e a Quinta Nova, com zero subscritores, possui um v́ıdeo que soma

20 visualizações.
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O panorama actual não é, portanto, agradável. Segue-se a análise em detalhe

efectuada aos produtores nacionais.

4.1.1 Tabela Pesquisa de Vinhos

A tabela 4.1 resume a análise efetuada a alguns sites de internet de produtores de

vinhos portugueses. Os dados apresentados referem-se a 1 de setembro de 2015.
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iã
o

Ś
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Quinta da Romaneira

quintadaromaneira.pt

Douro N N S S N N N S N S S N PT EN FB IG

TT PT

5.264

Quinta do Vallado

quintadovallado.com

Douro N N S S S N S S S S S S EN PT CN FB YT 11.675

Bulas Wines

bulas.eu

Douro N S S N N N N N S S S N EN FB 1.273

Quinta da Pacheca

quintadapacheca.com

Douro N N S S S S S S N S S S EN PT FR FB 10.480

Quinta do Judeu

quintadojudeu.com

Douro N S S S N N N N S S S N PT EN FB TT 870

Quinta do Portal

quintadoportal.com

Douro N N S S S S S S N S S S PT EN FB 1.095

Quinta Vale D. Maria

quintavaledonamaria.com

Douro N N N S N N N N S S S N PT EN FB 5.011

Quinta Nova

quintanova.com

Douro N N N S S N S S N N N N PT EN FB IG

YT TA

8.220

Quinta do Pégo

quintadopego.com

Douro N N N N S N N N S S S N EN - 3.498

Quinta de S. José

quintasjose.com

Douro N N S S S N N S S S S N PT EN FB 1.693

Quinta do Pôpa

quintadopopa.com

Douro N N S S N N S N S S S N PT EN FB TT 13.108

Quinta da Aveleda

aveleda.pt

V.Verde N N S S N N N N S S N N PT EN FR

ES DE CN

FB YT 19.090

Quinta do Passadouro

quinta-do-passadouro.com

Douro N N N N S N N N N N N N PT EN NL

ES DE

- 3.572

quintadaromaneira.pt
quintadovallado.com
bulas.eu
quintadapacheca.com
quintadojudeu.com
quintadoportal.com
quintavaledonamaria.com
quintanova.com
quintadopego.com
quintasjose.com
quintadopopa.com
aveleda.pt
quinta-do-passadouro.com
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4.1.2 Śıtios de Internet

Nesta secção referem-se alguns exemplos ou práticas levadas a cabo por alguns

dos mais conhecidos produtores do da região Douro e dos Vinhos Verdes, no que

diz respeito à forma mais básica de presença online, no seu śıtio de internet. São

analisados vários exemplos que se pretendem representativos do espectro das práticas

levadas a cabo.

O śıtio da internet da Quinta da Romaneira, em http://www.quintadaromaneira.

pt/pt, ilustrado na figura 4.1, possui um design distinto fazendo recurso às fotografi-

as da sua Quinta em zona privilegiada do Douro. Este śıtio de internet tradicional,

não sendo especificamente móvel nem tendo um design responsivo, não faz qualquer

verificação da idade do visitante (nem por pedido de input de data de nascimento

nem por pedido de confirmação se é de idade legal para consumo de bebidas alcoóli-

cas) e assume como ĺıngua padrão o português oferecendo a hipótese de mudar para

inglês. É um śıtio de internet bem organizado e com a informação fornecida de

forma concisa e simples ao visitante. Nas páginas especificas de cada vinho, possui

muito pouca informação, oferecendo a possibilidade de download das fichas técnicas

em formato pdf.

A Quinta do Vallado na sua página de internet, em http://www.quintadovallado.

com, ilustrada na figura 4.2, fornece um vasto leque de conteúdos ao seu visitante,

dando especial enfoque à unidade hoteleira na Quinta e respectivas reservas e aos

seus produtos v́ınicos.

O śıtio de internet não faz qualquer verificação da idade do visitante e pode ser

visualizado em inglês, mandarim ou português, sendo esta última a ĺıngua por

defeito. O śıtio de internet embora tendo um design apelativo e convidativo não

é responsivo e por esse motivo não pode ser visualizado correctamente em aparelhos

móveis. Este śıtio de internet apresenta uma boa variedade de redes sociais, das

quais se destacam o Youtube e Instagram para além do tradicional Facebook e possui

também uma newsletter. Extremamente rico em conteúdos, destacam-se os relatórios

de vindima por ano correspondente e uma extensa lista de distribuidores a ńıvel

http://www.quintadaromaneira.pt/pt
http://www.quintadaromaneira.pt/pt
http://www.quintadovallado.com
http://www.quintadovallado.com
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Figura 4.1 – Śıtio da Internet da Quinta da Romaneira.

mundial.

O śıtio de internet da Quinta do Crasto, em http://www.quintadocrasto.pt, ilustra-

do na figura 4.3, aborda o visitante com uma imagem da propriedade e icones de

escolha da ĺıngua do śıtio de internet (português, inglês, espanhol).

Ao visitante, ao pairar com o rato em cima de um destes ı́cones, é exibida uma

mensagem que enuncia “Tenho mais de 21 anos” nas diferentes ĺınguas. Sem mais,

assume-se que essa declaração pertença ao visitante e continua a sua visita para o

śıtio de internet nesse pressuposto. Quanto ao śıtio de internet em si, o design é

apelativo, os conteúdos estão bem organizados, e a informação concisa. Na página

de um determinado vinho a informação oferecida é escassa porém é oferecida a

possibilidade de download de um documento em formato pdf, categorizados por ano

http://www.quintadocrasto.pt
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Figura 4.2 – Śıtio da Internet da Quinta do Vallado Wine Hotel Rural.

do vinho. O śıtio de internet possui também, uma área dedicada ao enoturismo

extremamente parca em informações. O śıtio de internet, não sendo móvel, tem um

design responsivo que o torna de agradável visualização em smartphones.

Contrariamente aos śıtios de internet mencionados anteriormente, o śıtio de internet

da Quinta da Pacheca, em http://www.quintadapacheca.com, ilustrado na figura

4.4, faz uma aposta mais forte relativamente ao enoturismo, dando especial destaque

ao seu hotel, reservas e restaurante na sua página inicial. Depois da página principal,

cada uma destas operações da quinta possui a sua secção com conteúdos bastante

ricos e imagens convidativas.

Também possui boas informações sobre as actividades dispońıveis na Quinta (Passei-

os de barco, passeio de comboio, visita às caves e adega e provas de vinho). O śıtio

http://www.quintadapacheca.com
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Figura 4.3 – Śıtio da Internet da Quinta do Crasto.

de internet, embora não responsivo ou móvel, possui um design moderno e conteúdos

bem estruturados de fácil navegação. Neste śıtio de internet não é efectuado qualquer

tipo de verificação de idade do visitante.

Possui também uma loja online separada do śıtio de internet principal, inclusivamente

com um domı́nio diferente (http://www.pachecawineclub.com), o que proporciona

uma melhor estruturação e separação entre informação e vendas, bem como a

possibilidade de estilização diferente dos śıtios de internet.

Simplicidade é o termo mais adequado para descrever o śıtio de internet da Quinta

do Judeu, em http://quintadojudeu.com, conforme ilustrado na figura 4.5. Este

sitio de internet prima por ser responsivo, o que torna a sua visualização correta e

agradável em todo o tipo de dispositivos (móveis ou desktops), e por ser de “página

http://www.pachecawineclub.com
http://quintadojudeu.com
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Figura 4.4 – Śıtio da Internet da Quinta da Pacheca.

única” o que facilita a sua navegação e absorção dos seus conteúdos por parte do

visitante.

Apenas possui as ĺınguas inglesa e portuguesa, e a ńıvel de comunidades sociais usa

o Facebook e Twitter. Assinala-se que esta é das poucas Quintas que para além de

usar Twitter, usa-o bem, embora com poucos seguidores, são bastante activos na

partilha de conteúdos. Os seus vinhos estão bem documentados no śıtio de internet

incluindo também a possibilidade de download da ficha técnica em formato pdf.

Também de relevo, a pequena galeria de imagens das 3 Quintas deixa o visitante

com “sabor a pouco”.

O śıtio de internet da Quinta do Portal, em http://www.quintadoportal.com,

ilustrado na figura 4.6, é, dos avaliados neste estudo, o que apresenta mais defeitos.

http://www.quintadoportal.com
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Figura 4.5 – Śıtio da Internet da Quinta do Judeu.

Este é um facto incompreenśıvel visto que, só com uma análise minuciosa do śıtio se

nota que tem excelentes argumentos, para executar um excelente śıtio de internet,

que passe a mensagem ao seu visitante mais eficientemente: Os conteúdos são ricos

(possuindo muitos e bons textos sobre os seus produtos, Quintas, história, etc);

excelentes motivos fotográficos (múltiplas Quintas com localização privilegiada no

Douro, a Quinta do Portal até com edif́ıcios de beleza inegável, projectados pelo

Arqo Siza Vieira); vinhos de qualidade reconhecida e com prémios internacionais

(destaca-se o Quinta do Portal Reserva que obteve uma classificação de 92 pontos

pela conceituada revista Wine Enthusiast e 91 pontos na Wine & Spirits).

O śıtio de internet possui um design desastroso, de navegação confusa e conteúdos

sobrepostos uns em cima dos outros que tornam a visita demasiado sofŕıvel. Destaca-

se também que este śıtio de internet não faz qualquer verificação da idade do
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Figura 4.6 – Śıtio da Internet da Quinta do Portal.

visitante, apenas oferece a possibilidade de ĺıngua inglesa para além da portuguesa,

e a ńıvel social apenas possui Facebook.

À partida para a análise do śıtio de internet da Quinta do Passadouro, em http://

www.quinta-do-passadouro.com, ilustrado na figura 4.7, as expectativas eram

altas. Não porque se tratasse de uma grande empresa sobejamente conhecida pelos

seus vinhos de renome, mas porque as avaliações, quer no śıtio Booking.com quer no

śıtio TripAdvisor.com, ao turismo de habitação que proporcionam na sua Quinta,

eram bastante altas e elogiosas.

No entanto o śıtio de internet que apresentam é o pior dos analisados quer a ńıvel

de forma quer a ńıvel de conteúdos. Incrivelmente, até, os conteúdos do śıtio são

diferentes nas 6 ĺınguas que disponibilizam.

http://www.quinta-do-passadouro.com
http://www.quinta-do-passadouro.com
Booking.com
TripAdvisor.com
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Figura 4.7 – Śıtio da Internet da Quinta do Passadouro.

A versão portuguesa nem sequer possui uma secção dos seus vinhos, a secção de

info apenas apresenta uma frase feita e uma frase a falar da localização, enquanto

que a secção de “Preços” apresenta simplesmente uma frase para o preço por noite

e uma para o preço do jantar. Ainda na versão portuguesa a secção de “itinerário”

apresenta apenas um mapa feito num qualquer programa de edição de imagem.

Já avaliando o śıtio de internet em Holandês, podemos constatar que existe uma

secção de produtos com páginas separadas para cada vinho especifico tendo estas

uma pequena ficha técnica. A secção de ”route”, assume-se que seja ”itinerário”em

português, já apresenta apenas um texto e nenhum mapa. Na versão inglesa do

śıtio de internet a secção de produtos volta a desaparecer enquanto que a secção de

itinerário apresenta-se agora com o mapa e um texto descritivo.
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O śıtio de internet da Quinta Vale D. Maria, em http://www.quintavaledonamaria.

com, ilustrado na figura 4.8, é, à semelhança da história bicentenária desta Quinta,

um śıtio de internet de design antiquado nada adaptado à realidade da internet dos

tempos recentes. Porém, a informação nele contida é apresentada ao visitante de

forma simples e eficaz. A área de contactos encontra-se bastante completa. A galeria

de imagens embora com imagens visualmente ricas não consegue passar ao visitante

do śıtio de internet todo o esplendor da propriedade.

Figura 4.8 – Śıtio da Internet da Quinta Vale D. Maria.

A secção de not́ıcias é de dif́ıcil percepção uma vez que os seus conteúdos estão

bastante mal organizados. E o śıtio de internet nem sequer tem páginas individuais

para cada um dos seus vinhos, apresentando apenas uma lista dos produtos que

quando clicados fornecem uma ficha técnica em pdf. Esta ficha técnica é das mais

completas e detalhadas de todas as analisadas neste estudo.

http://www.quintavaledonamaria.com
http://www.quintavaledonamaria.com
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Quando se analisa um śıtio de internet como o da Quinta Nova da Nossa Senhora

do Carmo, em http://www.quintanova.com, ilustrado na figura 4.9, constata-se

imediatamente que quem o fez sabia o que estava a fazer, quer a ńıvel de tecnologias

quer a ńıvel de atenção ao detalhe. Este śıtio é possuidor de um design extremamente

cativante. É, também, responsivo e o total dos seus recursos ocupam apenas 1 MB –

carregando primeiro os conteúdos e somente depois as imagens menos necessárias –

o que faz deste um śıtio muito bom para ser acedido através de um aparelho móvel.

Figura 4.9 – Śıtio da Internet da Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo.

Logo à entrada é feita ao utilizador a pergunta, obrigatória por lei, se este tem

idade legal para consumir bebidas alcoólicas. Pergunta essa que é feita quer em

português e em inglês. Avançando este procedimento entra-se no śıtio propriamente

dito, bastante agradável e elegante, com os seus conteúdos principais e mais recentes

bem estabelecidos na página inicial, e o menu de navegação no topo bem estruturado

http://www.quintanova.com
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e conciso.

Também relevante de notar, ainda na página principal por baixo dos conteúdos,

exibem os logótipos das revistas e publicações conceituadas onde os seus vinhos

e/ou propriedades foram mencionados. Porém, não o fazem como na maioria dos

outros śıtios, onde se limitam a mostrar o logótipo, aqui incluem links para essas

publicações estabelecendo maior credibilidade e satisfazendo de imediato a posśıvel

curiosidade do utilizador sem o obrigar a pesquisas adicionais, se quiser ler esses

mesmos artigos.

As páginas individuais dos vinhos estão bem organizadas e concisas, apresentando

inclusivamente outros vinhos relacionados com o vinho que se estiver a visualizar.

Aqui, apenas um reparo ao facto da informação mais técnica do vinho não ser exibida

no śıtio, precisando para isso de se descarregar a ficha do vinho em formato pdf.

Em suma, um śıtio de internet com imensa qualidade que oferece ao seu visitante

fotografias fantásticas e apelativas e informação concisa e bem organizada.

O śıtio de internet da Quinta do Pêgo, em http://www.quintadopego.com, ilustrado

na figura 4.10, embora tendo um design pouco atractivo e os seus conteúdos de dif́ıcil

leitura, faz uso de uma estratégia diferente dos outros para tentar impressionar quem

o visita. Logo na página inicial ostenta uma grande lista de medalhas ganhas pelos

seus vinhos em concursos nacionais e internacionais bem como cŕıticas escritas no

śıtio TripAdvisor ao seu alojamento de enoturismo.

De destaque também, bem no topo da página inicial, uma caixa para marcação de

datas de estadia o que é um pouco agressivo visto que quem visita o śıtio de internet

(e não conheça as instalações) e entra para a página inicial ainda não viu imagens ou

informação sobre as condições de alojamento. Este site por defeito encontra-se na

ĺıngua inglesa sendo dif́ıcil encontrar o icone onde é posśıvel mudar para o português.

A página dos seus vinhos têm pouqúıssima informação: apenas um parágrafo sobre

a viticultura, outro sobre a vinificação e um último sobre a quantidade produzida.

Não possuindo qualquer informação sobre caracteŕısticas organolépticas ou qúımicas

http://www.quintadopego.com
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Figura 4.10 – Śıtio da Internet da Quinta do Pégo.

do respectivo vinho.

A secção sobre o Hotel tem apenas 3 miniaturas de fotografias e um pequeno video

no YouTube. E a galeria de fotográfica possui algumas fotografias de qualidade que

mostram uma propriedade que teria condições de ter um site bem melhor do que o

apresentado.

O śıtio da Quinta da Aveleda, para os produtos da sua marca, em http://www.

aveleda.pt/home, ilustrado na figura 4.11, é um śıtio com design distinto, moderno

e apelativo. É dos sites analisados o que oferece maior número de ĺınguas dispońıveis

para leitura - seis, incluindo mandarim. Os conteúdos bem organizados nas suas

secções sobre a marca, a secção dos vinhos (bastante detalhada e informativa e

acompanhada de sugestões gastronómicas), distinções e notas de prova, comunicação

http://www.aveleda.pt/home
http://www.aveleda.pt/home
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da empresa com o público e a imprensa, mas dos conteúdos as secções que mais se

destacam são a das “Combinações” que oferece interessantes sugestões de harmonização

do vinho com receitas de Chefs de renome e a secção do “Saber” que oferece uma

extensa lista de termos v́ınicos bem descritos e explicados.

