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RESUMO 

O processo de internacionalização de empresas de economias emergentes, sob o ponto de vista de 

inserção na Global Value Chain, é objeto de estudo de vários pesquisadores. As empresas 

buscam a inserção por meio de capacitação para o mercado internacional, utilizando-se de vários 

mecanismos de Upgrade, dentre eles, melhorias no produto, no processo, ou na ampliação das 

funções tecnológicas nas atividades da empresa ou inter-setoriais, dentro da cadeia de valores. O 

objetivo desta dissertação é analisar o mecanismo de Upgrade, usando como Estudo de Caso a 

empresa Bodega Catena Zapata. Por meio de acumulação de conhecimentos, a empresa agregou 

valor aos seus produtos e a interpretação desses resultados é apresentada com base na Matriz de 

Competências, desenvolvida por Sato e Fujita (2009). A empiria foi feita por meio de um estudo 

de caso único, multinível, em caráter exploratório (YIN, 2005), em uma empresa do segmento de 

vinhos localizada em Mendoza, Argentina. A principal contribuição desta dissertação está na 

interpretação dos resultados com o uso da Matriz de Competências de Sato e Fujita (2009) em 

dois momentos distintos. A avaliação foi elaborada para o estágio que a empresa se encontrava na 

década de 1990 e no ano 2016, para descrever a evolução da empresa com relação aos processos 

de acumulação de conhecimentos. Verificou-se que esses processos estão relacionados com a 

atuação da empresa no mercado internacional que, gradativamente, busca se inserir na Global 

Value Chain do setor vitivinícola. 

 

Palavras-chave: Competência Tecnológica; Global Value Chain; indústria vitivinícola; 

Exportação; Estratégia Internacional. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The process of internationalization of emerging economies´ companies, from the point of view of 

insertion in the Global Value Chain, is the object of study of several researchers. The companies 

seek insertion in Global Value Chain through capability for the international market, using 

several Upgrade mechanisms, among them, improvements in product, in process, or in the 

expansion of the technological functions in the company's activities or inter-sectoral. This 

dissertation´s objective is to analyze the upgrade mechanism, using as a case study the company 

Bodega Catena Zapata. Through knowledge´s accumulation, the company added value to its 

products and the interpretation of these results is presented based on the Matrix of Competences, 

developed by Sato and Fujita (2009). The empirical study was done through a single, multilevel, 

exploratory case study (YIN, 2005), in a wine company located in Mendoza, Argentina. The 

main contribution of this dissertation is the interpretation of the results using the Matrix of 

Competences of Sato and Fujita (2009) in two different moments. The evaluation was elaborated 

for the stage that the company was in the 1990s and in 2016, describing the company´s evolution 

in relation to the knowledge accumulation process. It was verified that these processes are related 

to the company's performance in the international market, which gradually seeks to be included 

in the Global Value Chain of the wine sector. 

 

 

Keywords: Technological Competence; Global Value Chain; wine industry; Exportation; 

International Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação se propõe, por meio do estudo de caso multinível e usando a vinícola 

argentina Bodega Catena Zapata como contexto, demonstrar como a acumulação de 

competências tecnológicas contribuiu para inspirar as vinícolas da região de Mendoza (AR) a 

produzir vinhos de alto valor agregado, que se inseriram na Global Value Chain (GVC) a partir 

de sucessivos upgrades a partir da década 1990.  

A importância da competência tecnológica para a competitividade de empresas, setores 

econômicos e nações é bem estabelecida e antiga na literatura. A noção de que os governos 

deveriam ter políticas de proteção às suas indústrias nascentes para que elas pudessem alcançar 

os níveis de competitividade dos países líderes já estava presente na Inglaterra, no reinado de 

Edward III, no século XV (SATO; SATO, 2016). Após a Segunda Guerra Mundial, a discussão 

dos problemas dos países de industrialização tardia pelos economistas foi intensa. As teses de 

Presbisch-Singer (citado por Cuddington, 1992) sobre a deterioração dos termos de troca da 

exportação primária de commodities comparadas com a exportação de bens manufaturados 

tiveram ampla repercussão e tenderam a se tornar objetivos políticos de países subdesenvolvidos 

(CUDDINGTON, 1992). 

Seguindo essa linha argumentativa, Sanjaya Lall (1992) sustentou que o nível das 

capacidades tecnológicas é o fator que determina a velocidade e o sucesso das empresas na sua 

competição internacional. Como parte do seu esforço de refutar as teses liberais, de que a 

assimilação da tecnologia não era um problema para os países emergentes, desenvolveu uma 

matriz na qual classifica o nível de competência tecnológica com a qual as organizações 

executam as principais funções produtivas em quatro níveis, que coloca em ordem crescente. O 

desenvolvimento da matriz por Lall se enquadra dentro do objetivo de sustentar que, para países 

em desenvolvimento, não eram os esforços de pesquisa e desenvolvimento nem o número de 

patentes requeridas que permitiam avaliar o nível de competência tecnológica das empresas. Era 

necessário um instrumento que diferenciasse o nível de competência que elas alcançaram nas 

principais funções organizacionais em níveis que fossem do operacional ao inovador, passando 

por estágios crescentes de domínio. 
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As teses de Lall foram incorporadas e desenvolvidas por diversos pesquisadores, entre 

eles, Norlela Ariffin (2000), Ariffin e Figueiredo (2004), Paulo Figueiredo (2005), Paulo 

Figueiredo; Gutenberg Silveira e Roberto Sbragia (2008) e Mai Fujita (2011). Esses autores 

estudaram, principalmente, o processo de aprendizagem das empresas e como este permitiu que 

acumulassem competências.  

Em particular, nessa dissertação, adotamos como referencial teórico o que Figueiredo 

(2003) chama de Literatura sobre Empresas de Tecnologia de Fronteira (LETF).  Segundo o 

autor, as atividades tecnológicas passaram a ser consideradas em uma perspectiva evolutiva. Com 

base nos estudos de Penrose (1959) e Winter (1988), Figueiredo sustenta que as competências 

específicas de uma empresa são determinantes para o seu desempenho, uma vez que a empresa é 

um “repositório de saber produtivo”. E acrescenta que essa perspectiva evolutiva é capaz de 

“explicar a diversidade encontrada quando se investigam as atividades tecnológicas das 

empresas, mesmo quando elas evoluem sob as mesmas condições econômicas” (FIGUEIREDO, 

2003, p.37). 

