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1 INTRODUÇÃO 

 
Presença confirmada nas festas de final de ano, os espumantes são os 

preferidos para celebrar a chegada do novo ano. Com tantos brindes garantidos, a 
bebida está entre as mais consumidas no Brasil. Segundo dados do setor, a 
expectativa é um aumento de aproximadamente 46% no consumo de espumantes 
em relação ao ano anterior, números favorecidos pelo crescimento do consumo nas 
festas de final de ano e durante a alta temporada de verão (CASA VALDUGA, 2012). 

O objetivo do trabalho foi uma pesquisa de mercado sobre o consumo de 
bebidas derivadas da uva, realizada durante os meses de Fevereiro e Março de 
2014, tivesse seus dados estratificados, agora com foco nos resultados obtidos pelo 
consumo somente de espumantes na região sul do Estado do Rio Grande do 
Sul/Brasil. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O consumo de espumante está em ascensão em todos os mercados mais 
importantes do mundo e o Brasil terá um importante papel nesta categoria nos 
próximos anos. O Brasil produz os melhores espumantes do Hemisfério Sul. Um 
painel durante o Panorama dos Espumantes do Hemisfério Sul, realizado em São 
Paulo, provou que os espumantes brasileiros têm qualidade, são competitivos em 
preço e tem potencial de conquistar novos consumidores tanto no país como no 
exterior (CAUS e FARINA, 2014). 

 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

O levantamento de dados foi feito principalmente nas cidades de Rio Grande 
e Pelotas, por ser na região sul do Rio Grande do Sul as que mais se destacam em 
população e PIB. Levando em consideração esta empresa como estudo de caso e, 
segundo Lazzarotto (2013) o público alvo da empresa são homens e mulheres, 
numa faixa etária entre 30 e 50 anos, nos municípios acima citados. 

As respostas obtidas com preferência em espumantes foram separadas das 
demais, vinhos e suco, com o objetivo de conhecer de maneira detalhada a 
preferência pelo produto e suas generalidades. 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
Das 547 respostas obtidas, 92% das pessoas que responderam a pesquisa 

são da região Sul do Rio Grande do Sul sendo as mulheres mais dispostas a 
responder as questões propostas, totalizando 70% dos entrevistados, com uma 
parcela geral de 85% formada por entrevistados de 18 a 35 anos. 

Em relação à classificação dos espumantes, o público jovem tem preferência 
por paladares adocicados, com 42% referente ao suave e 26% demi-séc.  

Certificou-se através das respostas de bebidas alcoólicas, que não há 
favoritismo significativo entre a bebida nacional ou importada, pois, 46% dizem que 
consomem tanto vinhos importados quanto nacionais. 

A quantidade consumida está ligada com a frequência, onde 68% das 
pessoas consomem uma garrafa de (750mL) de espumante, para uma frequência de 
consumo mensal de 72% das respostas e, 12% responderam beber espumantes em 
outra frequência, não especificada pela pesquisa, entre consumo diário, semanal ou 
mensal além de 28% dizendo consumir somente uma taça ou copo para uma 
determinada frequência. 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados apontam um público de maioria feminina, jovem e com 
preferências por bebidas doces, onde a qualidade do espumante é o fator mais 
importante para se conquistar o consumidor, contudo é de extrema importância que 
este tenha um preço acessível. 

Podemos ainda concluir que o consumidor esta disposto a pagar entre R$ 
21,00 a 40,00, não importando que o produto seja de procedência nacional ou 
importada, embora se tenha uma grande aceitação por bebidas nacionais. 
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