Figura 4.11 – Śıtio da Internet da Quinta da Aveleda

Porém, este śıtio também apresenta variad́ıssimas lacunas e erros que o impedem

de aproveitar todo o potencial que poderia ter, das quais se destacam: A página

inicial está despida de conteúdos de acesso directo, apresentando apenas uma lista

de 4 items com referências a medalhas ganhas, menções em revistas conceituadas e

spots publicitários, lista essa que é quase impercept́ıvel que é clicável para apresentar

mais items, e os próximos que apresenta as imagens dão erro e não são exibidas;

A página inicial tem uma rotação de imagens de fundo, a maioria delas dando

erro, e não exibidas; Numa internet cada vez mais social, o śıtio da Aveleda dá
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pouqúıssimo destaque à sua presença nas diferentes comunidades apresentando links

quase impercept́ıveis para as suas páginas de Facebook e YouTube, e nem anunciando

a sua conta de Instagram; Navegar o mundo online da Aveleda é igualmente dif́ıcil

de compreender. A presença online da empresa perde-se nos seus múltiplos domı́nios,

sendo eles a página da “marca” (http://aveleda.pt), o śıtio de internet institucional

(http://aveledaportugal.com) e microsites para o seu produto mais vendido (http://

www.casalgarcia.com) (śıtio de internet este que está bastante bom); O śıtio de

internet não capitaliza a beleza das suas propriedades e Quintas. O śıtio de internet

da marca nem galeria de imagens possui e o śıtio de internet institucional apresenta

algumas, poucas, imagens de muito baixa resolução.

O śıtio da internet da Herdade de Esporão, em http://esporao.com, ilustrado na

figura 4.12, dos analisados neste estudo é o śıtio que faz melhor uso das práticas

correntes de web design e apresenta um design e coerência de estilos bastante

agradáveis aos olhos de quem o visita, pese embora isto seja alcançado às custas

da performance e tempo de carregamento, uma vez que os recursos do śıtio de

internet ocupam um total de 3 MB.

Imediatamente à entrada, contrariamente a muitos dos śıtios analisados neste traba-

lho, apresenta ao utilizador a pergunta, obrigatória por lei, se este tem a idade

minima para consumo de bebidas alcoólicas. Inteligentemente, este śıtio de internet

usa o ecrã desse pergunta, duplamente, para fornecer ao utilizador a escolha de

ĺıngua do śıtio de internet (português ou inglês apenas, no entanto).

Uma vez no interior do śıtio de internet em si, vemos um menu de navegação

extremamente bem organizado e percept́ıvel, sendo fácil de navegar rapidamente

para a zona do śıtio de internet com as informações que se desejam obter.

A zona dos Vinhos e Azeites estão extremamente bem organizadas, mostrando

de que zona do páıs são os produtos em causa (uma vez que esta empresa tem

propriedades no Alentejo, Extremadura e no Douro). Quanto às páginas individuais

para cada vinho, têm bastante informação, bem organizada e de fácil leitura bem

como oferecem também a possibilidade de fazer o download da ficha técnica em

http://aveleda.pt
http://www.casalgarcia.com
http://www.casalgarcia.com
http://esporao.com
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Figura 4.12 – Śıtio da Internet da Herdade do Esporão.

formato pdf.

As comunidades sociais são variadas e bem anunciadas no śıtio de internet, à excepção

do endereço do Twitter que dirige o utilizador para uma página que não existe.

Grande relevo para os 110 mil fans de Facebook, sem dúvida a empresa de vinho

que tem mais fans de todas as que foram analisadas.

De destacar também, os mapas tri-dimensionais, a correrem sobre Google Maps, das

suas propriedades. Únicos em todos os śıtios de internet avaliados neste estudo bem

como extremamente inovadores não só na indústria vińıcola portuguesa.
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4.2 Ficha técnica de vinho

Quando se pretende publicitar ou informar acerca de um determinado vinho, um dos

primeiros pontos de partida consiste em descrever o vinho em causa através da sua

ficha técnica. Esta ficha é vulgarmente preenchida de acordo com a sensibilidade do

enólogo e contém informações diversas que vão desde as caracteŕısticas organolépticas,

viticultura, datas de vindima, peŕıodo de estágio, sugestões de consumo e de armaze-

namento bem como um conjunto de sugestões gastronómicas que visam maximizar

a experiência da degustação.

Estas fichas não são normalizadas e como tal existem muitos tipos de fichas, embora

contendo mais ou menos as mesmas informações. As figuras 4.13 e 4.14 ilustram

exemplos de uma ficha técnica. Como se pode observar, contém vários tipos de

informação, desde uma breve descrição do vinho (além de uma fotografia de uma

garrafa), identificação, vinha, enologia, análise qúımica e notas de prova. Estas

fichas estão muitas vezes dispońıveis para descarga online, focando dispońıveis para

qualquer utilizador que queira consultar este vinho.

Dada a sua relevância num sistema de informação de vinhos, é importante dissertar

sobre o tipo de dados que lá se encontram bem como os formatos em que esta ficha

pode, ou é, disponibilizada em qualquer tipo de suporte digital. Isto é, se é um

ficheiro para descarga, se é uma página web (otimizada ou não para dispositivos

móveis). As secções seguintes descrevem os vários tipos de informação presentes

numa ficha técnica.

4.2.1 Identificação e viticultura

No que diz respeito à identificação do vinho e viticultura, a tabela 4.2 resume os

elementos mais comuns apresentados nas fichas técnicas (?).
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Figura 4.13 – Exemplo de uma ficha técnica de vinho. Neste caso, de um Bulas Grande

Reserva Touriga Nacional 2009, ficha dispońıvel em http://bulas.eu/grande-reserva-

touriga-nacional-2009.

Tabela 4.2 – Caracterização da viticultura.

Parâmetro Descrição

Região O local onde estão plantadas as vinhas também afeta o estilo

do vinho. O clima ser mais ou menos frio, o regime de chuvas,

a diferença de temperatura entre o dia e a noite, a altitude, a

influência de rios ou do mar. A acidez, o teor alcoólico e a cor do

vinho são os principais atributos afetados pelo clima.

Tipo de solo o tipo de solo afeta muito o vinho produzido, pois vários elementos

do terreno são absorvidos, gerando vinhos minerais, tânicos,

pesados, leves, ou elegantes, por exemplo.

(continua na página seguinte)

http://bulas.eu/grande-reserva-touriga-nacional-2009
http://bulas.eu/grande-reserva-touriga-nacional-2009
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(continuação)

Parâmetro Descrição

Castas As uvas utilizadas - Malbec, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon

Blanc, Carmenère, Sangiovese, Chenin Blanc, podem estar

sozinhas ou misturadas com outras (os vinhos de corte). Cada

uva tem seu estilo t́ıpico, variando entre frutado, picante, tânico,

fresco, aromático, de cor intensa, delicado, floral, e por áı vai...

Data da vindima Regra geral, entre Setembro e o Outubro, quando as uvas já se

apresentam maduras, ou seja, quando o seu peso, cor e acidez

apresentam as condições ideais para a produção do vinho.

Tipo de vindima Poderá ser do tipo de colheita manual ou colheita mecânica.

Na colheita mecânica a vindima é feita por máquinas, este tipo

de colheita é rara em Portugal uma vez que estas máquinas de

vindima requerem um mı́nimo de 20ha (em campos especializados,

isto é, com uma só casta) para exisitr rentabilidade na sua

aquisição e utilização. Em Portugal, num ensaio realizado

no Cartaxo com uma máquina rebocada, Rico (1996) obteve

um limiar de rentabilidade de 32 ha. Quanto à colheita

manual, globalizada em Portugal, é um processo tradicional que

permite a selecção das uvas (melhor estado fitossanitário e de

maturação), e menores danos provocados nas uvas, porém tem

como desvantagens a necessidade de uma enorme quantidade de

mão-de-obra.

4.2.2 Análise qúımica e caracteŕısticas organolépticas

Presente em todas as fichas técnicas de vinhos, com um maior ou menor grau de

detalhe, podemos encontrar a análise qúımica e caracteŕısticas organolépticas do

vinho. Os produtores tendo estas informações das análises laboratoriais dos seus

vinhos, escolhem livremente quais os parâmetros que querem posteriormente incluir

na ficha técnica fornecida aos consumidores.

Dos mais frequentes, destacam-se o grau alcoométrico ou volume, a acidez total e

o pH mas por vezes podemos ter acesso a outros parâmetros como o extrato seco,

SO2 livre, acidez volátil, entre outros.
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Figura 4.14 – Exemplo de uma ficha técnica de vinho. Neste caso, de um Aveleda Vinho

Verde 2012, ficha dispońıvel em http://aveleda.pt.

A tabela 4.3 resume estes parâmetros (?).

http://aveleda.pt
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Tabela 4.3 – Análise qúımica e caracteŕısticas organolépticas.

Parâmetro Descrição

Grau

alcoométrico

O Grau alcoométrico, em volume, de um vinho é a relação entre

o volume de álcool contido nesse vinho, a uma temperatura de

20 oC, e o volume total do vinho. Exprime-se em volume de

álcool por 100 volumes de vinho (% vol ou ”percentagem do

volume”). O conhecimento do grau alcoométrico do vinho possui

grande importância sob os aspectos legal e comercial. Os efeitos

do álcool sobre o vinho classificam-se em 3 grupos: efeito sobre

a estabilidade; efeito sobre o gosto; e, efeito sobre a extracção de

cor (nos vinhos tintos).

Acidez total A acidez total corresponde à soma dos ácidos tituláveis quando se

neutraliza o vinho por adição de um licor alcalino titulado (quando

se leva o pH a 7 por adição de uma solução alcalina). A acidez total

é formada por vários ácidos: os ácidos tartáricos, málico, ćıtrico,

láctico, sućınico e acético. Ela desempenha um importante papel

nas caracteŕısticas organolépticas do vinho. Traduz sobretudo,

as caracteŕısticas gustativas. A acidez reforça e conserva aromas,

dando ao vinho corpo e frescura e ajudando o seu envelhecimento.

pH O pH, ou acidez real, de um vinho representa as reacções ocorridas

no vinho por força dos ácidos mencionados na Acidez total. O pH

de um vinho situa-se entre o 2,8 e o 3,8. Geralmente, constata-

se que um ph baixo (próximo de 3) reforça a estabilidade dos

vinhos nos planos biológicos (ataques de bactérias) e qúımico

(casses metálicos). Os vinhos com um pH elevado (superior a 3,4),

o que corresponde frequentemente a uma fraca acidez total, são

senśıveis a doenças e a acidentes, uma vez que o desenvolvimento

das bactérias se encontra favorecido

Acidez volátil É constitúıda essencialmente pelo ácido acético e um dos seus

derivados, o acetato de etilo, e por pequenas quantidades de ácido

propíınico, de ácido buit́ırico e dos seus esteres. É sobretudo o

acetato de etilo que desnatura os vinhos. O seu cheiro a ”azedo”é

percept́ıvel mesmo em baixas doses (0.15 g/l). É causa do azedume

e sinal duma má conservação. A acidez volátil é normalmente

um parâmetro não divulgado nas fichas técnicas uma vez que

representa o ”sabor avinagrado”de um vinho.

(continua na página seguinte)
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(continuação)

Parâmetro Descrição

SO2 Livre O anidrido sulfuroso, ou dióxido de enxofre, é utilizado na

vinificação pelas suas propriedades antioxidantes, estabilizadoras

e anti-sépticas e é um produto que não existe em estado natural

na uva. Deve ser utilizado com precaução, caso contrário pode dar

origem a odores ou gostos desagradáveis, para além de aumentar

a dureza do vinho bem como o gosto a mercaptan e a toxidade

para o consumidor.

Extrato seco O extrato seco corresponde às partes sólidas do vinho. É o factor

responsável por aquilo a que se pode chamar de vinhos ”leves”ou

”espessos”consoante tenham pouco ou muito extrato seco.

4.2.3 Notas de prova e sugestões gastronómicas

Nas fichas técnicas dos vinhos que os produtores fornecem, podem encontrar-se notas

de prova e sugestões gastronómicas sobre e para a degustação do vinho.

Nas notas de provas vê-se amı́ude um conjunto de 3 ou 4 parágrafos simples e

concisos que descreve as sensações que o vinho proporcionará ao ńıvel da visão,

olfacto e paladar do consumidor. Ainda neste contexto costuma ser recomendada a

temperatura ideal a que o vinho deve ser consumido.

Já as sugestões gastronómicas nem todos os produtores oferecem nas fichas técnicas

que acompanham os vinhos. Por exemplo, existe o cliché que um prato de peixe pede

sempre o acompanhamento de um vinho branco, que muitos produtores pretendem

evitar.

A tabela 4.4 resume alguns parâmetros associados a notas de prova e que constam

regularmente nas fichas técnicas (?).
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Tabela 4.4 – Informativos associada a notas de prova.

Parâmetro Descrição

Cor A visão é o sentido mais imediato a utilizar na degustação do

vinho. Quando observamos o copo, concentramo-nos na cor do

vinho e podemos avaliar se estamos perante um vinho branco,

tinto ou rosé. No exame visual devemos apreciar não só a cor do

vinho, mas também a sua limpidez e transparência; a intensidade,

nuances, lágrimas e efervescência. A intensidade de um vinho é

viśıvel na sua cor. Se a cor que observarmos é concentrada e densa,

é certo que o vinho deverá conter taninos mais ricos do que um

vinho que apresenta uma cor mais fraca.

O vinho deve ser observado junto de uma boa fonte de luz,

preferencialmente da luz do dia. As nuances de um vinho revelam

o grau de evolução em que se encontra: Vinhos brancos jovens até

maduros ? das cores amarelo esverdeado até ao amarelo palha;

vinhos tintos jovens até maduros ? das cores vermelho violácea a

vermelho acastanhado. As regiões de climas mais quentes, assim

como o rendimento por hectare, tendem a produzir vinhos de

cor mais carregada. Os vinhos que passam por barricas novas

costumam igualmente apresentar uma maior coloração, porque a

madeira nova ajuda a fixar a cor dos mesmos.

Aromas A análise olfactiva é muito importante na apreciação de vinhos. As

mucosas olfactivas (situadas na parte superior da cavidade nasal)

são muito senśıveis aos aromas e estão directamente ligadas ao

arquivo de imagens do nosso cérebro. Ao cheirar o vinho, acedemos

ao nosso banco de imagens (mais ou menos extenso, mediante a

nossa experiência) e tentamos descrever as componentes do vinho.

Os aromas libertados pelo vinho ajudam a avaliar a intensidade

(fraca, média ou pronunciada), o grau de evolução (jovem, velho,

cansado, oxidado) e o carácter do vinho (por exemplo, frutado,

floral, vegetal).

(continua na página seguinte)
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(continuação)

Parâmetro Descrição

Paladar A prova do vinho só termina quando o sentimos através do nosso

paladar. Na boca sentimos o sabor do vinho e também sensações

tácteis e térmicas. As sensações tácteis são reveladas pela acidez,

fluidez, aspereza e grau de açúcar do vinho. As sensações térmicas

são divididas em frio, pseudo-frio (efervescência), calor e pseudo-

calor (álcool).

Na prova, estas sensações não são avaliadas isoladamente, pois o

vinho é mais agradável quanto maior for o equiĺıbrio entre estas

sensações. O equiĺıbrio avalia-se também apreciando a acidez, o

teor alcoólico e a riqueza dos taninos.

Sugestões

Gastronómicas

A harmonia entre vinho e comida é parte obrigatória do prazer de

estar à mesa, porém a conjugação dos aromas e sabores do vinho

e do prato com o gosto pessoal de cada um não é convert́ıvel

numa receita garantida, pois nesta matéria não existem regras

ŕıgidas a seguir. No entanto, é posśıvel delinear um conjunto

de orientações básicas que ajudarão a tirar o melhor partido dos

Vinhos do Alentejo e a valorizar a sua combinação com qualquer

prato. Neste sentido, a grande maioria dos produtores inclui, nas

fichas técnicas dos seus vinhos, algumas sugestões gastronómicas

4.2.4 Acondicionamento, transporte e loǵıstica

Em algumas fichas técnicas, nomeadamente do Bulas Winemakers, e dos vinhos da

empresa João Portugal Ramos, talvez devido a um grande volume de exportação,

denota-se o cuidado de colocar também informações relevantes ao embalamento do

produto em caixas e paletes, incluindo o peso e dimensões destas, quantidade de

garrafas, total de litros, etc., bem como informações de contactos para obter-se mais

esclarecimentos relativamente a métodos de transporte.
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4.2.5 Discussão

Nos diferentes casos observados, nota-se que não existe uma ficha técnica normalizada

que os produtores apresentem aos consumidores dos seus vinhos.