 No entanto, observa-se uma lacuna naqueles estudos que não relacionaram três 

processos: o primeiro indica o nível de acumulação de competências tecnológicas, o segundo 

refere-se ao posicionamento estratégico dessas empresas no mercado e o terceiro descreve a 

forma de inserção na Global Value Chain (GVC), em particular.  

Para Avrichir, Araujo e Ramiro (2016), a forma como as empresas se inserem na GVC, 

sob uma perspectiva teórica, assim como um fenômeno econômico, se mostra significativa para 

entender a estratégia, rentabilidade e a probabilidade de sobrevivência (GEREFFI, 1999; 

STURGEON, TIMOTHY e KAWAKAMI, 2010; GEREFFI, 2014).  

É a discussão dessa lacuna que essa dissertação se propõe a estudar, pesquisar e 

contribuir.  

Para essa finalidade o autor escolheu a Argentina como representante dos países em 

desenvolvimento e pela categoria de vinhos ser representativa no PIB argentino. Além de, 

principalmente, o país contar com diferentes marcas inseridas na GVC. 

A Argentina se beneficia de recursos naturais ricos, uma população altamente 

alfabetizada, um setor agrícola orientado para a exportação e uma base industrial diversificada. 

Apesar de ter sido um dos países mais ricos do mundo na primeira metade do século XX, no 

período seguinte, o país sofreu crises econômicas recorrentes, déficits fiscais e de conta corrente 
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persistentes, alta inflação, crescente dívida externa e fuga de capitais (THE WORLD FACT 

BOOK, 2017).  

Entretanto, a renda per capta média, em 2016, de US$ 20,200 (THE WORLD FACT 

BOOK 2017), posiciona o país no grupo classificado pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC) dentro do G20, que inclui os seguintes países: Alemanha; África do Sul; Arábia Saudita; 

Argentina; Austrália; Brasil; Canadá; China; Coreia do Sul; Estados Unidos da América; França; 

Índia; Indonésia; Itália; Japão; México; Reino Unido; Rússia; Turquia. (BACEN, 2017). 

As estatísticas da Organização Internacional do Vinho (2016) confirmam a importância da 

Argentina no cenário vinícola internacional: é o quinto maior produtor e o quinto maior 

consumidor mundial de vinhos. 

Durante muito tempo, a quantidade superou a qualidade nos vinhedos argentinos, nos 

quais se adotava o cultivo de uvas de alto rendimento, porém, de baixa qualidade e um sistema de 

plantação arcaico. 

Nas décadas mais recentes, a vitivinicultura argentina passou a cultivar em maior escala 

uvas de espécies europeias nobres, adotou modernas técnicas de cultivo e vinificação e, 

consequentemente, passou a produzir vinhos de boa qualidade. Desde 1990, vem acontecendo um 

incremento na qualidade, atestada por associações internacionais de especialistas em vinhos. Esse 

desenvolvimento coloca a Argentina em estágio de competitividade, fora do circuito europeu, 

com outros países do Novo Mundo, como o seu vizinho Chile, a África do Sul, a Austrália, os 

Estados Unidos e a Nova Zelândia. 

Com base nessas informações optou-se por desenvolver um estudo de caso multinível, 

utilizando a técnica de análise de processo e usando a vinícola argentina Bodega Catena Zapata 

como exemplo de empresa que se inseriu na GVC a partir da acumulação de competências 

tecnológicas e reposicionamento no mercado internacional de vinhos. A escolha da Bodega 

Catena Zapata como objeto de estudo de caso único se deve à liderança da vinícola e de seu 

proprietário, no período de 1980 a 2016, no processo de Upgrading de competências tecnológicas 

experimentado pela indústria de vinhos de Mendoza e no Upgrade de posicionamento na GVC 

dessa indústria. “O verdadeiro motor da revolução vinícola na Argentina foi um fabricante de 

vinhos nacional – Nicolas Catena, da vinícola Catena Zapata” (FARINELLI, 2013). 

A escolha de um estudo de caso único como estratégia de pesquisa se justifica porque essa 

abordagem pode ajudar a evoluir teorias e preencher lacunas teóricas (SIGGELKOW, 2007 p.21).  
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A escolha por um caso multinível se impõe porque é impossível separar, nesse caso, o 

impacto da evolução da indústria mundial de vinhos do desenvolvimento pelo qual passou o setor 

vinícola na Argentina. 

Para o método de estudo optou-se pela Análise de Processo, pois, por esse caminho, 

conforme apontado por Langley (2013; 2009), é enfatizada a causalidade, a relação entre as 

variáveis e a influência mútua entre os elementos. No caso específico desse estudo, buscou-se 

relacionar a influência do desenvolvimento das vinícolas em diferentes partes do mundo com a 

evolução das empresas localizadas na Argentina. 

A escolha do cluster vinícola de Mendoza se justifica porque ele é um caso raro em 

economias emergentes em que um Arranjo Produtivo Local (APL)
1
, que se origina da existência 

e facilidade de exploração de recursos naturais, consegue competir em um mercado global de 

produtos com alto valor agregado.  

E, finalmente, a escolha da Bodega Catena Zapata como foco do estudo de caso se 

justifica porque, de acordo com os dados coletados na fase empírica exploratória, detectou-se que 

a empresa liderou o processo de internacionalização do cluster vinícola de Mendoza. O objeto de 

análise é um caso índice, de acordo com Gering, (2017), os quais são considerados as primeiras 

instâncias de um fenômeno. Portanto a escolha de um caso índice é motivado pelo desejo de 

entender as origens de um fenômeno. Por trás de um caso índice existe a presunção de que é um 

caso ilustrativo ou um caso que estabelece um padrão que é praticado ou emulado por outros. 

(GERING, 2017). 