À excepção das notas de prova, que todos apresentam sob a forma de 2 ou 3

parágrafos, bastante descritivos, em texto corrido, e as sugestões gastronómicas,

repara-se que são poucos os produtores que as incluem.

Em relação á identificação da viticultura, esta é uma componente que todos os

produtores incluem, seja de uma maneira mais resumida ou mais descritiva, uma

vez que há um certo orgulho em mostrar que se possui uma vindima segundo os

métodos mais tradicionais e históricos de apanha manual e pisa da uva segundo os

mesmos métodos antigos.

Na análise qúımica dos vinhos é onde se nota a maior disparidade nas fichas técnicas

de diversos produtores, enquanto uns tentam incluir o máximo de informação posśıvel,

outros julgam que este tipo de informação não é relevante para quem vai ver a página,

fornecendo posteriormente a possibilidade de descarregar uma ficha técnica mais

completa em formato pdf, e outros tentam fazer um apanhado das caracteŕısticas

que crêem ser mais importantes, nunca havendo consenso sobre estas.

Na tabela 4.5, procura-se fazer um resumo e comparação da informação inclúıda

nas fichas técnicas de quatro produtores diferentes. A escolha destes quatro vinhos

prende-se com a disponibilidade de informação online e por serem vinhos bem

conhecidos da região.

4.3 Enoturismo

O Enoturismo, ou Turismo do Vinho, é um segmento da atividade tuŕıstica que

se baseia na viagem motivada pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos e

das tradições e cultura da localidades que produzem esta bebida. Mais do que
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Tabela 4.5 – Análise comparativa de informação inclúıda em fichas técnicas de quatro

produtores

Vinho/Parâmetro Vallado Touriga

Nacional

Pacheca Gr.Reserva T.

2011

Bulas Gr.Reserva T.

2009

Aneto Gr.Reserva

FT (site) Sim (pouca info.) Sim (pouca info.) Sim Sim

FT (pdf) Não Sim Não Sim

FT (idiomas) EN PT EN FR EN PT

Imagem Garrafa Baixa resolução. Rótulo

leǵıvel

Alta resolução. Rótulo

leǵıvel

Alta resolução. Rótulo

leǵıvel

Baixa resolução. Rótulo

ileǵıvel

Região N/D Douro Douro Douro — Castedo - Alijó

Tipo de vinho N/D N/D N/D Douro — Tinto

Ano N/D 2011 2009 2009

Solo N/D N/D Schist Xistoso com

afloramentos de argila

Clima N/D N/D N/D Mediterrânico

Castas 100% Touriga Nacional Touriga Nacional Touriga Nacional 50% Touriga Nacional;

50% Tinta Roriz

Produção 4 tons of grapes N/D N/D 4 Ton/ha

Data Vindima N/D N/D September Segunda semana de

Setembro

Vinificação The grapes were

vinified in temperature

controlled stainless steel

vats [...]

Foi produzido em

lagares de pisa a pés e

engarrafado na Quinta

[...].

Hand Picked Apanha manual em [...]

Estágio The wine underwent

malolactic fermentation

[...]

Teve um estágio de 14

meses em [...]

12 months in French oak

barrels

Estágio em barricas

novas de [...]

Enólogo Francisco Olazabal N/D N/D Francisco Montenegro

Álcool N/D 13,5% vol 14,1% Vol 14,5o

Acidez Total N/D 4,4 g/l 5,4 g/dm3 (Tartaric

acid)

5,6 gr/l (ác. tartárico)

Acidez Volátil N/D N/D 0,6 g/dm3 (Acetic acid) N/D

Açucar Residual N/D 2,8 g/l N/D 2 gr/l

pH N/D 3,72 3,61 3,5

SO2 Free N/D N/D 36 mg/dm3 N/D

Dry Extract N/D N/D 33,6 g/dm3 N/D

Cor N/D N/D It displays an intense [...] Vermelho intenso

Aroma Very concentrated, with

balsamic [...]

Um aroma muito

austero, com fruto

[...]

Its complexity is

enhanced by [...]

Muito fino e elegante,

[...]

Sabores Sweet, round and

matured [...]

Muito bom corpo, tanino

firme [...]

In the mouth the wine is

[...]

Grande volume na boca,

pleno [...]

Temperatura N/D N/D The wine should be kept

in a cool and dark place

(12-14oC)[...].

16 oC

Como servir N/D N/D Some sediment is to be

expected [...]

Decantado para

perfeccionistas

Acompanhamento N/D N/D It a good match for

traditional [...]

Pratos condimentados

[...]

Info de prémios Sim Não Sim Não

Garrafa N/D N/D Bordalesa Golia N/D

Peso N/D N/D 1500 g N/D

Capacidade N/D 750 ml 750 ml N/D

Box N/D N/D 6x750ml N/D

Peso N/D N/D 9 kg N/D

Dimensões N/D N/D 503x320x80 mm N/D

Europallete N/D N/D 1200x800 mm N/D

Boxes per pallete N/D N/D 65 boxes N/D

Código de barras N/D 5602947000232 N/D N/D
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apenas “beber” vinho, o enoturista aprecia paisagens, utiliza os equipamentos de

gastronomia, hotelaria e diversão, além de comércio local e outras prestações de

serviços. O enoturismo deve envolver o visitante na cultura, nos detalhes da bebida,

transformando a experiência a partir dos cinco sentidos. É o ver os vinhedos, ouvir

as histórias, sentir o aroma dos vinhos, provar as deĺıcias da gastronomia, tocar

nas garrafas e texturas e dialogar com produtores. É uma atividade que não se

refere exclusivamente ao espaço rural, há inúmeros roteiros enoturisticos urbanos

e nem por isso deixam de ser enoturismo. Da mesma maneira, o enoturista não

é, necessariamente, consumidor de vinhos, é interessado na produção e cultura que

poderá se tornar consumidor.

Nas secções seguintes descrevem-se as principais práticas de enoturismo levadas a

cabo por alguns produtores de vinho nacionais.

4.3.1 Hotelaria

As grandes quintas produtoras de vinhos portugueses começaram, recentemente, a

apostar em hotéis nas suas propriedades para rentabilizar o seu negócio. Por norma,

estes hotéis são pequenos e com poucos quartos mas de acomodações e tratamento

tendencialmente luxuoso para um turista que lá se hospede.

Como estes hotéis estão distanciados de grandes centros urbanos e assim com poucos

pontos de interesse nas suas redondezas, proporcionam um grande leque de actividades

para ajudar o visitante a passar tempo de qualidade. Nestas actividades estão

inclúıdas provas de vinho e cursos de iniciação à prova, passeios pedestres, de

bicicleta e/ou de jipe e piqueniques campestres. Como, frequentemente, são quintas

localizadas à beira-rio é costume existirem actividades tipo passeis de barco, pesca

no rio, entre outras.

A Douro Valley Wine Hotel da Quinta do Vallado, http://www.quintadovallado.

com/wine-hotel, tem também dispońıvel aulas de cozinha tradicional. O Wine

House Hotel da Quinta da Pacheca, http://www.quintadapacheca.com/pt/Quinta-

http://www.quintadovallado.com/wine-hotel
http://www.quintadovallado.com/wine-hotel
http://www.quintadapacheca.com/pt/Quinta-da-Pacheca/Hotel.aspx
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da-Pacheca/Hotel.aspx destaca-se por incluir no seu leque de actividades uma

Prova de Azeites que é um dos produtos também caracteŕısticos da região duriense.

Dos hoteis analisados, O The Vintage House da cadeira Nau Hotels and Resorts,

http://www.nauhotels.com/index.php/pt/hoteis-e-apartamentos/douro/vintage-

house-douro, localizado na cidade de Pinhão é o único hotel na região do Douro

que não está inclúıdo numa quinta produtora de vinho.

4.3.2 Wine houses

Wine House é um conceito ainda de recente utilização em Portugal. Existe à volta

deste termo bastante confusão, o que torna dif́ıcil fazer uma análise concisa da actual

situação. Enquanto muitos se referem a Wine House como sendo a loja que vende os

seus produtos, dentro das suas propriedades, outros referem-se a Wine House como

sendo o seu Hotel e ainda há quem se refira a isto como sendo simplesmente uma

loja para venda de vinhos.

Em relação a este último caso, uma das mais conhecidas Winehouses é a Winehouse

da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, localizada na Estação de Caminho

de Ferro do Pinhão, figura 4.15. Nestas instalações, além de se venderem vários

produtos da marca Quinta Nova (vinhos, compotas, lembranças da região, entre

outros), realizam-se provas de vinho da marca, num local muito frequentado por

turistas.

4.3.3 Gastronomia

Quando se fala em vinhos acaba por ser inevitável, mais tarde ou mais cedo, falar em

gastronomia. Existe um permanente desejo – seja por parte de produtores, chefs, ou

consumidores – de encontrar as harmonizações perfeitas entre pratos e determinados

vinhos.

Na região do Douro, por exemplo, está cada vez mais em voga apelar aos visitantes

http://www.quintadapacheca.com/pt/Quinta-da-Pacheca/Hotel.aspx
http://www.nauhotels.com/index.php/pt/hoteis-e-apartamentos/douro/vintage-house-douro
http://www.nauhotels.com/index.php/pt/hoteis-e-apartamentos/douro/vintage-house-douro
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Figura 4.15 – Imagem da porta de entrada da Winehouse da Quinta Nova de Nossa Senhora

do Carmo, no Pinhão.

com experiências de degustação de comida e vinhos, em restaurantes ou Quintas

como sendo locais que potenciam a experiência de sabores Douro como um particular

atractivo da região e dinamizador da economia local.

Basta para isso constatar a recente, e cada vez maior, tendência de empresários

portugueses e reconhecidos chefs nacionais abrirem restaurantes, de gama alta,

nesta região. Seja o Castas e Pratos (http://www.castasepratos.com), no Peso

da Régua, com entrada recente no guia Via Michelin ou o restaurante DOC (http://

ruipaula.com/web/doc/doc-apresentacao/), do Chef Rui Paula, no Folgosa entre

Régua e o Pinhão, ou até mesmo o restaurante DouroIN (http://www.wonderfulland.

com/wonder2006/eat/douroin/indexhouse.htm), também localizado no Peso da

Régua.

Em todos estes restaurantes, é dado um especial destaque ao vinho, em vez de ser

apenas um acompanhemnto do prato, por isso, capitalizando na fama da região ao

ńıvel das experiências vinicas.

Também as grandes Quintas do Douro com unidades hoteleiras instaladas oferecem

alargadas experiências gastronómicas acompanhadas dos seus vinhos, havendo mesmo

algumas que oferecem até workshops sobre cozinha da região, como é o caso da

Quinta do Vallado (http://www.quintadovallado.com/wine-hotel/enoturismo/

pt/)

http://www.castasepratos.com
http://ruipaula.com/web/doc/doc-apresentacao/
http://ruipaula.com/web/doc/doc-apresentacao/
http://www.wonderfulland.com/wonder2006/eat/douroin/indexhouse.htm
http://www.wonderfulland.com/wonder2006/eat/douroin/indexhouse.htm
http://www.quintadovallado.com/wine-hotel/enoturismo/pt/
http://www.quintadovallado.com/wine-hotel/enoturismo/pt/
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Para melhor auxiliar o turista existem inúmeros roteiros gastronómicos na internet,

dos quais claramente se destaca o roteiro gastronómico do Instituto dos Vinhos do

Douro e Porto em http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=129&codSeccao=5&

idioma=0, com extensas listas de restaurantes e Quintas das várias regiões do páıs,

organizados por qualidade (ouro, prata e bronze).

4.4 Serviços sobre o tema vinho

Além do enoturismo, na vertente de alojamento abordada anteriormente, existem

muitos outros serviços relacionados com o vinho e com o enoturismo que interessa

abordar, dadas as mais valias que podem ser oferecidas. Além de percursos temáticos

(onde se podem incluir visitas mais técnicas à vinha ou percursos de lazer com

autonomia para o visitante), existe ainda uma prática muito comum que reside nas

provas de vinhos na própria quinta. De seguida descrevem-se estas práticas.

4.4.1 Rotas do vinho

Mesmo partindo do prinćıpio básico de que uma região, enquanto espaço f́ısico, é

o produto de um acto juŕıdico de delimitação, a identidade regional é feita não só

do espaço mas, também, do tempo e da História. A própria paisagem é, também

ela, um produto histórico de determinações sociais. Neste contexto, o enoturismo

representa um excelente véıculo para quem quiser descobrir uma região através do

vinho e conhecer todos os seus aspectos culturais e tuŕısticos. As Rotas do Vinho

são instrumentos privilegiados de organização e divulgação do enoturismo (?).

Ao descobrir-se o vinho no seu meio natural, compreende-se que este não é uma

bebida qualquer, mas sim um produto tradicional, cheio de história. Portugal é,

todo ele, uma mancha vit́ıcola pelo que o enoturismo representa um véıculo para

que as pessoas que visitam uma região possam descobrir, através do vinho, todos os

aspectos culturais da mesma. Promover o turismo vitivińıcola é o principal objectivo

de um dos grandes instrumentos ao serviço do enoturismo – as Rotas do Vinho. As

http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=129&codSeccao=5&idioma=0
http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=129&codSeccao=5&idioma=0
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Rotas do Vinho permitem que os visitantes contactem mais facilmente com o mundo

rural.

Contribuem para a preservação da autenticidade de cada região através da divulgação

do seu artesanato, do património paisaǵıstico, arquitectónico e museológico e da

gastronomia, contribuindo para o combate à desertificação e aos constrangimentos

de algumas zonas rurais. São, também, uma solução para a dinamização das regiões

demarcadas.

Existem, actualmente, onze Rotas do Vinho a funcionar em Portugal (?):

• Rota dos Vinhos Verdes;

• Rota do Vinho do Porto;

• Rota do Vinho do Dão;

• Rota da Vinha e do Vinho do Oeste;

• Rota dos Vinhos do Alentejo;

• Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo;

• Rota do Vinho da Bairrada;

• Rota das Vinhas de Ćıster;

• Rota dos Vinhos da Beira Interior;

• Rota dos Vinhos de Bucelas, Colares e Carcavelos;

• Rota dos Vinhos da Peńınsula de Setúbal - Costa Azul.

A AMPV (Associação de Munićıpios Portugueses do Vinho) deu ińıcio ao Projecto de

Modernização e Reestruturação das Rotas de Vinho em 2008, inicialmente denomina-

do por WineTour, em torno da economia do vinho e de um potencial endógeno,

infelizmente subaproveitado, que é este sector e toda a sua economia envolvente,

tendo como base o desenvolvimento integrado e racional supra regional. Como

objetivos estratégicos apontam-se: Valorizar o potencial endógeno das regiões e
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cidades do vinho, cuja produção do vinho é a sua base produtiva e a sua identidade

histórica; Promoção, valorização e inovação do sector vitivińıcola, tornando este um

motor de desenvolvimento e eixo aglutinador que deverá actuar em conjunto ou em

complementaridade com outros sectores e ou actividades; Cooperação e adesão a

agências, rede e projectos europeus de promoção das regiões produtoras de vinho de

denominação de origem e, por sua vez, a promoção internacional destas regiões.

Ao identificar o potencial de uma Rota de Vinhos a funcionar num território, a

AMPV concluiu as seguintes vantagens para os territórios enotuŕısticos:

• Crescimento do turismo do vinho;

• Aumento das sinergias tuŕısticas de vinho;

• Convida o publico a ”consumir”o território;

• Contribui para diversificar a economia;

• Promove as vendas (vinho, restauração, produtos regionais, alojamento, etc).

Dos benef́ıcios diretos para os territórios em terem Rotas de Vinho a funcionar,

destacam-se:

• Gerador de mais riqueza pelo aumento de visitantes;

• Aumento da taxa de empregabilidade;

• Promove as parcerias publico/privadas;

• Aumento da fixação de pessoas no território;

• Atrai investimentos para os territórios e novos oportunidades de negócio;

• Dinamiza as economias locais;

• Promove a inversão da sazonalidade do turismo.

No rúbrica “Boa Cama, Boa Mesa” do jornal Expresso, http://boacamaboamesa.

expresso.sapo.pt/viagens/douro-segredos-rota-vinho-porto-27420, também

http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/viagens/douro-segredos-rota-vinho-porto-27420
http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/viagens/douro-segredos-rota-vinho-porto-27420
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se destacam Rotas. A Rota do Vinho do Porto, enquadrada numa incŕıvel paisagem

natural, ilustra os vários processos que se desenrolam até que esta bebida centenária

chegue ao seu cálice. Além de fornecer informações detalhadas sobre a Região

Demarcada do Douro e os seus vinhos, esta rota – dispońıvel em visitas individuais

ou de grupo – ajuda a promover turismo numa região cuja paisagem natural é

património da UNESCO.

Pelos trilhos desta rota é posśıvel reservar alguns dos melhores hotéis dispońıveis na

região, provar as iguarias da cozinha - e claro, dos vinhos - locais e levar a cabo uma

série de roteiros que mostram todo o processo de produção do vinho, das vinhas

ao vinho, passando pelas uvas, engarrafamento, amadurecimento nas caves, até à

prova.

As três principais rotas:

Cima Corgo – O percurso inicia-se ao sul do Douro, mais precisamente em Tabua-

ço, seguindo depois em direcção a São João da Pesqueira. Aproveite para

apreciar os belos solares e a fantástica vista a partir do miradouro de São

Salvador do Mundo. Já na margem norte, Tua dá nome a uma as mais

pitorescas linhas de comboio de Portugal. A rota segue para Alijó, com uma

paragem aconselhada no santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins

do Douro e também na Casa Museu Mauŕıcio Penha, o único museu de autor do

Distrito de Vila Real. O percurso termina em Murça, conhecida pela escultura

em granito de uma porca da Idade do Ferro, que muitos julgam associada a

antigos cultos da fertilidade;

Douro Superior – O percurso tem ińıcio em Carrazeda de Ansiães, seguindo

através de estradas panorâmicas até Vila Flor. Desce-se, depois, em direcção

do Douro para se chegar a Torre de Moncorvo, com o seu conjunto de ruas

medievais e a imponente igreja matriz de estilo renascentista. No Douro

Superior, a paisagem das amendoeiras em flor, no final do Inverno, proporciona

um espectáculo de impressionante beleza que se estende por quilómetros e

quilómetros. No Pocinho fica a última barragem do Douro português, mas o
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rio é navegável até à fronteira, em Barca d’Alva. A rota segue para Castelo

Melhor, centro de recepção aos visitantes do Parque Arqueológico do Vale do

Côa, cujas gravuras foram classificadas como Património da Humanidade. O

percurso termina em Freixo de Espada à Cinta;

Baixo Corgo – A rota tem ińıcio em Mesão Frio, uma das portas de entrada da

Região Demarcada do Douro. Segue-se para o Peso da Régua, na foz do rio

Corgo. É lá que fica a Casa do Douro e o Solar do Vinho do Porto, onde pode

fazer provas e ouvir explicações sobre o precioso néctar. A Rota prossegue na

direcção de Santa Marta de Penaguião e da estrada percebe-se bem que se está

numa das zonas de maior concentração de vinhas de toda a região. Continua-

se, depois, até chegar a Vila Real, onde merecem visita a Sé e a Capela Nova.

Depois, faz-se um pequeno desvio até terras de Cima Corgo, indo até São

Martinho da Anta e Sabrosa, com paragem no miradouro de São Leonardo de

Galafura, cujas vistas inspiraram Miguel Torga. Regresse à Régua e faça uma

paragem no Pinhão.

Verifica-se assim a enorme riqueza que as Rotas do Vinho conferem ao enoturismo,

pelo que qualquer produtor de vinho terá interesse em estar associado de alguma

forma e potenciar eventuais relações nas suas diversas interacções com os consumido-

res dos seus vinhos.

4.4.2 Provas de vinho

As provas de vinho podem ser de vários tipos, temáticas (subordinadas a um tema

que pode ser uma casta, uma região, um ano), verticais (prova de várias edições

do mesmo vinho em anos diferentes), cegas (provas em que não se sabe que vinho

é que está no copo), de tipos de vinho (espumantes, fortificados), técnicas (feitas

por enólogos e profissionais) e provas de degustação de produtores. Acontecem em

diferentes locais como as adegas, as feiras e encontros com o vinho, eventos, em wine

bars e em garrafeiras (?).



108 CAPÍTULO 4. PRODUTOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS AO VINHO

Algumas garrafeiras e quintas cobram pela prova de vinhos, geralmente entre 5 a

10 euros, dependendo do tipo de vinhos que vão ser inclúıdos na prova, ou incluem

esta actividade no pacote de actividades a fazer durante a estadia no alojamento da

quinta. Regra geral são apresentados entre 5 e 6 vinhos, podendo variar, e duram

cerca de 1h, 1h30.

As provas podem ser conduzidas pelo enólogo responsável ou por alguém ligado ao

produtor que conheça as caracteŕısticas do que está à prova. Normalmente é feito um

pequeno enquadramento sobre o produtor, a região, ou regiões, as castas utilizadas

e algumas particularidades de aromas, sabores, técnicas de vinificação utilizadas,

no fundo algumas indicações que ajudam a perceber melhor o que está dentro das

garrafas e pronto a passar para o copo.

As provas iniciam-se com os vinhos menos complexos e avançam para os mais

complexos em termos de aromas e sabores, dos brancos para os tintos e caso existam,

os colheitas tardia e fortificados. Deste modo não se começa por sabores demasiado

intensos que depois se sobrepõem aos mais delicados, impedindo o degustador de

tirar partido dos mesmos.

As provas de vinho são experiências parasensoriais, isto é, activam vários dos sentidos.

O copo pega-se pelo pé, para que o vinho não aqueça com o calor das mãos e para

que ser possa dar ińıcio à sequência da prova no copo: avaliar o seu aspecto (limpo

ou turvo), a sua cor (indicador do seu corpo e da sua idade, quanto mais velhos os

brancos são mais escuros se vão tornando, com os tintos é o inverso, quanto mais

idade mais esbatida fica a sua tonalidade), apreciar a sua intensidade aromática e os

aromas que sobressaem no nariz (vegetais, florais, frutados, amadeirados), e na boca,

degustar os sabores, doçura, acidez, taninos, o corpo (sensação de preenchimento na

boca) e o seu comprimento de boca (se é curto, médio ou longo).

As provas de vinho são uma forma interessante e descomplicada de ficarem a conhecer

as novidades de algumas marcas que vos são familiares mas, sobretudo uma excelente

oportunidade de conhecerem novos produtores, regiões e sabores que permitem

diversificar as vossas escolhas futuras. São, sem dúvida uma maneira diferente de
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descomprimirem ao final do dia.

4.4.3 Bird watching

A observação de pássaros, atividade vulgarmente conhecida por Bird Watching, é

uma outra atividade que tem vindo a crescer na perspectiva do turismo de atrair

um outro tipo de visitantes que procuram a natureza selvagem. É, por isso, outra

atividade que poderá ficar associada a um eventual conjunto de ofertas que uma

quinta poderá oferecer no âmbito do enoturismo e o turismo de natureza.

Atualmente, a Real Companhia Velha promove este tipo de atividade na sua mais

famosa quinta, a Quinta das Carvalhas em frente ao Pinhão. Existem também outros

śıtios de internet que potenciam estas atividades como http://visitportoandnorth.

travel/Porto-and-the-North/Visit/Artigos/Birdwatching-in-the-North e

http://visitportugalbirdwatching.com/?international-douro-natural-park.

4.5 Śıntese

Neste caṕıtulo abordaram-se diversas metodologias que são cada vez mais utilizadas

no sentido de fidelizar um cliente a uma determina marca ou, pelo menos, garantir

que existe uma forte simbiose entre um dado consumidor e essa marca em particular.

Na metodologia apresentada, baseada numa extensa pesquisa de mercado, avaliaram-

se de forma resumida as várias tendências visando a criação de uma base de referência

futura.

No que respeita às fichas técnicas, elemento informativo presente em todos os siste-

mas de informação mais básico, nem todas elas cumprem o mesmo formato nem

apresentam o mesmo grau de detalhe. Poucas são que que fornecem elementos de

ajuda para identificar algumas caracteŕısticas.

Quanto a actividade de proximidade, o Enoturismo revela-se como uma atividade

económica cuja importância para o produtor tem vindo a crescer nos últimos anos.

http://visitportoandnorth.travel/Porto-and-the-North/Visit/Artigos/Birdwatching-in-the-North
http://visitportoandnorth.travel/Porto-and-the-North/Visit/Artigos/Birdwatching-in-the-North
http://visitportugalbirdwatching.com/?international-douro-natural-park


110 CAPÍTULO 4. PRODUTOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS AO VINHO

Os grandes grupos económicos do sector têm já diversas unidades hoteleiras que

visam o enoturismo bem como as atividades a ele afectas como as Provas de Vinho e

Winehouses. Integradas em rotas temáticas, como é disso exemplo a Rota do Vinho

do Porto, as várias quintas organizam-se assim em percursos temáticos.

Provas de vinho, encontros gastronómicos e observação de aves são outras atividades

que os produtores e proprietários de quintas tentam dinamizar já que se revelam uma

crescente atratividade quer a ńıvel nacional quer a ńıvel internacional.

Com este caṕıtulo, assente na pesquisa de śıtios de internet das empresas produtoras

de vinho e no concentrar alguma informação associada ao vinho e ao enoturismo,

finaliza-se a parte substancial do trabalho de exploração do mercado com vista a

ter uma base forte de conhecimento que permita sustentar um conjunto de ideias

base que formem um guia de boas práticas. O caṕıtulo seguinte, tenta agora ilustrar

algumas dessas ideias materializadas numa interface web responsiva.



5 Discussão e propostas

de um protótipo

Ao longo do decorrer deste trabalho, extensas pesquisas de mercado foram efetuadas

não só no sentido de aferir o ńıvel de integração de tecnologias de contextualização

em rótulos de garrafas de vinhos nacionais mas também avaliar o panorama de

aplicações existentes que exponenciem uma melhor interacção entre um consumidor

e o produto do vinho onde o agente de contextualização realiza essa ligação.

Pela análise efectuada ao mercado vińıcola, em especial ao português, constata-

se que ainda existem diversas lacunas na utilização deste tipo de tecnologias para

promover não só o vinho mas serviços que podem ser divulgados através de um

mesmo suporte.

Neste caṕıtulo apresentam-se algumas ideias que podem servir como um guia de

procedimentos ou mesmo ajudar à elaboração de um manual de boas práticas a

seguir para que tecnologias de contexto combinadas com smartphones possam ser

usadas na promoção do turismo e outros serviços de valor acrescentado que estejam

agregados ao vinho.
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5.1 Estratégia de avaliação

A estratégia utilizada consistiu em considerar a pertinência de todos os aspectos

mencionados nos caṕıtulos anteriores e enquadrá-los numa hierarquia pronta a ser

utilizada na concepção de uma interface web que disponibilize os necessários conteú-

dos sobre o vinho – como porta de entrada após a digitalização de um QR Code:

enoturismo, eventos, partilha social, entre outros aspetos que foram achados relevantes.

Após esta estruturação, apresenta-se o modelo de dados relacionado com o vinho

que tem vindo a ser utilizado numa plataforma de ensaio para a união de produtores

Douro4U.

Como referido anteriormente, esta plataforma tem sido alvo de grandes alterações

já que incorporará as contribuições deste trabalho em prol destes produtores, e não

só. Assim, opta-se por apresentar alguns ecrãs do trabalho que tem sido efetuado

no âmbito desta dissertação.

No entanto, inicia-se a apresentação deste protótipo ilustrando um caso que se

considera um excelente exemplo de boas práticas.

5.1.1 Caso de estudo: O vinho australiano [yellow tail]

Na análise de um caso de estudo, de uma marca que tivesse um excelente controlo

sobre todos os aspectos necessários (tecnológicos principalmente) para uma excelente

comunicação com as as pessoas, fazendo uma óptima divulgação dos seus produtos,

nada melhor do que olhar para fora de portas, para alguns dos gigantes do vinho.

Vinho que se sobressai a todos os ńıveis é o [yellow tail], da empresa Casella Wines Pty

Ltd, baseada na Austrália, numa pequena população chamada Yenda com aproxima-

damente 1400 habitantes. Apesar da [yellow tail] estar sediada numa população com

número tão reduzido de habitantes, esse será o único número pequeno de todos os

relacionados com este vinho
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O [yellow tail] comercializava, no ano de 2013, cerca de 144 milhões de garrafas/ano,

fabricado com uvas de toda a Australia, apesar dos seus 220 hectares de vinhas

próprias - que apenas contam para 2% da sua produção total (?), contando actualmente

com mais de um milhão e trezentos mil fans no Facebook.

Os seus śıtios, bem como a sua utilização de QR Code e tácticas de marketing estão

soberbamente bem executadas. Analisa,-se de seguida.

Os śıtios de internet

O śıtio principal de internet do [yellow tail] em http://yellowtailwine.com, encon-

tra-se ilustrado na figura 5.1.

Figura 5.1 – Śıtio de internet do vinho yellow tail

Este śıtio de internet com conteúdos simples, concisos e com menus de navegação

http://yellowtailwine.com
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bem estruturados, possui um design bastante agradável, fazendo uso de cores vibran-

tes, uma vez que o seu principal mercado é o público de faixas etárias principalmente

nos mercados norte-americano, australiano e nipónico. Também na ĺıngua o śıtio de

internet é de uma enorme simplicidade, apresentando-se em inglês e não fornecendo

qualquer outra alternativa.

Quanto à página de informação de cada um dos seus diferentes vinhos, ao contrário

dos vinhos portugueses que exibem detalhadas informações de notas de provas e de

análises qúımicas, a [yellow tail] neste aspecto leva a simplicidade a um ńıvel extremo

ao nem apresentar análises qúımicas, mostrando apenas reduzidas notas de prova.

A [yellow tail] possui um segundo śıtio de internet, em http://discoveryellowtail.

com, vocacionado para marketing da empresa fazendo, inclusivamente, maior uso de

animações.

Os śıtios móveis

Denota-se que esta empresa presta atenção aos detalhes, e o caso das suas platafor-

mas online evidenciam isso. Não só possuem dois śıtios de internet, para desktops

e laptops, em que nenhum deles é possui design responsivo, possuem, também, dois

śıtios exclusiva-mente para dispositivos móveis, conforme ilustrados nas figuras 5.2(a)

e 5.2(b), evitando assim o maior problema de designs responsivos, ou seja, o tempo

de carregamento de conteúdos.

O śıtio móvel, ilustrado na figura 5.2(a), é o sitio móvel principal da marca, localizado

no seu domı́nio principal, em http://www.yellowtailwine.com, enquanto que o

śıtio ilustrado na figura 5.2(b) destina-se mais a marketing e campanhas e para a

descoberta através de QR Code, estando no endereço http://discoveryellowtail.

com.

http://discoveryellowtail.com
http://discoveryellowtail.com
http://www.yellowtailwine.com
http://discoveryellowtail.com
http://discoveryellowtail.com
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(a) Ecrã inicial (b) Menu Navegação

Figura 5.2 – Os śıtios móveis dos vinhos [yellow tail]

Nota-se um maior cuidado no design do site para descoberta via QR Code e um

melhor uso do espaço de ecrã dispońıvel, também fazendo uso de cores vibrantes

para apelar ainda mais ao seu público-alvo jovem.

QR Code nos seus contra-rótulos

Como já foi dito anteriormente, o vinho [yellow tail] não só recorre a QR Codes, como

possui um śıtio móvel para esses visitantes do seu śıtio. No exemplo da 5.3 podemos

observar a aplicação de um QR Code no contra-rótulo de um dos seus vinhos.

Neste caso, podemos observar um QR Code de reduzidas dimensões, com as cores

mais seguras para a sua utilização (etiqueta a preto com fundo branco), porém com

uma leve personalização para incluir o logótipo da empresa no centro da etiqueta.

Este QR Code, dirige o visitante para o endereço http://www.yellowtailwine.

com/qr/products.aspx?c=us&p=pinot_noir&id=1, sendo este posteriormente re-

direccionado para a pagina correspondente no śıtio http://discoveryellowtail.

http://www.yellowtailwine.com/qr/products.aspx?c=us&p=pinot_noir&id=1
http://www.yellowtailwine.com/qr/products.aspx?c=us&p=pinot_noir&id=1
http://discoveryellowtail.com
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com. A inclusão de ”/qr/”no endereço para onde o QR Code aponta, denota que

está a ser feito um rastreamento de informações de quem o digitaliza.