Essa dissertação contribui para a teoria sobre competências tecnológicas, em geral, e para 

a LETF, em particular, de diferentes formas: 

1) Elaborando um exemplo de como uma empresa de uma economia emergente, baseada 

em recursos naturais, conseguiu se inserir de forma competitiva em um mercado de produtos de 

valor agregado. De acordo com Siggelkow, “um caso único pode ser um exemplo muito poderoso 

[...] permitindo ao leitor ganhar insights que ele não conseguiria se lesse apenas artigos 

conceituais” (SIGGELKOW, 2007, p.21). 

2) Mostrando como o processo de aprendizagem, a acumulação de competências e o 

Upgrading em cadeias globais de valor estão relacionados: “Se você pode mostrar, com 

                                                      
1
 APL pode ser utilizado como sinônimo de cluster. Sabemos que a questão é polêmica, mas pouco relevante para 

nossos objetivos aqui. Para uma discussão sobre esse tema ver CASSIOLATO e SZAPIRO, 2003. 
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exemplos que X,Y e Z realmente operacionalizam e criam a relação entre A e B, isto é um 

poderoso uso de um caso”
2
 (tradução livre pelo autor). Isso evita que a teoria se articule apenas 

com a teoria, se torne autorreferente, sem contato com a realidade, e seja considerada irrelevante 

(SIGGELKOW, 2007, p.22). 

3) Mostrando a possibilidade de interação entre dois referenciais teóricos: a LETF e a 

GVC. Fazer com que duas perspectivas teóricas se relacionem é uma importante contribuição ao 

desenvolvimento de teorias. 

Em termos de contribuições práticas, a dissertação apresenta o processo de aprendizado e 

capacitação tecnológica para empresas do setor vitivinícola. Poucos estudos tratam da questão de 

acumulação de competências tecnológicas na área de alimentos (CUSMANO e RABELLOTTI, 

2009). A maioria dos trabalhos está centrada nas áreas de siderurgia (FIGUEIREDO, 2003, 2005) 

manufatura de eletrônicos, motocicletas (FUJITA, 2011), automobilística, software e 

comunicações (SOUZA e MENDES, 2008).  

E, por fim, ao tornar disponível um caso detalhado de internacionalização de uma 

empresa de economia emergente que exporta produtos de valor agregado elevado, essa 

dissertação também contribui para que outras empresas e setores de negócios na América Latina 

encontrem caminhos, no âmbito das GVC, que levem ao upgrade, em busca de maiores margens 

financeiras para sua produção. 

 

1.1 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Como o processo de acumulação de competências tecnológicas possibilita o Upgrade  na 

Global Value Chain? 

 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Analisar como a acumulação de competências tecnológicas e eleva os níveis de valor 

agregado de produtos exportados na Global Value Chain. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                                                      
2
 “If you can show, with an example that X, Y, and Z actually operate and create the relationship between A and B, 

this is a quite powerful use of a case”  
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Como objetivos específicos, essa dissertação se propõe a: 

 Descrever as transformações da indústria de vinho do Velho e do Novo Mundo 

desde a Antiguidade até a atualidade; 

 Explicar a evolução da indústria vinícola argentina, em geral, e de Mendoza, em 

particular, na segunda metade do século XX; 

 Analisar o histórico de aprendizagem tecnológica da Bodega Catena Zapata e a 

relação da acumulação de competências com o Upgrading que resultou na 

inserção da empresa na GVC; 

 Interpretar o estágio que se encontra a Bodega Catena Zapata na GVC de acordo 

com os parâmetros concebidos por Sato e Fujita (2009) na Matriz de competências 

tecnológicas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Essa dissertação é constituída de cinco capítulos além desta Introdução. 

No Capítulo 2, fazemos uma breve revisão da literatura sobre a LETF e a Matriz de 

Competências e da GVC no aspecto de governança da cadeia e a possibilidade de crescimento de 

empresa via Upgrade. 

No Capítulo 3, descrevemos as opções metodológicas adotadas para o estudo de caso e as 

justificamos com base em literatura. 

No Capítulo 4, apresentamos o estudo de caso. Essa apresentação é feita por níveis: 

primeiramente, contextualizamos a indústria global de vinhos, depois, o contexto em que está 

inserida a indústria argentina de vinhos para, ao final do capítulo, discorrermos sobre a empresa 

Bodega Catena Zapata. As três perspectivas são aqui expostas de forma longitudinal temporal. 

No Capítulo 5, analisamos os dados coletados mostrando a relação entre as variáveis, a 

articulação com a literatura revista no Capítulo 2 e discutimos em que medida ela a referenda, 

diverge ou estende e é feita a proposta do pesquisador de interpretação da Matriz de 

Competências para a indústria de vinhos e para a empresa em estudo. 

No Capítulo 6, elaboramos as considerações finais, as limitações deste trabalho e 

recomendações para estudos posteriores.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo está dividido em três partes.  

A primeira parte apresenta o modelo teórico de processos de acumulação de 

Competências Tecnológicas concebido por Lall (1992), a aplicação desse modelo nos trabalhos 

de Arrifin (2000), em um grupo de empresas de equipamentos eletrônicos na Malásia, e a 

evolução que foi elaborada por Figueiredo (2003) ao comparar a trajetória de duas empresas do 

setor siderúrgico sob o ponto de vista de acumulação de competências tecnológicas.  

A segunda parte do capítulo apresenta o referencial teórico de Gereffi et al (2005) para 

discutir como na Global Value Chain se destacam os novos padrões internacionais de 

comercialização e produção que modelam as perspectivas de desenvolvimento e de 

competitividade, utilizando conceitos fundamentais como Governança e Upgrading. 

A competição por Governança se apresenta de três maneiras: por direção, isto é, pelo 

direcionamento do líder na cadeia ou por coordenação entre os principais membros ou, ainda, 

como normativa, por exemplo, pela existência de normas do ambiente externo.  

Já a competição na GVC por Upgrading aborda o comportamento dos elos inferiores da 

cadeia para ganhar valor dentro da GVC. 

E, finalmente, na terceira parte do capítulo, apresenta-se o modelo de Sato e Fujita (2009) 

que associa os estágios de Competências Tecnológicas com a inserção na Global Value Chain. 

Os autores desenvolveram essa proposta a partir do modelo de Lall (1992) e com base em 

observações de semelhanças e diferenças na trajetória de desenvolvimento dos países do Leste 

Asiático e da América Latina. 

Para aplicar o modelo, Sato e Fujita (2009) desenvolveram uma matriz na qual se associa 

o nível de acumulação de competências tecnológicas com os processos da empresa: desde o 

projeto, passando pela produção e incluindo a pós-produção. Esses dois eixos compõem uma 

ferramenta de avaliação da profundidade que a empresa domina os seus processos, desde o grau 

operacional ou de rotina, até a fase inovativa.  

Essa Matriz de Competências Tecnológicas (SATO e FUJITA, 2009) será aplicada à 

empresa Bodega Catena Zapata para apontar o grau de desenvolvimento e competitividade da 

companhia antes e após a década de 1990.  
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O modelo de Sato e Fujita será a base para explicar o sucesso conseguido pela empresa 

que logrou ao se inserir na GVC. 

 

2.1 COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

 

 

A aprendizagem para a acumulação de competências tecnológicas de países em 

desenvolvimento tem sido estudada por vários autores, dentre eles, Sanjaya Lall
3
 (1992) foi um 

pioneiro. O autor propôs que, para um país desenvolver tecnologia em determinados segmentos 

econômicos de seu interesse, essa tecnologia poderia ser, a princípio, importada de países mais 

avançados. Porém, o país não deveria ficar dependente, unicamente, da importação, pois isso 

poderia levar a uma estagnação do desenvolvimento ao manter a tecnologia nacional em níveis 

muito baixos (LALL, 1992, p.182).  

Como parte do seu esforço de refutar as teses liberais vigentes na década de 1980 – a 

regulação de preços pelo mercado, estratégias governamentais não intervencionistas e a aceitação 

que a assimilação de tecnologia importada não seria um problema para os países emergentes –, 

Lall era favorável à importação de tecnologia com certo grau de incentivo para as empresas 

multinacionais que se estabelecessem nos países de baixa renda, mas, em contrapartida, que 

houvesse apoio institucional para que a tecnologia importada pudesse funcionar para o 

desenvolvimento de tecnologia interna e não para suprimi-las.  

Lall definiu a capacitação tecnológica no âmbito das empresas
4
, (Firm-level 

Technological Capabilities: FTC), como sendo um processo contínuo para absorver ou criar 

conhecimento tecnológico, determinada parcialmente por estímulos externos e, 

complementarmente, por acumulação de habilidades e conhecimentos passados. Embora haja 

vários meios de categorizar as FTCs, Lall concebeu a categorização em forma de uma matriz, 

alocando os principais processos da empresa nas colunas e nas linhas, considerando o grau de 

complexidade ou dificuldade que o conjunto de competências posiciona a empresa. 

                                                      
3
Economista Banco Mundial em dois períodos: 1965–68 e 1985–87 e suas pesquisas incluíam o impacto do 

investimento direto estrangeiro nos países em desenvolvimento e o desenvolvimento da capacidade tecnológica e da 

competitividade industrial nos países em desenvolvimento. 
4
Firm-level technological capabilities: capacitação tecnológica no âmbito da empresa (tradução livre pelo Autor). 
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A tecnologia leva capacitação às empresas para torná-las mais eficientes e competitivas, 

contudo, para se capacitar, a empresa realiza investimentos físicos, desenvolve o capital humano 

e direciona o esforço tecnológico.   

A matriz de Lall detalha os principais processos de uma empresa, desde a qualidade da 

escolha do projeto de investimento, a execução do projeto de implantação, o processo de 

fabricação, o desenvolvimento de produtos e a interface com os demais setores da empresa. A 

matriz estabelece o grau de complexidade com que a tecnologia é absorvida pela empresa, a 

partir de um nível básico de operação em cada processo até a adaptação de tecnologia no nível 

avançado, no qual as propostas de inovações permitam a empresa dominar a tecnologia a ponto 

de explorá-la comercialmente.  

O que Lall aparentemente não previu é que, embora seu estudo estivesse voltado para 

políticas nacionais de desenvolvimento tecnológico, a matriz passou a ter um interesse crescente 

para estudos acadêmicos e passou a ser utilizada por outros autores como ferramenta analítica da 

difusão de tecnologia, principalmente em estudos de empresas de países de renda per capta 

abaixo de US$ 10,000 (THE WORLD FACT BOOK, 2017). 

Partindo dos fundamentos teóricos propostos por Lall, Norlelia Ariffin (2000) utilizou a 

matriz e realizou um estudo da internacionalização de inovações tecnológicas na Malásia, em 

uma pesquisa com 53 empresas da indústria de equipamentos eletrônicos. E, diferente de Lall, 

que considerava a matriz apenas como uma forma indicativa do momento que a empresa era 

analisada, Ariffin considerou a acumulação sequencial e temporal de capacidades tecnológicas ao 

nível de empresa como o ponto principal de seu trabalho.  

O foco do estudo era a Malásia, que, na época, era classificada como um país de baixa 

renda e com pouca possibilidade de desenvolvimento de tecnologia endógena, na qual as 

empresas possuíam pessoal apto apenas para a função de produção e sem condições de absorver 

funções mais rentáveis na cadeia de fornecimento, como a de Pesquisa e Desenvolvimento e de 

Design de Novos Produtos. 

O seu estudo utilizou uma amostra dirigida, na qual metade das empresas eram filiais de 

empresas multinacionais — japonesas, americanas e europeias — e metade eram indústrias 

nacionais, sendo, algumas, genuinamente nacionais e outras com contatos e tendo como clientes 

as filiais de empresas multinacionais. Ariffin (2000) fez um estudo longitudinal (temporal) do 

desenvolvimento tecnológico das empresas, utilizando-se da Matriz de Competências de Lall, 
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com o objetivo de mensurar o tempo que uma empresa leva aprendendo para mudar de nível em 

termos de competência tecnológica.  