Figura 5.3 – QR Code no contra-rótulo de um vinho yellow tail.

A informação, constante neste śıtio, sobre determinado vinho, tal como no śıtio

para desktops, é extremamente reduzida. O śıtio móvel, porém, apresenta, a quem

o visita, mais-valias como receitas para uso do vinho em diversos cocktails e variados

concursos para atribuição de prémios mediante certos desafios.

Outro facto merecedor de menção, é o aproveitamento inteligente dos QR Codes,

presentes nas garrafas, quando esse vinho é descontinuado. Ainda em relação ao

exemplo ilustrado na figura 5.3, a página, para onde o QR Code dirige o visitante,

em vez de exibir conteúdos sobre o vinho, redirecciona o visitante para a página

https://www.facebook.com/yellowtail, ou seja, a sua comunidade no Facebook.

http://discoveryellowtail.com
https://www.facebook.com/yellowtail
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A sua presença online social

O [yellow tail] tem uma forte presença social, mais derivada da sua grande base de

fans do que da regularidade das suas publicações.

Segundo a ferramenta Social Connect, para monitorização social de mais de 2000

empresas relacionadas com vinho, do śıtio Vintank, em http://cruvee.com/brand-

index/fans, o [yellow tail] é a que tem mais número de fans, contando com mais

de 1 milhão e 360 mil. No Facebook, constata-se uma periodicidade de publicações,

de uma a duas por mês. No Twitter, nota-se um uso razoável mas não ao ńıvel das

empresas que mais usam esta rede social, contando com pouco mais de 500 tweets

e 3600 seguidores. Esta marca de vinhos, faz também uso do Instagram onde possui

uma conta com mais de 160 publicações.

Já no YouTube, a empresa possui uma conta sob o nome de yellowtailwineglobal,

porém os seus 9 v́ıdeos nesta rede social representam uma pequeńıssima porção dos

6820 resultados fornecidos após uma pesquisa pelo termo ”yellow tail wine”.

5.2 Estruturação de conteúdos

Os conteúdos a fornecer ao consumidor quando digitaliza um código QR Code, de

uma das garrafas protótipo, foram estruturados de acordo com a relevância a ocupar,

visualmente, nos pequenos ecrãs dos diversos dispositivos móveis.

Embora podendo ter quantos conteúdos se deseje numa página, tem de haver estraté-

gias implementadas para aproveitamento de todo o espaço de ecrã dispońıvel, uma

vez que tamanho de um ecrã de um dispositivo móvel não se compara ao tamanho

de ecrã de um desktop ou laptop.

A estratégia mais utilizada por śıtios de internet móveis, resume-se a mostrar de

forma imediata no ecrã apenas o que se julgue de mais extrema relevância para o

utilizador e através de links, menus deslizantes, tabs, acordiões e outros elementos de

http://cruvee.com/brand-index/fans
http://cruvee.com/brand-index/fans
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design, exibir a restante informação (com maior detalhe) quando esta for solicitada

pelo utilizador.

Na figura 5.4, exemplificam-se alguns destes elementos de design, nomeadamente

tabs, icones que abrem menus deslizantes e paginas auxiliares

Figura 5.4 – Exemplos de elementos de design para estruturação de conteúdos em śıtios de

internet

No fundo da figura observa-se o uso de tabs para estruturar os conteúdos das secções

de análise qúımica, Enologia e Notas de Prova, neste caso estando aberta a tab

”Enologia”. Este elemento de design ocupa sempre o mesmo espaço de ecrã, porém,

quando o utilizador solicita uma tab diferente, o conteúdo é trocado pelo solicitado.

Mais acima observa-se um link com o texto ”Onde comprar”, este link quando

tocado, abre uma página auxiliar com os pontos de venda, mais próximos do utilizador

através de geolocalização, deste vinho.

Podemos observar no cabeçalho principal do site, à esquerda um ı́cone que quando

tocado abre um menu deslizante da esquerda com opções referentes ao produtor

do vinho e à esquerda um ı́cone que, quando clicado, fornece ao utilizador mais
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informações sobre este vinho espećıfico.

5.2.1 Página de destino do QR Code digitalizado

A página central do produto na plataforma, ou landing page, é tida como a página

mais importante. É nesta página que o produtor pode mostrar informações do seu

produto ao consumidor que aqui chega quando digitaliza o QR Code presente no

contra-rótulo da garrafa. É, também, aqui que se pode influenciar o consumidor a

procurar produtos e serviços relacionados do mesmo produtor, procurando potenciar

a aquisição desses diferentes produtos. Os elementos considerados relevantes nesta

página são:

Foto e descrição sumária ;

Detalhes e caracteŕısticas do vinho – informação que aparece de forma simples

e, sobretudo, dinâmica. Uma vez que diferentes produtores poderão querer

mostrar diferentes tipos de parâmetros, a página terá de ser flex́ıvel e factorizar

isto no seu layout e estrutura. Os parâmetros de maior relevância serão:

• Ano da colheita;

• Teor alcoólico;

• Acidez total;

• pH;

• Produtor (empresa);

• Temperatura de consumo;

• Envelhecimento;

• Vinificação;

• Estágio;

• Armazenamento e data limite para consumo;

• Castas;

• Garrafas;
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• Produção;

• Enólogo.

Notas de prova – Informação sobre tudo que tem a ver com o que é expectável

da degustação do vinho:

• Cor;

• Aromas;

• No palato;

• Acompanhamento aconselhado;

Gastronomia – Tudo o que está relacionado com receitas, chefs, cŕıtica, livros, etc;

• Receitas escolhidas para este vinho.

Prémios – Caso existam, esta opção aparece com links para a área de Press Center;

• Identificação do prémio com eventual foto em miniatura e link para a

página deste conteúdo, que tanto pode ser na própria plataforma ou à

página da divulgação original da entidade que atribuiu o prémio.

5.2.2 Menu lateral da esquerda

Este é o menu da plataforma que está reservado para links de áreas relacionadas com

generalidades da própria plataforma tais como: Link para a página inicial, secção de

perfil do utilizador; configurações de preferências do utilizador; secção de perguntas

frequentes; secção de ajuda de utilização da plataforma; contactos gerais.

Bem como links para secções informativas, que sejam vistas como uma mais-valia

para a educação do utilizador relativamente ao vinho e às regiões onde é produzido.

Ou sejam: Galerias de imagens transversais a todos os produtores e produtos; secção

de tutoriais diversos tais como: degustação de vinho, utilização de decantador, etc..;

secção de blog;
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No final deste menu deve existir uma área com links para partilha da plataforma

nas diferentes redes sociais.

5.2.3 Menu lateral da direita

Menu reservado aos conteúdos complementares julgados mais importantes de consul-

tar logo após o utilizador ter consultado a informação presente no corpo da página do

vinho. Essencialmente, este menu estará dividido em duas partes: a parte superior

reservada a informações extra e/ou mais detalhadas sobre o vinho na página onde

o utilizador se encontra, e a parte inferior reservada ao produtor em si, situando-se

em torno da quinta e do enoturismo bem como o meio de aquisição dos produtos

desta empresa.

Quinta e Enoturismo – apresenta-se a quinta/empresa que produz o vinho em

causa, com hiperligações para secção de galeria de imagens e texto onde se

descreve a quinta, o seu historial bem como a possibilidade de enoturismo.

Caso exista a capacidade de alojamento, poderá ser inclúıdo um link para

marcação de reserva, caso contrário, poderia existir algo relacionado com

alguma plataforma online de reservas:

• Ano da colheita;

• Apresentação da empresa, se pedido;

• Texto explicativo da quinta e estratégia de turismo com imagens;

• Galeria de imagens por tópicos (quinta, instalações, adega, etc);

• Sistema de reservas (enviar email para ou outra alternativa);

• Promoções e campanhas que o produtor deseje fazer (T́ıtulo, data, vali-

dade, texto).

Onde comprar – Lista de distribuidores que disponibilizam o vinho. Por exemplo,

se for um distribuidor com várias localizações, poderá aparecer um mapa com

os pontos assinalados. Poderão existir acordos com lojas de vinho onde se
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apresenta o link e o preço, caso estes acordos sejam do interesse da quinta/produtor.

A possibilidade de comprar online com paypal ou outro sistema diretamente

desta opção e enviar para casa:

• Lojas on line (com link);

• Lojas do produtor;

• Compras na quinta (Wine House);

• Distribuidores.

Provar e Degustar – Embora inicialmente se tenha pensado nesta opção para

apresentar receitas que acompanham o vinho, este menu tem de ficar indepen-

dente do vinho que está na landing page, sendo mais generalista. Assim

propunha que nesta opção, estejam os locais onde se podem provar os vinhos

desta quinta (com fotos), bem como um texto de ajuda à prova (copos, aromas,

etc.) e agenda para feiras. É preciso ter em conta que este menu é o mais

importante para a empresa, enquanto cliente, pois é aqui que se ”vende”a

empresa aos clientes do vinho. As receitas gastronómicas, para harmonização,

de um determinado vinho passam a estar na landing page de cada vinho, por

via de link para a página auxiliar da receita espećıfica.

• Link activo para provas de vinho e outros eventos

• Outros produtos relacionados, como por exemplo, outros vinhos, azeites

e compotas.

Outros produtos – Outros vinhos desta empresa, bem como outro tipo de produtos

(azeites, compotas, etc). Para cada opção apresentada, poderá surgir uma nova

landing page, visto que o produtor poderá pretender ter diferentes informações

em diferentes produtos;

Direções e contactos – Todos os elementos necessários para o contacto e localiza-

ção da empresa/quinta, tendo em conta que podemos ter várias quintas de uma

empresa, como frequentemente acontece.
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Menu complementar reservado à partilha em redes sociais, ajuda, pesquisa, etc. As

opções dispońıveis serão:

Partilhar e comentar – A partilha poderá ser feita com foto, comentário, locali-

zação, restaurante, etc. e em diferentes redes sociais à escolha do produtor;

• Facebook;

• Twitter;

• Instagram;

• Recomendar a amigo por email.

Blogs e newsletter – Os blogs de vinho são importantes para apreciadores e como

tal uma ligação para os mais conhecidos, que falam desse vinho, seria uma

mais-valia para quem visita a página. A incorporação de uma newsletter

também seria interessante, já que seria uma forma de enviar para os clientes

das empresas as novidades mais recentes tais como: informação de prémios,

novas cŕıticas, novos lançamento, etc;

Eventos e Press Center – Local onde os eventos são listados em forma de agenda,

acompanhados por fotos e texto descritivo;

• Atracões previstas para turismo. Só apareceria se existirem eventos agen-

dados, tais como: vindimas, provas de vinho, passeios, barcos, etc;

• Links para comunicados de imprensa relativos à empresa também poderão

estar presentes nesta área;

Pacotes promocionais – Neste secção aparecem promoções de vinhos e outras

ações que visam descontos. Como exemplo, poderá existir uma área onde

cada utilizador registado introduz um número (presente na garrafa). Após X

números, tem direito a um desconto ou a uma garrafa. Esse número só poderia

ser usado uma vez dado que ficaria registado e associado a cada utilizador.

Como mais-valia adicional para a plataforma, também se poderá passar a

mensagem de que vinhos comprados diretamente por esta página terão um
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desconto adicional, pese embora eventuais contratos que pudéssemos ter com

as grandes cadeias de distribuição.

5.3 Modelo de dados do vinho

O modelo de dados desenvolvido está representado na figura 5.5. Teve como base

um modelo de dados anterior utilizado num outro projeto (PortalDouro, ON.2)

onde as provas de vinho colaborativas faziam parte e também tiveram em conta

algumas evoluções nos conteúdos multimédia e sistema de login de utilizadores

cujas estruturas de dados foram utilizadas no sistema de informação do Jardim

Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um outro projeto em

curso (dispońıvel em http://jb.utad.pt).

O modelo de dados representado tem como base a tabela colheitaVinho que

contém o elemento ean13 que é usado para identificar o vinho nessa tabela. Como

é obvio, uma colheita de vinho, por exemplo, um Aneto Grande Reserva Tinto 2013,

identifica perfeitamente um vinho maduro tinto (TipoVinho), contendo determinadas

castas (CastasVinho e Castas) sendo este vinho da Marca Aneto da Empresa

Sobredos.

Complementou-se esta informação com a identificação dos locais onde se vende este

vinho nas tabelas empresaLocalVendas, MarcaPorLocal e LocalVenda de forma a

proporcionar uma informação mais direccionada à compra e saber os locais onde

podem ser encontrados (através de, por exemplo, da tabela POI). Adicionalmen-

te, poderemos procurar vinhos existentes pelo próprio enólogo (tabela enologo

relaccionada com a colheitaVinho).

Relativamente a todos os conteúdos multimédia pasśıveis de serem associados à

garrafa, quinta, eventos, galerias de imagens, entre outras, optou-se pela estrutura

já seguida no Jardim Botânico da UTAD, ilustrada na figura 5.6.

http://jb.utad.pt
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Figura 5.5 – Modelo de dados associado a uma garrafa de vinho.
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Figura 5.6 – Modelo de dados associado aos conteúdos multimédia.

5.4 Propostas de layout

Na figura 5.7 mostram-se alguns ecrãs da aplicação que foi desenvolvida neste

âmbito.

(a) Detalhe do

site/aplicação móvel

(b) Página de perfil de um

vinho

(c) Pontos de venda mais

próximos

Figura 5.7 – Proposta de plataforma para fornecimento de serviços sobre QR Code a

produtores de vinho.
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5.5 Śıntese

Neste caṕıtulo apresentaram-se as linhas gerais que direccionaram o desenvolvimento

de uma aplicação web com design exclusivo de dispositivos móveis, rápido e apelativo

e que visa oferecer aos produtores de vinho uma plataforma para os seus produtos.

A página de entrada será sempre um vinho em particular mas facilmente se poderá

levar o consumidor para outras zonas de interesse e de o cativar a explorar os

restantes conteúdos. A implementação do protótipo é feita em HTML5, e Javascript,

procurando evitar as grandes livrarias de funções, como por exemplo o jQuery,

mantendo assim o tamanho da plataforma e exigência de processamento ao dispositivo

no mı́nimo. Isto para que a página consuma poucos recuros aos dispositivos, que

sendo móveis já os têm mais escassos que um comum desktop, proporcionando assim

uma navegação suave e sem falhas. Isto ajuda também a que a página seja bastante

rápida a carregar, mesmo considerando a (ainda) problemática cobertura de rede de

dados 3G em algumas zonas do páıs.

Esta plataforma simples e intuitiva de ser usada procura também capitalizar ao

máximo no poder das redes sociais, facilitando os gostos e partilha de conteúdos, pelo

consumidor aos seus amigos, para isto incluindo botões de partilha social na página

relativa a cada produto e a cada produtor, bem como um esquema de endereços que

seja fácil de memorizar, para facilitar e estimular a partilha boca-a-boca.

Pretende-se também fazer o máximo de uso de conteúdos visuais ricos, incluindo

extensas galerias de imagens e v́ıdeos nas páginas dos produtores quando estes

tiverem propriedades cuja beleza assim o justifique (informando o consumidor para

o risco de visualizar estes conteúdos caso este esteja numa rede 3G e não wireless).





6 Conclusões e

trabalho futuro

A indústria vińıcola tem tido nos últimos anos um crescimento sustentado por uma

maior volume de exportações dos vinhos portugueses e por um aumento generalizado

da qualidade dos nossos vinhos. Além disso, a globalização e os ńıveis de competitivi-

dade entre produtores nacionais têm levado a uma maior consciencialização por

parte destes da importância das redes sociais e da interacção entre o consumidor e

os serviços que podem estar associados à compra de uma garrafa de vinho.

Nesta dissertação foram analisados vários exemplos de rótulos que já contêm elemen-

tos de contextualização baseados em QR Code, tecnologia compat́ıvel com a utilização

muito simples de um smartphone e que tem sido a tecnologia dominante para

mostrar que estão dispońıveis informações adicionais caso o consumidor queira seguir

esse elemento. Contudo, a experimentação de todos os QR Code encontrados levaram

à constatação de que muitos produtores/empresas ainda não exploram corretamente

esta tecnologia. A titulo exemplificativo, existem (várias) situações em que o QR

Code aponta simplesmente para o endereço do śıtio de internet da empresa produtora,

sem qualquer cuidado em fornecer conteúdos adaptados a smartphones. Situações

como esta mostram que este tipo de tecnologia também pode prejudicar a confiança

do consumidor, já que induz uma informação errada ou desinteressante. Questões
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como o local de impressão e tamanho do QR Code parecem também criar alguns

problemas no desenho do próprio contra-rótulo da garrafa. Existem casos onde o

QR Code é diminuto, o que dificulta a sua leitura. Existem outros casos em que o

URL que se encontra codificado no QR Code é demasiado grande o que leva a uma

maior densidade. Uma maior densidade pode dificultar a leitura ou obrigar a que a

leitura seja muito próxima.