A conclusão do trabalho mostra que as subsidiárias de empresas internacionais, a 

princípio estabelecidas para explorar a mão de obra mais barata para processos produtivos, foram 

forçadas pela política de incentivos do governo a fazerem investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento. Concomitante, em ambiente de intensa competição, as companhias 

transferiram as tarefas de mão de obra intensiva para outras empresas, em outras regiões ou 

países com custos de mão de obra mais baratos, e destinaram às suas filiais tarefas de 

desenvolvimento de produtos e processos de maior complexidade.  

Porém, utilizando a Matriz de Competências de Lall, a autora foi capaz de identificar o 

aumento da capacitação tecnológica e como esta se modificava ao longo dos anos, à medida que 

as empresas aprendiam cada tarefa (ARIFFIN, 2000). 

Outro pesquisador que utilizou a proposição teórica de Lall foi Paulo César Negreiros de 

Figueiredo (2003), no âmbito do desenvolvimento de sua tese de doutoramento
5
, adaptando-a 

para estudos em empresas siderúrgicas. O foco de seu estudo foi desenvolver um modelo da 

Matriz de Competências para comparar duas empresas siderúrgicas no Brasil (Usiminas e 

Companhia Siderúrgica Nacional) em suas habilidades para absorção de tecnologias. O estudo é 

longitudinal, contemplou as décadas de 1940 até 1990 e aponta a trajetória de capacitação, 

criando um quadro de taxas de acumulação de capacidade tecnológica, com base nas atividades 

que a empresa é capaz de fazer. Nesse modelo também é possível distinguir capacidades 

rotineiras, isto é, capacidade de usar e operar certa tecnologia, das capacidades inovadoras como, 

por exemplo, capacidade para adaptar e/ou desenvolver novos processos de produção, sistemas 

organizacionais, produtos, equipamentos e projetos de engenharia (FIGUEIREDO, 2003).  

Em outro estudo sobre o tema de transferência tecnológica, Figueiredo (2005) aprofunda a 

noção dos sistemas físicos e capital humano, preconizados por Lall na consecução da 

implantação de capacidades tecnológicas.  

A partir dos estudos Bell e Pavitt (1997), Figueiredo ressalta a distinção entre dois tipos 

de recursos de uma empresa: “os que são necessários para usar os sistemas de produção 

                                                      
5
O resultado de suas investigações foi publicado primeiramente no Reino Unido e nos EUA com o título 

“Technological learnig and competitive performance” pela Edward Elgar Publishing Ltd (2001). 
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existentes e os que são necessários para mudar os sistemas de produção” (FIGUEIREDO, 2005, 

p.56).  

Os recursos para mudar a organização é que são considerados pelo autor como os mais 

importantes para a transferência de tecnologia. Tais recursos estão disseminados por toda a 

organização e estão armazenados, ou acumulados, em quatro componentes principais 

indissociáveis: os sistemas físicos (equipamentos, sistemas de informação), pessoas 

(conhecimento tácito), sistemas organizacionais (rotinas da empresa, procedimentos formais e 

informais) e nos Produtos e Serviços.  

O autor também ressalta que para haver transferência de tecnologia de uma empresa 

oriunda de uma economia industrializada para outra economia em desenvolvimento implica em 

“assegurar o engajamento da organização recipiente em um contínuo e sistemático processo de 

aprendizagem tecnológica” (FIGUEIREDO, 2005, p. 57). E acrescenta que, para o sucesso na 

implantação de uma nova tecnologia e absorção pela empresa, esta precisa ter desenvolvido não 

só o capital humano para lidar com a tecnologia, traduzido no conhecimento das pessoas, como 

no capital organizacional, para integrar os demais elementos (físicos, sistemas organizacionais, 

produtos e serviços), para transformar os conhecimentos tácitos em novos produtos e novas 

práticas de produção.  

A principal contribuição de Figueiredo para a Matriz de Competências foi a ampliação 

da noção de profundidade de competências, focalizando as funções tecnológicas nas atividades 

regulares da empresa, entre rotineiras e inovadoras. (FIGUEIREDO, 2005, p.60).   

Observando que a literatura específica de Competências Tecnológicas não considera a 

importância do inter-relacionamento entre empresas locais e firmas líderes na Global Value 

Chain, buscaram-se outros autores que abordassem esta questão. 

Para o propósito da investigação do tema dessa dissertação, o artigo de Morrison, 

Pietrobelli e Rabellotti (2008),que revisaram artigos acadêmicos escritos de 1999 a 2005 sobre o 

tema de aprendizagem e inovação dentro da literatura de GVC e CT, chama atenção que a 

literatura de GVC não explora, consistentemente, a aquisição de capacidades tecnológicas e 

geração de conhecimentos internos na empresa. Eles argumentam que a literatura existente põe 

um excessivo valor nos atores externos, no upgrade, e negligencia, em uma análise mais 

criteriosa, o esforço tecnológico realizado dentro de empresa e as atividades de aprendizado que 

explicam as diferenças no desempenho entre empresas semelhantes. 
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Por outro lado, a literatura de Competências Tecnológicas também não explora as 

contribuições de líderes da cadeia e que exercem a governança, no sentido de fazer fluir os 

conhecimentos ao longo da cadeia. Reconhecem, no entanto, que as empresas que conseguem 

construir base tecnológica doméstica interna, o que então lhes permite, posteriormente, discernir 

e acessar fontes externas de conhecimento e explorá-las eficientemente. Fontes exteriores de 

tecnologia são claramente estratégicas e essenciais para acessar conhecimento tecnológico e isso 

faz a abertura para essas fontes desejável. Entretanto, a habilidade da empresa está na seleção de 

tecnologia, adaptação e melhoramentos que ela precisa fazer operar. Essas providências não são 

mecânicas e requerem atividades e investimentos específicos. 

Os autores recomendam que estudos acadêmicos para explorar a dinâmica de 

aprendizagem e inovação introduzam a dimensão do tempo e, consequentemente, a condução de 

análise longitudinal, da construção desse processo de capacitação, e propõem a integração da 

perspectiva de firmas locais, no desenvolvimento de suas capacidades tecnológicas, com a 

perspectiva de GVC (MORRISON, PIETROBELLI, e RABELOTTI (2008, p. 50-52). 

Na sequência, será analisada a literatura de GVC com a abordagem de dois sentidos, de 

governança e das possibilidades de Upgrading. 