Relativamente aos conteúdos, existem também situações muito d́ıspares. Em alguns

casos, cada QR Code é reservado a um vinho/colheita e leva a uma página espećıfica

desse vinho. Em outros casos, leva à página do produtor e o consumidor terá de o

procurar. Paralelamente, nos casos em que a informação do vinho é apresentada,

surge uma ficha técnica, embora cada produtor use a ficha que desenvolve aquando da

introdução de um novo vinho no mercado. Casos em que é pedido para descarregar

em formato PDF, outros onde a ficha técnica está perfeitamente enquadrada no URL

seguido. Vão aparecendo também, alguns casos em que, além das caracteŕısticas do

próprio vinho surgem informações tuŕısticas, onde comprar vinhos desse produtor

e eventos de promoção. O caso de partilha nas redes sociais (principalmente no

Facebook) está cada vez mais associado a estas aplicações e até já o Instagram

tem vindo a ser utilizado para os consumidores relatarem de forma visual as suas

experiências associadas a momentos de prazer que usufruem no consumo desse vinho.

Com base no conhecimento da industria vińıcola, e em particular na utilização

de tecnologias de contextualização QR Code em garrafas de vinho, teceram-se no

caṕıtulo anterior algumas considerações que visam a criação de melhores ferramentas

de promoção dos vinhos nacionais. Excelentes exemplos oriundos de outros páıses

podem e devem ser usados na concepção de novas formas de potenciarem o vinho

português e introduzir serviços de valor acrescentado mais direccionado. O suporte

multilingue é igualmente uma peça importante na dinamização além-fronteiras, já

que muitos produtores procuram incansavelmente novos mercados onde escoar os

seus produtos.

Com base no exposto, um conjunto de conclusões podem ser retiradas desta disserta-

ção. De forma sintética, realçam-se os seguintes pontos:
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• Poucos vinhos exploram tecnologias de contexto para promoverem uma marca,

uma experiência, um serviço. Parece faltar um guia de procedimentos ou um

manual de boas práticas e bons exemplos a seguir. O serviço acessório para

que um sistema de informação completo, bem concebido, e que permita uma

forte interacção entre o consumidor e o produtor tem tido baixa penetração no

mercado. Será que as empresas de desenvolvimento de aplicações web estão

de facto bem sensibilizadas para este nicho de mercado?

• Das empresas que colocam QR Code nos rótulos das suas garrafas, muitas

ainda estão numa fase embrionária deste método de chegar mais perto do

seu utilizador. Poucas oferecem experiências enriquecidas de navegação por

conteúdos e serviços dirigidos ao consumidor na vertente de dispositivos móveis.

Poucas são as que sugerem pratos onde o vinho consultado parece resultar

melhor, propostas de passeios pela quinta onde é produzido o vinho ou pontos

de venda próximos. Também não parece existirem explicitamente parcerias

com outras empresas com vista a proporcionar serviços conjuntos (algo seme-

lhante a promoções de beber aquele vinho naquele restaurante para obtenção

de uma segunda garrafa de vinho);

• As empresas não têm ainda uma perfeita noção onde o vinho é de facto bebido

ou comprado (onde os QR Code são consultados). Por exemplo, existem

produtores que têm QR Codes nas suas garrafas (e informação web apenas

em ĺıngua portuguesa), quando a esmagadora maioria dos acessos é feito num

pais que não Portugal nem fala português;

• A aposta em tecnologias web é ainda vista como uma despesa e não como

um investimento. Talvez seja por esta razão que muitas empresas só querem

colocar o QR Code para mostrar que o têm e não lhe dão posterior seguimento;

• Ninguém tem apostado em tecnologias móveis. Contudo, actualmente, o

paradigma da internet a ńıvel global está a mudar, senão mudou já mesmo,

onde já são mais os acessos a partir de dispositivos móveis do que desktops

e laptops. No entanto, nenhuma das empresas estudadas nesta dissertação
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possui sites exclusivamente móveis e poucas são as que têm design responsivo

para que o site aparece satisfatoriamente em todo o tipo de dispositivos móveis.

Apesar da extensa pesquisa efectuada que conduziu, eventualmente, ao primeiro

estudo de mercado que foca a utilização de tecnologias de contextualização e do uso

de dispositivos móveis na promoção e dinamização da cultura do vinho, muito ainda

parece faltar na prossecução do objectivo de promover o vinho português numa

plataforma com integração de múltiplos serviços.

Assim, perspectiva-se que num futuro próximo possa ser desenvolvida uma aplicação

numa dimensão diferente das que são actualmente disponibilizadas pelos produtores.

Em boa verdade, um produtor deve focar-se naquilo que é o seu core business e deixar

as atividades de web design e marketing a empresas vocacionadas para serviços

espećıficos destas áreas de actuação, que parecem ainda ter pouca expressão no

nosso páıs. A criação de um serviço de desenvolvimento web personalizado mas de

base comum, pode ser uma boa resposta às debilidades encontradas e será neste

vetor que o trabalho futuro poderá assentar.

Este serviço de desenvolvimento web seria materializado numa plataforma à qual o

produtor pudesse recorrer para gerar todo um conjunto de mais-valias para o seu

negócio, sem ter a necessidade de recorrer a outras empresas distintas na adjudicação

destes serviços. Serviços esses que seriam, geração de conteúdos multimedia para

partilha em diferentes redes sociais, marketing dessas mesmas redes sociais, geração

de QR Codes para inclusão em contra-rótulos de garrafas, criação de websites

adaptados às novas realidades, optimização de śıtios de internet ao ńıvel de SEO

para melhores classificações em motores de pesquisa e, por isso, maior tráfego nos

seus śıtios de internet, etc.
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A Códigos AVIN

dos vinhos portugueses

Neste anexo, apresenta-se uma tabela com os códigos AVIN obtidos na pesquisa

efetuada em dezembro de 2013.

Tabela A.1 – Alguns dos vinhos da região Douro que utilizam

um código AVIN como elemento de contextualização.

Vinho Empresa Tipo AVIN

Casa de Santar 2006 Sociedade Agŕıcola de

Santar

Branco 0018345777525

Raya 2006 Horta de Gonçalpares Soc.

Agŕıcola Lda.

Tinto 0025905103823

Contraste 2006 CONCEITO VINHOS Tinto 0065744456780

Quinta de Pancas 2009 Companhia das Quintas Branco 0073521761477

Marquês de Borba Reserva

2000

J. Ramos Tinto 0079822714884

Quinta de Cabriz

Encruzado 2007

Dão Sul / Global Wines Branco 0093412611070

Dom Fradique 2005 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Branco 0104621960764

Dona Matilde 2007 Quinta Dona Matilde Tinto 0128712153255

Barbeito Boal 2001 Barbeito Fortificado 0142369999240

Quinta do Carmo 2002 Quinta do Carmo Tinto 0153262852716

(continua na página seguinte)
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(continuação)

Vinho Empresa Tipo AVIN

Quevedo Colheita 1994 Quevedo Fortificado 0194217267568

Niepoort very dry old port

1929

Niepoort Vinhos S.A. Fortificado 0233369213570

Marquês De Marialva

Reserva 2005

Adega Cooperativa de

Cantanhede

Tinto 0238310166417

Quinta Do Vesuvio

Vintage Port 1994

Symington Family Estates Fortificado 0250761252747

Cortes de Cima 2007 Cortes de Cima Tinto 0292755246691

Chaminé 2008 Cortes de Cima Branco 0328797751784

Tapada do Barão Reserva

2004

Monte dos Perdigões Tinto 0371077356087

Grande Escolha Quinta do

Côtto 1982

Montez Champalimaud lda Tinto 0422626311726

Quinta Do Encontro 2007 Quinta do Encontro, Soc.

Vitivinicola, Lda

Tinto 0436051695856

Marquês De Borba 2008 J. Ramos Tinto 0438271919699

Dado 2003 Álvaro Castro & Dirk

Niepoort

Tinto 0441058505268

Moscatel de Setúbal

Superior 1983

Bacalhôa Vinhos Fortificado 0443634077626

Herdade dos Grous 2007 Herdade dos Grous Tinto 0464615558644

Solar dos Lobos 2007 Silveira e Outro Branco 0484470212758

José Maria da Fonseca

Moscatel Roxo 1998

José Maria da Fonseca Doce 0512053927567

Courela Cortes de Cima Tinto 0542683686374

Quinta da Gaivosa Vinha

de Lordelo 2007

Domingos Alves de Sousa Tinto 0562617134634

Carvalho Gomes Alvarinho

2002

Eborae Vitis e Vinus Soc.

Agr. Lda

Branco 0596343077675

Vinha da Defesa 2009 Esporão Tinto 0641922071596

Quinta de Sant’Ana

Riesling 2009

Quinta de Sant’Ana Branco 0675936437956

graco 2008 herdade sousa da sé Tinto 0679140414864

Mouchão 2005 Herdade do Mouchão Tinto 0714011712110

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Granadeiro Humor

Di Vino Colheita

Seleccionada 2008

Monte dos Perdigões Tinto 0719561105399

Vila Santa 2007 J. Ramos Tinto 0788063206316

Catarina 2008 Bacalhôa Vinhos Branco 0801522779043

Vinha da Defesa 2007 Esporão Tinto 0849716662245

Cova da Ursa 2008 Bacalhôa Vinhos Branco 0857483069327

Duas Castas 2009 Esporão Branco 0862710569020

Esporão Reserva 2004 Esporão Tinto 0888486340380

Quinta do Encontro

MerlotNDBaga 2004

Quinta do Encontro, Soc.

Vitivinicola, Lda

Tinto 0901777495344

Malhadinha 2006 Herdade da Malhadinha

Nova

Branco 1003994046251

Periquita 2006 José Maria da Fonseca Tinto 1020491123650

Mateus Rosé Sogrape Rosé 1047979862436

Quinta Nova Touriga

Nacional 2006

Quinta Nova de Nossa

Senhora do Carmo

Tinto 1120101347626

Redoma Reserva 2008 Niepoort Vinhos S.A. Branco 1148917778335

EA 2006 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 1165505322428

Maritávora Reserva 2006 Quinta de Maritávora Branco 1171871058397

Quinta Da Lagoalva Rosé

2009

Quinta da Lagoalva De

Cima

Rosé 1207575388697

Anima L6 Herdade do Portocarro Tinto 1257741592281

Arco de Esporão 2008 Esporão Tinto 1267948619988

Coroa d’Ouro 2007 Manuel D. Poças Junior

ND Vinhos, S.A.

Tinto 1277070560638

Soalheiro 2007 Quinta do Soalheiro Branco 1354703043475

Encostas Do Rabaçal

Reserva 2006

Adega Cooperativa de

Valpaços

Tinto 1358695886355

Lello 2006 Vinhos Borges Tinto 1364209094055

Malhadinha 2006 Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 1420375435495

Charme 2007 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 1485784203387

Śımbolo 2007 Manuel D. Poças Junior

ND Vinhos, S.A.

Tinto 1486110194850

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Quinta Da Bacalhôa 2006 Bacalhôa Vinhos Tinto 1508974764120

Soalheiro Espumante 2007 Quinta do Soalheiro Espumante 1521270986959

Branco dos Cozinheiros

2004

Quinta dos Cozinheiros Branco 1560105952325

Quinta do Crasto Reserva

Vinhas Velhas 2007

Quinta do Crasto Tinto 1604641443753

Marka Douro 2009 MARKA Branco 1610770531957

Pera Manca 2007 Fundação Eugénio de

Almeida

Branco 1615934122347

Calheiros Cruz 2007 José Carlos de Morais

Calheiros Cruz

Tinto 1634033822071

Casa Ermelinda Freitas

Merlot 2007

Casa Ermelinda Freitas Tinto 1686903432590

Palácio Da Brejoeira 2008 Palácio da Brejoeira,

Viticultores

Branco 1697138195952

Quinta Do Monte D’oiro

Reserva 2004

Quinta do Monte d’Oiro Tinto 1697186557870

Vinha da Defesa 2006 Esporão Branco 1719814103652

Lima Mayer 2005 Lima Mayer & Companhia Tinto 1754876751809

Quinta da Casa Amarela

2004

Laura Regueiro Tinto 1764192801102

CEM REIS ND SYRAH

RESERVA 2008

Michael Brian/Phillip

Mollet

Tinto 1768196907198

Aldo da Caroça 2001 SOVISA, Lda. Tinto 1777617030513

Duas Quintas 2004 Ramos Pinto Tinto 1791294192180

Altano 2007 Symington Family Estates Tinto 1813799687234

Esporão Reserva 2009 Esporão Branco 1834388288502

Esporão Reserva 2007 Esporão Branco 1860885822062

Cabriz Reserva 2005 Dão Sul / Global Wines Tinto 1868661388382

Cortes de Cima 2005 Cortes de Cima Tinto 1894536902599

Valle Do Nı́deo Reserva

2006

Hermı́nio Miguel Abrantes Tinto 1917314423830

Qta Lagar Novo 2007 Vinhatarias, Lda Branco 1932181426845

Dom Fradique 2006 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Branco 1951430694118

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Quinta da Vegia Reserva

2003

Casa de Cello Tinto 1968048451576

Marias da Malhadinha

2004

Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 1976991899840

Perfil 2007 Luis Soares Duarte Tinto 2015220363659

Cabriz Colheita

Seleccionada 2008

Dão Sul / Global Wines Tinto 2030337682325

Duas Quintas 2007 Ramos Pinto Tinto 2040802016609

Quatro Castas 2008 Esporão Tinto 2078620760947

Catapereiro Escolha 2009 Companhia das Leźırias Tinto 2084070743072

Quinta dos Loridos 2008 Bacalhôa Vinhos Branco 2098179280352

Esporão Reserva 2003 Esporão Tinto 2105986109025

Chaminé 2009 Cortes de Cima Tinto 2123282427445

CARM Reserva 2007 CARM Tinto 2137504784841

Monte Velho 2007 Esporão Tinto 2178394552646

Quinta dos Carvalhais

Único 2005

Sogrape Tinto 2196453832577

Encosta Do Sobral Reserva

2005

Encosta do Sobral Tinto 2197318931107

Loios 2007 J. Ramos Tinto 2206671482185

Torre do Frade Reserva

2006

Torre do Frade Tinto 2253726470666

Diga? 2004 Carlos Campolargo Tinto 2281386101392

Esporão Reserva 2007 Esporão Tinto 2294370961025

Marka Reserva 2008 MARKA Tinto 2297292967021

Herdade dos Grous

Reserva 2006

Herdade dos Grous Tinto 2302859581166

Quinta da Aveleda 2005 Aveleda Branco 2314602005393

Dona Maria Reserva 2005 Dona Maria ND Júlio

Tassara Bastos

Tinto 2373410956204

Monte Maior 2005 Adega Mayor Tinto 2431374021298

Abandonado 2004 Domingos Alves de Sousa Tinto 2432206963281

Joaquim Calisto ND

Colheita Seleccionada 2006

Joaquim Manuel Serra

Calisto

Tinto 2450241134190

Outeiro do Mouro 2007 Terras de Alter Tinto 2467797123547

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Quinta do Vale Meão 2006 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 2470161433272

Loios 2008 J. Ramos Tinto 2515592746673

Tons De Duorum 2009 Duorum Tinto 2571209718914

Esporão Private Selection

Garrafeira 2004

Esporão Tinto 2604086149714

Afros Vinhão 2008 Casal do Paço Padreiro ND

Soc. Vitivińıcola, Lda.

Tinto 2674025387057

Vinha Da Defesa 2007 Esporão Branco 2681738329298

Batuta 2005 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 2686561904216

Quinta das Tecedeiras

Reserva 2005

Quinta das Tecedeiras Soc.