 

 

2.2 CADEIAS GLOBAIS DE VALOR (GVC) 

 

 

 Uma cadeia de valor descreve as atividades que empresas e trabalhadores realizam para 

trazer produtos ao consumidor final. Esse processo envolve todas as atividades, desde a 

concepção até o uso final do produto ou serviço pelo consumidor e, em alguns casos, indo mais 

além, até a eventual reciclagem. As atividades incluem desde o design, a produção o marketing, a 

distribuição, o suporte e a assistência técnica ao consumidor final.  

 Tais atividades podem ser exercidas por uma única empresa ou podem ser divididas entre 

diferentes empresas. No contexto da globalização, as atividades de cadeia de valor por meio do 

inter-relacionamento de várias empresas constituem as cadeias globais de valor (GEREFFI e 

FERNANDEZ-STARK, 2011).   

 Às cadeias de valor que estão dispersas em vários países, a literatura refere-se como 

Global Value Chain (GVC). 
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 A partir da década de 1990, as GVCs passaram a atrair a atenção da pesquisa acadêmica, 

gerando uma metodologia de análise dessas cadeias que também é conhecida como GVC. Apesar 

de o termo referir-se a duas coisas, ao fenômeno e à metodologia de análise, seu duplo uso 

dificilmente gera confusão porque o contexto deixa claro em que sentido o termo está sendo 

usado.  

 Gereffi e Fernandez-Stark (2011) destacam que a abordagem GVC permite analisar a 

economia global sob dois diferentes pontos de vista: de cima para baixo e de baixo para cima.  

 O primeiro tem uma visão em que o conceito principal é a Governança, que é centrada na 

empresa líder e na organização internacional da indústria.  

 Já a perspectiva de baixo para cima é Upgrading na qual o foco é a estratégia de países, 

regiões, empresas e outros agentes econômicos, em geral, de economias emergentes, para 

manterem ou melhorarem suas posições na economia global. 

 

2.2.1 Cadeias globais de valor na perspectiva de Governança 

 

 

 A análise da Governança é precedida da análise de poder. O poder, no âmbito de cadeias 

de valor, é exercido por empresas ou organizações que, tomam decisões estratégicas que afetam a 

configuração e a direção de uma cadeia de valor. O poder pode estar em qualquer elo dentro de 

uma cadeia e pode ser exercido por organizações ou por trabalhadores. O poder pode ser exercido 

também de fora da cadeia, por governo ou instituições. No caso das organizações que exercem o 

poder, elas podem direcionar a distribuição dos lucros e dos riscos de suas atividades. 

 Gibbon, Bair, e Ponte (2008) propõem uma análise da Governança em cadeias de valores 

a partir de três abordagens, que serão detalhadas na sequência: 

 Governança como direção (driving);  

 Governança como coordenação; 

 Governança como normalização. 
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2.2.1.1 A Governança como direção 

 

 

A Governança por direção foi definida por Gereffi (1994) como a relação de poder e 

autoridade que determina como o fluxo financeiro, material e de recursos humanos são alocados e 

fluem dentro de uma cadeia.  

Distinguiram-se dois tipos de estrutura de governança:  

 A direção pela produção; 

 A direção pela compra.  

 

As cadeias de commodities, para o autor, eram direcionadas pela produção, tinham a 

característica principal de pertencerem a setores de investimento intensivo ou de investimento 

tecnológico intensivo. Esses investimentos, que funcionam como uma barreira de entrada para 

outros concorrentes permitiam que empresas que pudessem fazê-los se mantivessem como 

empresas líderes em seus setores de produção. As operações típicas dessas cadeias eram o 

controle das empresas líderes. Os fornecedores dessas cadeias ficavam, então, hierarquicamente 

subordinados e organizados por essa rede vertical, coordenada pela empresa líder. 

Já as cadeias dirigidas pela compra são típicas de setores em que o domínio da 

comercialização é a função crítica da geração de valor. Nesses setores, as empresas que dominam 

as capacidades de marketing, tais como o design de produtos e desenvolvimento das marcas e 

desta forma exerce a liderança, deixando que as atividades de produção sejam divididas por 

muitas outras empresas independentes, que são contratadas para entregar a commodity. 

Por volta do início do início do século XXI, esta bipolaridade de direção de 

compras/vendas por parte das empresas líderes já não era suficiente para explicar os diferentes 

aspectos das GVC. Desenvolveu-se, então, uma nova tipologia de cinco tipos de estruturas de 

governança. Essa tipologia é classificada como governança de coordenação, conforme será visto 

a seguir. 
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2.2.1.2 A Governança por coordenação 

 

 O conceito central que desenvolve o conceito de Governança por coordenação foi 

proposto por Gereffi, Humphery e Sturgeon (2005), três dos mais influentes autores da GVC. 

Para esses autores, as estruturas de governança são determinadas por três variáveis 

independentes:  

 A complexidade da informação ou conhecimento necessário para sustentar uma 

transação em particular; 

 A facilidade com que esta informação pode ser codificada e transmitida entre as 

partes;  

 A existência de capacidades na base de fornecedores potenciais em relação aos 

requerimentos da transação (GEREFFI; HUMPHREY e STURGEON, 2005). 

 

 A combinação de intensidade (baixo/alto) das três variáveis resulta em oito possibilidades 

teóricas, sendo que cinco delas ocorrem na prática. Cada uma dessas cinco combinações 

corresponde a um tipo de governança e a um nível de assimetria de poder nas relações entre os 

elos da cadeia. As combinações entre o grau de coordenação, ou assimetria de poder, e os tipos 

de governança são apresentados, de forma esquemática, no Quadro 1: 

Quadro 1: Fatores determinantes da governança em GVC 

 

Tipo de 

governança 

Complexidade das 

transações 

Habilidade 

codificar as 

transações 

Capacidade da 

base de 

fornecimento 

Grau de coordenação 

ou assimetria de poder 

Mercado Baixo Alto Alto Baixo  

Modular Alto Alto Alto  

Relacional Alto Baixo Alto  

Cativa Alto Alto Baixo   

Hierárquico Alto Baixo Baixo  Alto 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005. 
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Governança por coordenação: categoria Mercado 

 

 A governança estabelece transações que são relativamente simples. As informações e as 

especificações dos produtos são facilmente transmissíveis e não existe uma cooperação formal 

entre os elementos da cadeia. O custo de troca para novos parceiros – compradores ou 

vendedores é baixo. Ou seja, nesse caso o mecanismo de governança é o preço e não há uma 

empresa liderando. 