Vitivińıcola Lda

Tinto 2688532117748

Encostas de Estremoz

Reserva 2003

Encostas de estremoz Tinto 2701011036191

Quinta do Monte D’Oiro

Reserva 2003

Quinta do Monte d’Oiro Tinto 2719628592368

Muxagat 2006 Muxagat Vinhos Lda Tinto 2724674416674

Muralhas De Monção 2009 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Branco 2757142167631

FSF 2001 José Maria da Fonseca Tinto 2762829388513

Quinta Do Crasto Reserva

Vinhas Velhas 2005

Quinta do Crasto Tinto 2801271776544

Esporão Reserva 2008 Esporão Tinto 2804958380706

Olho no Pé Grande

Reserva 2007

Folias de Baco, Unipessoal

Lda

Branco 2860592510008

Dona Ermelinda 2006 Casa Ermelinda Freitas Tinto 2861830759883

Quinta da Pellada Reserva

2006

Álvaro Castro Tinto 2864828241827

Periquita Reserva 2004 José Maria da Fonseca Tinto 2874569255892

Herdade Da Figueirinha

Reserva 2007

Herdade Agricola Monte

Novo e Figueirinha

Tinto 2894278183484

Mouchão 2003 Herdade do Mouchão Tinto 2899777155154

Lagar de Darei Grande

Escolha 2004

Quinta de Darei Tinto 2930075233042

Pintas 2001 Wine & Soul Tinto 2931792741506

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Cem Reis ND Syrah

Reserva 2007

Michael Brian/Phillip

Mollet

Tinto 2962210612474

Cortes de Cima 2006 Cortes de Cima Tinto 2963357522954

Soalheiro Primeiras Vinhas

2008

Quinta do Soalheiro Branco 3016368731255

Reguengos Reserva 2007 CARMIM Tinto 3029057703419

Poças Reserva 2007 Manuel D. Poças Junior

ND Vinhos, S.A.

Tinto 3036638207013

Quinta dos Aciprestes,

Reserva 2004

Real Companhia Velha Tinto 3048093858853

Lavradores De Feitoria

2007

Lavradores de Feitoria Tinto 3069400250146

Cavalo Maluco 2005 Herdade do Portocarro Tinto 3104471036692

Cabeça de Burro 2002 Caves Vale do Rodo ND

Cooperativa Vitivińıcola

do Peso da Régua

Tinto 3121632489630

Encostas de Estremoz

Grande Escolha 2004

Encostas de estremoz Tinto 3128383376516

Torre do Frade Reserva

2005

Torre do Frade Tinto 3128657804509

Dona Ermelinda 2007 Casa Ermelinda Freitas Tinto 3157551068168

Dom Fradique 2005 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Tinto 3187601908984

Passadouro 2004 Quinta do Passadouro Tinto 3209257222662

Hobby Tejo 2009 Exquisite Wine Branco 3252437963237

Muralhas de Monção 2006 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Branco 3253590728404

Casa De Santar 2005 Sociedade Agŕıcola de

Santar

Tinto 3270559844463

Xisto 2005 Roquette e Cazes Tinto 3331572032326

.beb Praemium 2007 Tiago Cabaço Tinto 3386109982957

Chocapalha Reserva 2004 Quinta de Chocapalha Tinto 3442493521933

Grandjó Late Harvest 2005 Real Companhia Velha Doce 3446307412325

Diálogo 2005 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 3449313270392

Quinta do Vallado Touriga

Nacional 2007

Quinta do Vallado Tinto 3454878962019

(continua na página seguinte)
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Soalheiro Primeiras Vinhas

2010

Quinta do Soalheiro Branco 3484483060800

Raya 2007 Horta de Gonçalpares Soc.

Agŕıcola Lda.

Tinto 3520002483221

Tinto da Ânfora 2007 Bacalhôa Vinhos Tinto 3520908905216

Cartuxa 2008 Fundação Eugénio de

Almeida

Branco 3520987314848

Muralhas de Monção 2005 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Branco 3522929362993

Vinha da Defesa 2005 Esporão Tinto 3540627446746

Convento Da Tomina 2007 Francisco Nunes Garcia Tinto 3551905343305

Adega Coop. Borba

Reserva 2001

Adega Cooperativa de

Borba

Tinto 3553335311824

Malo Tojo 2009 Malo Tojo Estates Lda Branco 3561667227720

Herdade do Gamito 2007 Gonçalo Aires de Sá da

Bandeira

Tinto 3612603339660

Quinta das Marias Touriga

Nacional Reserva 2005

Quinta das Marias Tinto 3633255003891

Vértice Cuvée Reserva

2008

Caves Transmontanas Espumante 3644981491692

Quinta do Crasto Reserva

Vinhas Velhas 2006

Quinta do Crasto Tinto 3708622967806

Casa Ferreirinha Reserva

Especial 1990

Casa Ferreirinha Tinto 3728406873260

Casa Ermelinda Freitas

Syrah 2007

Casa Ermelinda Freitas Tinto 3733999461817

Quinta do Crasto Reserva

Vinhas Velhas 2004

Quinta do Crasto Tinto 3767940284538

Negreiros 2005 Joaquim Trigo de

Negreiros

Tinto 3771162679966

Monte Velho 2006 Esporão Tinto 3771537175130

Redoma Reserva 2006 Niepoort Vinhos S.A. Branco 3772564047261

Redoma 2008 Niepoort Vinhos S.A. Branco 3803610220748

Quinta da Carregosa 2005 Quinta da Carregosa Tinto 3813955288433

Romeira 2004 Caves Velhas Tinto 3880516707047

(continua na página seguinte)
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Francisco Nunes Garcia

Reserva 2001

Francisco Nunes Garcia Tinto 3915792152882

Cortes de Cima Syrah 2005 Cortes de Cima Tinto 3920386792276

Cortes de Cima Syrah 2004 Cortes de Cima Tinto 3921722947343

Meandro 2007 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 3940964386482

Barranco Longo Reserva

2006

Quinta do Barranco Longo Tinto 3998842652358

Post Scriptum 2007 Prats & Symington Tinto 4007177623038

Quinta da Gaivosa 2003 Domingos Alves de Sousa Tinto 4018742919524

Herdade das Servas

Reserva 2004

Herdade das Servas Tinto 4078471122633

Chryseia 2004 Prats & Symington Tinto 4089325914205

Altas Quintas Crescendo

2005

Altas Quintas Tinto 4089705058352

Dona Berta Reserva

Vinhas Velhas 2005

Hernani Verdelho Tinto 4144199133036

Chaminé 2008 Cortes de Cima Tinto 4145665240241

Torre do Frade Viognier

2009

Torre do Frade Branco 4171054706685

Paço da Serviçaria Reserva

2007

Encostas do

DouroNDSociedade

Vitivińıcola, S.A.

Tinto 4199787908244

Quinta da Murta 2007 Quinta da Murta Branco 4243165472176

Lusitano 2006 Adega Cooperativa

Ervideira

Tinto 4275290456516

Quinta de Cabriz Colheita

Seleccionada 2007

Dão Sul / Global Wines Tinto 4285190943733

Quinta da Alorna Reserva

Chardonnay 2008

Quinta da Alorna Branco 4311962239756

Barca Velha 1985 Casa Ferreirinha Tinto 4335880484531

Quinta do Gradil 2003 Quinta do Gradil Tinto 4351546365020

Monte Velho 2008 Esporão Branco 4379332063301

Gravato 2004 Lúıs Roboredo Tinto 4388366343525

Soalheiro Reserva 2008 Quinta do Soalheiro Branco 4391440225877
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Quinta de Sant’Ana ND

Homenagem a Gustav Von

Fürstenberg 2007

Quinta de Sant’Ana Tinto 4417477560825

Mark Stephen Schultz

Touriga Nacional Reserva

2005

Mark Stephen Schultz Tinto 4430515423760

Cerro das Mouras Grande

Escolha 2004

Quinta da Veiga da Casa

da Capela

Tinto 4436571824107

Monte Velho 2005 Esporão Tinto 4437204399733

Conventual 2008 Adega Cooperativa de

Portalegre

Tinto 4465643435941

Lybra 2006 Quinta do Monte d’Oiro Tinto 4467486824494

Cartuxa 1998 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 4494615528169

Vinha Paz Reserva 2007 António Canto Moniz Tinto 4501652144860

Fonte Mouro Garrafeira

2003

Herdade Agricola Monte

Novo e Figueirinha

Tinto 4515565833025

Quinta de Saes Reserva

Estágio Prolongado 2005

Álvaro Castro Tinto 4521300003066

Mundos Adega Cooperativa da

Vermelha

Branco 4549205462184

Mythos 2005 Quinta do Casal da

Coelheira

Tinto 4595047574493

PAPE 2004 Álvaro Castro Tinto 4599722690447

Mark Stephen Schultz

Chardonnay Reserva 2005

Mark Stephen Schultz Branco 4625754563845

Guarda Rios 2007 Vale d’Algares Tinto 4628468778024

Duorum Colheita 2007 Duorum Tinto 4640483670671

Assobio 2009 Esporão Tinto 4646148863051

Curriculum Vitae 2005 Lemos & Van Zeller Tinto 4687423536147

Malhadinha 2007 Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 4707430668027

Periquita 2006 José Maria da Fonseca Branco 4725192083100

Monte da Peceguina 2008 Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 4735726759616
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Malhadinha 2004 Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 4771623463713

Poças Reserva 2009 Manuel D. Poças Junior

ND Vinhos, S.A.

Branco 4773793475626

Quinta Da Casa Amarela

Reserva 2004

Laura Regueiro Tinto 4789858535501

Quinta Do Monte D’oiro

Reserva 2006

Quinta do Monte d’Oiro Tinto 4831541548937

Diálogo 2007 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 4848218726352

Grilos 2008 Sociedade Agŕıcola do

Casal de Tonda

Branco 4859466753793

Bacalhôa Moscatel de

Setúbal 1999

Bacalhôa Vinhos Fortificado 4869972722534

Herdade do Meio Cabernet

Sauvignon / Syrah 2004

Herdade do Meio Tinto 4927944690394

Cicónia 2009 Casa Agricola Alexandre

Relvas

Tinto 5008967377512

Barca Velha 2000 Casa Ferreirinha Tinto 5010788297825

Valle Da Fonte (G)old

Edition Reserva Touriga

Nacional 2001

Winecom Tinto 5032407901029

Terras do Pó 2006 Casa Ermelinda Freitas Tinto 5101141202928

Jp Azeitão Bacalhôa Vinhos Tinto 5101453856239

Prova Régia 2007 Companhia das Quintas Branco 5152162040853

Fiuza Chardonnay 2008 Fiuza & Bright Branco 5170326014380

Quinta da Aveleda 2008 Aveleda Branco 5171460381468

Covela Escolha 2008 Quinta de Covela Branco 5183490738518

Esporão Reserva 2005 Esporão Tinto 5221395847956

Quinta Vale da Raposa

Grande Escolha 2003

Domingos Alves de Sousa Tinto 5247951448849

Casa de Santar 2004 Sociedade Agŕıcola de

Santar

Tinto 5266236056524

Quinta de Cabriz

Encruzado 2009

Dão Sul / Global Wines Branco 5266717650111

Passadouro Reserva 2004 Quinta do Passadouro Tinto 5267676083750
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Branca de Almeida 2005 Sociedade Agŕıcola

Herdade dos Coelheiros

Tinto 5274411142337

Periquita Reserva 2005 José Maria da Fonseca Tinto 5316289002839

Quinta Da Falorca

Garrafeira 2004

QVENDSociedade

Agŕıcola de Silgueiros,

SA

Tinto 5328288373964

Cortes de Cima Aragonês

2005

Cortes de Cima Tinto 5338763592278

Herdade dos Grous

Reserva 2006

Herdade dos Grous Branco 5341824663503

Valle Da Fonte (g)old

Edition Reserva 2001

Winecom Tinto 5355549909396

Duas Quintas Reserva 2003 Ramos Pinto Tinto 5384226537621

Herdade do Meio 2003 Casa Agŕıcola João e

António Pombo

Tinto 5388143829661

Quinta dos Carvalhais

Duque de Viseu 2007

Sogrape Tinto 5399939476389

Palácio da Brejoeira 2005 Palácio da Brejoeira,

Viticultores

Branco 5423173305058

Vale d’Algares Selection

2009

Vale d’Algares Branco 5443022400499

XS 2006 Soberanas Tinto 5565629373409

Ypsilon 2006 Algra Tinto 5575811060567

Prova Régia Chardonnay

& Arinto 2007

Companhia das Quintas Branco 5609808853112

Soalheiro 2008 Quinta do Soalheiro Branco 5622589610682

Quinta dos Termos Fonte

Cal Reserva 2007

Quinta dos Termos Branco 5640520914170

Vinha da Defesa 2008 Esporão Rosé 5645841954744

Altas Quintas 2004 Altas Quintas Tinto 5654037162191

Dom Fradique 2003 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Tinto 5660338294639

Cortes de Cima Syrah 2003 Cortes de Cima Tinto 5677363479214

Herdade dos Grous 2006 Herdade dos Grous Tinto 5685138322948

Monte Cascas Reserva

Alentejano 2008

Casca Wines Tinto 5689947751869
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Marquês de Borba Reserva

2004

J. Ramos Tinto 5691765781157

Casa de Santa Vitória

Touriga Nacional 2007

Casa de Santa Vitória Tinto 5735359832730

Herdade dos Grous 2008 Herdade dos Grous Tinto 5803724695133

Quinta Do Vallado 2007 Quinta do Vallado Tinto 5817262227633

Herdade do Pinheiro

Colheita Seleccionada 2004

Herdade do Pinheiro Tinto 5828435622858

Mateus Rosé Sparkling

Bruto

Sogrape Espumante 5834338111207

Malhadinha 2005 Herdade da Malhadinha

Nova

Tinto 5857574882854

Esporão Private Selection

Garrafeira 2007

Esporão Tinto 5863665362273

Quinta de Alcube Reserva

2005

Quinta Alcube Tinto 5887205439041

Vinha Paz Colheita 2006 António Canto Moniz Tinto 5888777171018

Quinta dos Carvalhais

Touriga Nacional 2004

Sogrape Tinto 5891079608984

Incógnito 2003 Cortes de Cima Tinto 5895362493479

Quinta Nova 2008 Quinta Nova de Nossa

Senhora do Carmo

Tinto 5901022330739

Altas Quintas Crescendo

2008

Altas Quintas Rosé 5904287455988

Quinta dos Carvalhais

Colheita 2002

Sogrape Tinto 5936774749492

Dow’s Vintage Port 2007 Dow’s Fortificado 5955458851214

Herdade do Portocarro

2004

Herdade do Portocarro Tinto 5973537659513

Monte Velho 2008 Esporão Tinto 5974008705180

Torre do Frade Reserva

2004

Torre do Frade Tinto 5989108625108

Flor das Tecedeiras 2008 Quinta das Tecedeiras Soc.

Vitivińıcola Lda

Tinto 6000552959546

Palácio da Brejoeira 2004 Palácio da Brejoeira,

Viticultores

Branco 6005091048874
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Grão Vasco Dão 2006 Sogrape Tinto 6011884261283

Casa Ermelinda Freitas

Syrah 2006

Casa Ermelinda Freitas Tinto 6029716939378

Montes Claros Reserva

2007

Adega Cooperativa de

Borba

Tinto 6066792219802

Guadalupe 2009 Quinta do Quetzal Branco 6073235363961

Cortes De Cima Syrah

2007

Cortes de Cima Tinto 6107147763301

Adega de Pegões Colheita

Seleccionada 2007

Cooperativa Agricola de

Sto. Isidro de Pegões

Branco 6110101206691

Bacalhôa Moscatel Roxo

1996

Bacalhôa Vinhos Fortificado 6123670210020

Gould Campbell Vintage

Port 1977

Symington Family Estates Fortificado 6141274380697

Chryseia 2005 Prats & Symington Tinto 6200590975809

Quinta do Côa 2007 CARM Tinto 6217368547960

Quinta do Vale Meão 2001 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 6217980186936

Oscar’s 2009 Quevedo Tinto 6239535687552

Negreiros 2007 Joaquim Trigo de

Negreiros

Tinto 6245230184104

Quinta do Vallado Reserva

2007

Quinta do Vallado Branco 6261400434312

Vale de Cavalos 2007 Manuel D. Poças Junior

ND Vinhos, S.A.

Tinto 6272881636515

Azamor Selected Vines

2005

Azamor Wines Tinto 6296859926941

Graco 2009 herdade sousa da sé Branco 6301625727452

Dona Ermelinda Reserva

2007

Casa Ermelinda Freitas Tinto 6331812353447

Batuta 2003 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 6331844354153

Cartuxa 2004 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 6349235836485

José de Sousa 2004 José Maria da Fonseca Tinto 6356750952590

Soalheiro Reserva 2007 Quinta do Soalheiro Branco 6400867496796
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Morgado De Sta Catherina

Reserva 2007

Companhia das Quintas Branco 6424746156236

Quinta das Tecedeiras

Reserva 2007

Quinta das Tecedeiras Soc.