 

 

Governança por coordenação: categoria Modular 

 

 Esse tipo de governança ocorre quando as transações são complexas, mas facilmente 

codificáveis. O fornecedor típico, em cadeia de valor modular, produz de acordo com a 

especificação do cliente e assume a responsabilidade pelo processo de produção e tecnologia. 

Geralmente, ele utiliza maquinário que serve para atender a um grupo grande de clientes 

reduzindo, desse modo, o seu custo de investimento. Isso mantém o custo baixo, porém, limita as 

transações para produtos exclusivos. A relação entre os elos da cadeia são mais estáveis, devido 

ao fluxo de informações, que é maior que na governança de mercado. A Tecnologia da 

Informação é fundamental para funcionamento da cadeia modular. 

 

Governança por coordenação: categoria Relacional 

 

 A governança relacional ocorre quando compradores e vendedores baseiam-se em 

informações complexas, que não são facilmente transmitidas ou apreendidas. Isso resulta em 

interações frequentes e repartição de conhecimento entre os parceiros. Tais laços requerem 

transparência e geração de confiança mútua, que é construída a partir da reputação, proximidade 

social e/ou geográfica, prováveis laços de família, étnicos e afins. 

 Apesar da dependência mútua, as empresas que lideram a relação especificam o que 

precisam e têm a habilidade para exercerem certo controle sobre os fornecedores. 

 Os produtores dentro da cadeia relacional são comumente fornecedores de produtos 

exclusivos, de qualidade ou com origem geográfica determinada. 
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 A cadeia relacional leva tempo para ser construída, de modo que fica difícil, para 

qualquer dos protagonistas, abandoná-la. Fazer isso implica em incorrer em custos de procurar 

uma nova cadeia, ou mesmo para substituição de um parceiro por outro qualquer. 

 

Governança por coordenação: categoria cativa 

 

 Neste tipo de relação, os fornecedores são dependentes de poucos compradores que, 

naturalmente, têm um grande poder de negociação. Essa assimetria força o fornecedor da cadeia 

de valores cativa a aceitar as condições de compra e especificações de cada comprador em 

particular. Desde que a competência principal das empresas líderes tende a ser em áreas fora da 

produção, ao contratar uma terceirização, a empresa líder pode ajudar o fornecedor nos processos 

de melhorias e ganhos de capacidade produtiva, sem que isso ameace a sua competência 

principal. A empresa líder tem um incentivo para fazer isso porque fazê-lo tende a melhor a 

qualidade e baixar os preços dos seus suprimentos. 

 

Governança por coordenação: categoria Hierárquica 

 

 Na governança hierárquica ocorre a integração vertical e o controle de gestão. A empresa 

líder desenvolve e a fábrica internamente. Essa cadeia ocorre quando as especificações de 

produto não podem ser codificadas, os produtos são complexos ou fornecedores competentes não 

são encontrados. São comuns em empresas de operação mundial, nas quais algumas filiais são 

fornecedoras de matérias-primas para a empresa matriz, por exemplo. 

 Gereffi et al. (2005) e Humphrey e Schmitz (2002) defendem que as cadeias são 

dinâmicas e podem modificar-se à medida que a indústria evolui e o mercado amadurece e pode 

passar de um estilo de governança para outro. Em uma GVC podem existir múltiplas interações 

de estruturas de governança, o que sugere que existem oportunidades e desafios para melhorias 

(upgrading) sociais e econômicas, como será descrito mais a frente. 

Como último aspecto de governança surge a constatação de que existem participantes 

externos à cadeia que, embora não estando diretamente relacionados a um fornecimento de 

produto e serviço, podem exercer influência na governança. Tais atores incluem Organizações 

não Governamentais (ONG); experts, ou especialistas em determinados campos, entidades 
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certificadoras e provedoras de determinados serviços de apoio. Essa é a terceira abordagem de 

governança de GVCs, governança por normalização, descrita a seguir. 

 

 

2.2.1.3 Governança por normalização 

 

 A governança por normalização questiona o fato da teoria da governança como 

coordenação não considerar que contextos normativos podem exercer influência na governança. 

 Gibbon, Bair e Ponte (2008) realizaram um trabalho de análise da relação dinâmica entre 

comprador-vendedor em um contexto normativo mais abrangente. Esse trabalho usou a teoria de 

Convenção para elaborar uma explicação para: 

 O ambiente normativo imediato dentro e no qual os atores da cadeia de valor operam, isto 

é, em relação a seus status funcionais como compradores e vendedores; 

 As estruturas normativas mais amplas que influenciam as descrições ligadas aos produtos 

ou serviços que eles trocam dentro da GVC. 

  

 Em suma, a teoria de Convenção provê um sistema de linguagem sistematizada para 

identificar os objetos de ação econômica e os critérios para atribuir funções e valores para 

aqueles. As convenções são geralmente definidas como o conjunto de expectativas mútuas que, 

desenhadas por uma variedade de critérios de justiça ou validação, empresta um senso normativo 

para as decisões e ações que ocorrem em relação ao gerenciamento, produção e consumo na 

cadeia (GIBBON et al, 2008). 

 Nessa linha de reflexão, Ponte (2009) exemplificou essa abordagem na cadeia de vinhos. 

O autor mostra como as convenções de qualidade do vinho aplicadas no Reino Unido são 

traduzidas na África do Sul em divisões funcionais específicas das relações de trabalho e de 

fornecimento, principalmente para vinhos de qualidade básica, em que as convenções de 

qualidade têm mais peso nas decisões dos compradores do que em vinhos finos. Na Figura 1, 

estão listados algumas convenções e os instrumentos de verificação que se destacam no setor de 

vinhos, utilizados pelo autor, para ilustrar a transmissão de informações conforme a faixa do 

vinho em termos de preço e qualidade.  
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Figura 1: Instrumentos de verificação de convenção para o setor de vinhos 

 Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Pontes (2009). 