Vitivińıcola Lda

Tinto 6429359175940

Têmpera 2006 Quinta do Monte d’Oiro Tinto 6446611354301

Cortes de Cima Reserva

2003

Cortes de Cima Tinto 6452997073019

Monte dos Cabaços

Colheita Seleccionada 2003

Monte dos Cabaços Tinto 6527152986777

Poeira Douro 2007 Jorge Nobre Moreira Tinto 6543009789063

Crasto 2008 Quinta do Crasto Tinto 6543065470004

Valle Da Fonte 2007 Winecom Tinto 6548346286275

Te Terras de Estremoz

2007

Encostas de estremoz Tinto 6549022889612

Conde De Vimioso 2008 Falua ND Sociedade de

Vinhos S.A.

Rosé 6619686087669

Cadouços Natur 2007 Herdade de Cadouços Tinto 6621291799592

Quinta dos Quatro Ventos

2004

Aliança Vinhos de, S.A. Tinto 6630449290393

Quinta dos Carvalhais

Colheita 2004

Sogrape Tinto 6648673265858

Vinha do Putto 2005 Carlos Campolargo Tinto 6692552349146

Dado 2004 Álvaro Castro & Dirk

Niepoort

Tinto 6709830230055

Quinta Do Vale Meão 2007 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 6727254956818

quinta do carmo garrafeira

1986

Quinta do Carmo Tinto 6746884685165

Quanta Terra 2006 Quanta Terra Sociedade de

Vinhos Lda.

Tinto 6748055795901

Quevedo Rosé Quevedo Fortificado 6755773845016

Callabriga 1999 Casa Ferreirinha Tinto 6765556686682

Quinta do Noval 2005 Quinta do Noval Tinto 6768531722245

Paulo Laureano Premium

2009

Paulo Laureano Branco 6829891787036
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Monte Cascas Fernão Pires

2008

Casca Wines Branco 6837798325114

Dom Fradique 2004 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Tinto 6843064668564

Reserva Acr 2007 Adega Cooperativa de

Redondo

Tinto 6879459236322

Vinha do Mouro 2005 Quinta do Mouro Tinto 6883453525269

Meandro 2006 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 6885914938113

Vinha do Putto 2006 Carlos Campolargo Tinto 6889510921272

Charme 2004 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 6927308216152

Chaminé 2006 Cortes de Cima Tinto 6973855630439

Quetzal Reserva 2007 Quinta do Quetzal Tinto 6998525516363

Esporão Reserva 2008 Esporão Branco 7004314326859

Vale Do Rico Homem 2009 Granacer Branco 7009376289937

Barca Velha 1995 Casa Ferreirinha Tinto 7028985205541

Chaminé 2007 Cortes de Cima Tinto 7033734548886

Chaminé 2005 Cortes de Cima Tinto 7044802012413

Muros de Melgaco 2006 Manuel Anselmo Afonso

Mendes

Branco 7066144385673

Cavalo Maluco 2007 Herdade do Portocarro Tinto 7096205541434

Quinta Do Monte D’oiro

Reserva 2001

Quinta do Monte d’Oiro Tinto 7098208205474

Alento 2007 Adega Monte Branco Tinto 7112277057403

Incógnito 2005 Cortes de Cima Tinto 7137387963215

Poeira 2004 Jorge Nobre Moreira Tinto 7147656201771

Escolha António Saramago

2003

António Saramago Tinto 7205320460128

Casal Garcia Aveleda Branco 7210316324834

Muralhas de Monção 2008 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Rosé 7224990044995

Casa Ermelinda Freitas

Touriga Nacional 2007

Casa Ermelinda Freitas Tinto 7239973515775

Palha Canas 1995 Quinta da Boavista Tinto 7241429650022

Barranco Longo Oaked

Rosé 2008

Quinta do Barranco Longo Rosé 7258416739547
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Gravato 2006 Lúıs Roboredo Tinto 7264742290362

Monte Da Cal Syrah Tinto

2007

Herdade Monte da Cal Tinto 7274863039399

Calda Bordaleza 2004 Carlos Campolargo Tinto 7300818592883

Singularis 2004 Paulo Laureano Tinto 7312414390992

Cartuxa 2007 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 7340454458440

Quinta Da Alorna Reserva

Touriga Nacional &

Cabernet Sauvignon 2007

Quinta da Alorna Tinto 7421555065314

Domingos Soares Franco

Colecção Privada Moscatel

Roxo Rosé 2008

José Maria da Fonseca Rosé 7432782877380

Quinta Do Crasto Vinha

Maria Teresa 2007

Quinta do Crasto Tinto 7444696510970

Esteva 2007 Casa Ferreirinha Tinto 7471092429490

Barranco Longo 2009 Quinta do Barranco Longo Rosé 7471645243733

Planalto Reserva 2008 Sogrape Branco 7482335912006

Solar dos Lobos Reserva

2007

Silveira e Outro Tinto 7506622409311

Chaminé 2007 Cortes de Cima Branco 7530473996782

Esporão Private Selection

Garrafeira 2001

Esporão Tinto 7548955713635

Monte Velho 2009 Esporão Tinto 7608038256432

São Domingos 2005 Caves do Solar de São

Domingos

Tinto 7641747947932

Adega de Vila Real Grande

Reserva 2007

Adega Cooperativa de Vila

RealND Caves Vale do

Corgo crl

Branco 7671859095597

Redoma 2007 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 7718199001441

Robustus 2005 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 7722133991606

1o Prémio da Confraria dos

Enófilos do Alentejo 2007

Esporão Tinto 7725368011521

Casa da Tapada 2004 Casa da Tapada Espumante 7726632519361

T Quinta da Terrugem

2004

Aliança Vinhos de, S.A. Tinto 7831678606125
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Herdade das Servas Tinto

Touriga Nacional 2005

Herdade das Servas Tinto 7886582193827

Planalto Reserva 2006 Sogrape Branco 7894140059331

Cedro do Noval 2005 Quinta do Noval Tinto 7901771295363

Quinta Seara D’Ordens

L.B.V. 2004

Sociedade Agricola Quinta

Seara d’Ordens

Fortificado 7905970277878

.Com 2008 Tiago Cabaço Tinto 7916969431775

Duas Quintas 2008 Ramos Pinto Tinto 7931823722691

Cortes de Cima Petit

Verdot 2008

Cortes de Cima Tinto 7939903004170

Casa Ermelinda Freitas

Syrah 2005

Casa Ermelinda Freitas Tinto 8030952282096

Guarda Rios 2009 Vale d’Algares Branco 8039719441165

Quinta do Vallado

Adelaide 2007

Quinta do Vallado Tinto 8051024029302

Marquês de Borba Reserva

2007

J. Ramos Tinto 8062562082957

Herdade da Comporta

2006

Herdade da Comporta Tinto 8068063072589

Brites Aguiar 2007 Brites Aguiar Tinto 8136140014644

Warre’s LBV Port 1995 Symington Family Estates Fortificado 8139684519781

Diga? 2005 Carlos Campolargo Tinto 8145713725023

Adega Coop. Borba

Reserva 2005

Adega Cooperativa de

Borba

Tinto 8163143257693

Pintas 2004 Wine & Soul Tinto 8191712945641

Quinta do Vale Meão 2004 Francisco Olazábal &

Filhos

Tinto 8223272715072

Prova Régia 2009 Companhia das Quintas Branco 8234601467883

José de Sousa 2007 José Maria da Fonseca Tinto 8248546425839

Castello d’Alba Reserva

2008

VDS ND Vinhos Douro

Superior, Lda

Tinto 8297990300278

Solar dos Lobos 2006 Silveira e Outro Tinto 8298858825001

Muralhas de Monção 2007 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Branco 8312369638551
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Marquês dos Vales ND

Grace Vineyard 2007

Quinta dos Vales ND

Agricultura e Turismo,

S.A.

Tinto 8324626914919

Quinta das Baceladas 2003 Aliança Vinhos de, S.A. Tinto 8344657928341

Versus 2004 Vinhos Andrade de

Almeida

Tinto 8362801585721

Esteva 2008 Casa Ferreirinha Tinto 8363242076090

Quinta da Lagoalva Rosé

2006

Quinta da Lagoalva De

Cima

Rosé 8372773171228

EA 2008 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 8377015775240

Vale da Raposa 2006 Domingos Alves de Sousa Tinto 8453330248567

Capote Velho Reserva 2005 Sotavinhos S.A Tinto 8478967284672

Pintas Character 2006 Wine & Soul Tinto 8488358341006

Tapada Do Chaves Reserva

1999

Tapada do Chaves Tinto 8490821438540

Rosé Pingo Doce 2009 Pingo Doce Rosé 8529117379431

Planalto Reserva 2007 Sogrape Branco 8538351723696

Casa Ermelinda Freitas

Sauvignon Blanc &

Verdelho 2009

Casa Ermelinda Freitas Branco 8558165391744

Cortes de Cima Reserva

2004

Cortes de Cima Tinto 8568568477990

Quinta Do Carmo 2008 Bacalhôa Vinhos Branco 8584511585932

Casa Ermelinda Freitas

Moscatel

Casa Ermelinda Freitas Fortificado 8636984483540

Pinga Amores 2007 Senhora da Penha Tinto 8645551988500

Porta De Santa Catarina

Reserva 2004

Sociedade Agŕıcola Poiras

e Xarepe

Tinto 8660888658513

Cavalo Maluco 2006 Herdade do Portocarro Tinto 8717538851692

Murganheira Reserva

Bruto

Soc. Agŕıcola e Comercial

do Varosa, S.A.

Espumante 8723032023992

Vinha da Defesa 2008 Esporão Branco 8725443890644

Ramos Pinto Collection

2005

Ramos Pinto Tinto 8741566203796
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Dona Maria Reserva 2004 Dona Maria ND Júlio

Tassara Bastos

Tinto 8768926278614

Mosteirinho 2007 Herdade das pias Tinto 8776443598597

Homenagem a Hans

Christian Andersen 2008

Cortes de Cima Tinto 8776917473054

Herdade do Esporão

Touriga Nacional 2007

Esporão Tinto 8813181467645

Esporão Private Selection

Reserva 2008

Esporão Branco 8840501992822

Quinta De Pancas

Chardonnay Reserva

2006

Companhia das Quintas Branco 8847045635581

Cartuxa 2003 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 8854838122777

Cortes de Cima Touriga

Nacional 2005

Cortes de Cima Tinto 8884207986501

Robustus 2004 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 8902589467668

Duas Quintas 2006 Ramos Pinto Tinto 8927549110224

Niepoort Vintage 2005 Niepoort Vinhos S.A. Fortificado 8942644848759

Marquês De Borba 2009 J. Ramos Tinto 8943163268325

Leo D’Honor 2003 Casa Ermelinda Freitas Tinto 8969292118812

Madrigal 2008 Quinta do Monte d’Oiro Branco 8975084883745

Quinta Da Alorna 2008 Quinta da Alorna Branco 8986476521992

Dona Maria 2006 Dona Maria ND Júlio

Tassara Bastos

Tinto 8995025362580

Moira’s Syrah Trincadeira

2008

Adega das Mouras de

Arraiolos, Lda

Tinto 9014310632395

Paulo Laureano Clássico

2006

Paulo Laureano Tinto 9021563964807

Bolonhês 2003 Monte Seis Reis Tinto 9039409033419

Abandonado 2005 Domingos Alves de Sousa Tinto 9046600162138

Só Touriga Nacional 2001 Bacalhôa Vinhos Tinto 9065363432937

Monte da Peceguina 2008 Herdade da Malhadinha

Nova

Branco 9074587132486
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Cabeça de Burro Reserva

2007

Caves Vale do Rodo ND

Cooperativa Vitivińıcola

do Peso da Régua

Tinto 9087679128656

Madrigal 2006 Quinta do Monte d’Oiro Branco 9088532240058

Muralhas De Monção 2008 Adega Cooperativa

Regional de Monção

Branco 9106463638253

Catapereiro Escolha 2007 Companhia das Leźırias Tinto 9132498274111

Monte Da Ravasqueira

2008

Monte da RavasQueira Tinto 9191418113268

Quinta do Pinto Viognier

2008

Quinta do Pinto Branco 9201339457294

Valle Pradinhos 2001 Valle Pradinhos Tinto 9203412554777

Casa Cadaval Pinot Noir

2008

Casa Cadaval Tinto 9221360945867

Crasto 2007 Quinta do Crasto Tinto 9222672201207

Arrepiado 2007 Herdade do Arrepiado

Velho

Tinto 9234351256583

Symmetria 2007 Paulo Laureano Branco 9234429440258

José Maria da Fonseca

Moscatel Roxo 20 anos

José Maria da Fonseca Fortificado 9253696221117

Dona Maria Reserva 2003 Dona Maria ND Júlio

Tassara Bastos

Tinto 9326563420149

Marquês dos Vales ND

Grace Touriga Nacional

2008

Quinta dos Vales ND

Agricultura e Turismo,

S.A.

Tinto 9330166357894

Esteva 2005 Casa Ferreirinha Tinto 9357377017065

Oscar’s 2008 Quevedo Tinto 9374103717969

Vertente 2007 Niepoort Vinhos S.A. Tinto 9402968387642

Casa de Santar Reserva

2005

Sociedade Agŕıcola de

Santar

Tinto 9415696365103

Alandra 2009 Esporão Tinto 9456732053899

Piriquita 2006 José Maria da Fonseca Tinto 9467978157715

Vinha da Defesa 2008 Esporão Tinto 9474493196778

Quinta de Cabriz Colheita

Seleccionada 2005

Dão Sul / Global Wines Tinto 9486650853103

Duas Quintas 2007 Ramos Pinto Branco 9487103785927
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Vinho Empresa Tipo AVIN

QG Colheita Seleccionada

Loureiro 2009

Quinta de Gomariz Branco 9502256919224

Esporão Late Harvest 2008 Esporão Doce 9538806193318

Quinta De La Rosa LBV

2003

Quinta de la Rosa Vinhos

S.A.

Fortificado 9574151264358

Barca Velha 1999 Casa Ferreirinha Tinto 9575373103913

PAPE 2005 Álvaro Castro Tinto 9591084151449

Bacalhôa Moscatel Roxo

1999

Bacalhôa Vinhos Fortificado 9592383696938

Post Scriptum 2005 Prats & Symington Tinto 9633006096558

Niepoort Vintage 2007 Niepoort Vinhos S.A. Fortificado 9660384079552

Vida Nova 2007 Adega Do Cantor Tinto 9685876050840

Herdade dos Grous 2004 Herdade dos Grous Tinto 9689394457778

Dona Maria Amantis 2007 Dona Maria ND Júlio

Tassara Bastos

Branco 9732074045755

Tagus Creek Cabernet

Sauvignon / Aragonês

2009

Falua ND Sociedade de

Vinhos S.A.

Tinto 9738327180969

Ázeo Reserva 2007 João Brito e Cunha Lda Branco 9755262094731

EA 2005 Fundação Eugénio de

Almeida

Tinto 9777258170175

Quinta da Bacalhôa 2006 Bacalhôa Vinhos Branco 9778331955436

Dom Fradique 2008 Sociedade Agricola Seixais,

Lda

Branco 9790068929801

Valle da Fonte Reserva

2006

Winecom Tinto 9800027239633

Herdade Porto da Bouga

Reserva 2008

Herdade Porto da Bouga Tinto 9871766455233

Quinta do Vallado Reserva

Field Blend 2007

Quinta do Vallado Tinto 9899882192641

Casa dos Zagalos Reserva

2006

Quinta do Mouro Tinto 9918352193183

Soalheiro 2009 Quinta do Soalheiro Branco 9926267513736

Periquita 2004 José Maria da Fonseca Tinto 9964293628604

Quinta do Mouro 2004 Quinta do Mouro Tinto 9973764170412

Quinta de Azevedo 2009 Sogrape Branco 9977623516694
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Vinho Empresa Tipo AVIN

Valle da Fonte (G)old

Edtion Grande Reserva

Touriga Nacional 2000

Winecom Tinto 9994872463685

Azamor 2004 Azamor Wines Tinto 0183030467392

Alambre Moscatel de

Setúbal 20 Anos

José Maria da Fonseca Fortificado 0229521772306

Altano 2005 Symington Family Estates Tinto 0643004840489

Casal Figueira Vindima

Tardia 2007

António Carvalho Doce 0738680777485

Callabriga 2000 Casa Ferreirinha Tinto 0961725141013
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