 

 Os autores sustentam que as convenções de qualidade são mais portáteis e, portanto, mais 

fáceis de transmitir à distância. Assim, sua influência não pode ser ignorada na discussão da 

governança das cadeias.  

 

2.2.2 Cadeias globais de valor na perspectiva de Upgrading 

 

 

 Gereffi et al. (2005) refere-se à perspectiva de Upgrade como o conceito de olhar a cadeia 

de baixo para cima, ou seja, focar nas estratégias que os países, regiões e outros com interesses 

econômicos utilizam para manter ou melhorar as suas posições de competitividade na economia 
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global. Essas melhorias visam a aumentar os ganhos em lucratividade, valorização, capacitação e 

segurança, na cadeia global de valor. 

 Humphrey e Schmitz (2002), identificaram quatro tipos de melhorias ou de Upgrading: 

 Melhoria de processos, ou seja, a transformação de insumos em produtos de uma maneira 

mais eficiente, por reorganização do sistema de produção ou pela introdução de 

tecnologia superior; 

 Melhoria do produto, que é o movimento para linhas de produtos mais elaborados, ou 

sofisticados, o que pode ser definido em termos de aumento de valor unitário de produto; 

 Melhoria funcional, com a qual se busca adquirir novas funções e aumentar a habilidade 

geral na atividade que está exercendo; 

 Crescimento inter-setorial, no qual as empresas migram para novos tipos de atividades, ou 

tipos de indústrias relacionadas ao produto; 

  

 Empresas que trabalham com produtos para exportação por encomenda tipicamente 

percorrem este caminho. Inicialmente, fornecem um produto encomendado, sob licença Original 

Equipment Manufacturing (OEM). Em uma primeira evolução com a capacitação da empresa 

podem fornecer o produto com o próprio nome do comprador Original Brand-name 

Manufacturing (OBM); passando, ainda, para a fabricação com design próprio Original Design 

Manufacturing (ODM). 

Humphrey e Schmitz (2002) estudaram o cluster de confecção e calçados da cadeia de 

valor do Vale dos Sinos, no Brasil. Na década de 1960, as empresas desse cluster estavam 

começando a comercializar os calçados para poucos e grandes compradores do mercado 

americano e europeu. Havia uma inter-relação entre compradores e vendedores. Estes últimos 

buscavam produtos mais padronizados e pedidos de grandes volumes de fabricação. Isso causou 

uma transformação no cluster local, que era constituído por pequenas empresas e passou a 

concentrar-se em empresas de maior porte para poder atender a demanda. O cluster passou por 

uma modificação. Os compradores estudavam o mercado, desenvolviam os modelos e as 

especificações dos produtos e ajudavam os produtores na escolha da tecnologia e organização da 

produção, inspeção de qualidade, organização de transporte e pagamento. 

 Para as empresas locais, do Vale dos Sinos, restava concentrarem-se na sua 

especialização, ou seja, no seu processo de produção e organização da cadeia de suprimento. As 
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empresas locais beneficiaram-se desse arranjo e cresceram muito rapidamente, por um período de 

20 anos aproximadamente. Esse é um exemplo de uma cadeia de quase-hierarquia, isto é, no qual 

há um domínio quase que por completo, direcionado pelos compradores e sem possibilidade de 

melhorias (Upgrading) por parte dos produtores em outras funções que não seja da produção, o 

que os deixou vulneráveis. 

 A vulnerabilidade imposta pela dependência quase hierárquica tomou forma com o 

aparecimento dos fabricantes chineses, que começaram a concorrer no mercado americano, 

fazendo com que os fabricantes brasileiros tivessem seus produtos com preços declinantes, o que 

deixava pouca margem para os exportadores, tornando o negócio desinteressante. 

 Esse exemplo do Vale dos Sinos, no Brasil, é ilustrativo das questões de governança e 

Upgrading. Ele ilustra riscos que a integração em uma cadeia global de valor do tipo quase 

hierárquico envolve. Se, por um lado, facilita a inclusão e a rápida melhoria das Competências 

Tecnológicas de processo e produto e torna as empresas de países em desenvolvimento capazes 

de exportar para países onde seria difícil de penetrar por seus próprios meios, por outro lado, as 

empresas ficam amarradas em relações que as tornam dependentes de grandes e poderosas 

cadeias de compradores e quase impedidas de desenvolverem outros canais de fornecimento, que 

poderiam ser-lhes mais favoráveis.  

Tanto a abordagem de CT quanto a de GVC trazem soluções para que as empresas 

aumentem o seu desempenho ao se inserirem em uma GVC e a evolução desses estudos é 

apresentada no trabalho de junção entre as duas abordagens de CT e GVC, apontada por Sato e 

Fujita, a qual é apresentada na sequência. 

  

2.3 INTEGRAÇÃO DA ACUMULAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

COM INSERÇÃO NA GVC 

 

 

Para a interpretação teórica de integração entre as duas perspectivas, referenciamo-nos em 

Sato e Fujita (2009), que criaram uma nova versão da Matriz de Competências, desenhada para 

empresas locais, de países em desenvolvimento, que operam como fornecedores de uma cadeia 

de valores.  
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A matriz de Sato e Fujita também é composta por dois eixos: nas colunas, encontram-se 

as funções tecnológicas das atividades constitutivas da cadeia de valor: pré-produção, produção, e 

pós-produção (Marketing). 

Cada coluna representa a amplitude com que a empresa exerce uma função tecnológica. 

Assim, na função tecnológica da pré-produção, representam-se todas as atividades iniciais 

de um projeto: o design de um produto novo, os equipamentos necessários para se produzir, os 

investimentos necessários, o projeto de novas linhas, novas fábricas, por exemplo.  

Na etapa de produção representa-se a parte de produção em si, como a parte de 

inteligência de produção, as métricas para mensurar a eficiência, o controle de qualidade, a 

flexibilidade de produção e as melhorias de processo.  

Na etapa de pós-produção, estão concentradas as etapas funções típicas de marketing do 

produto, como o fortalecimento do relacionamento com os clientes, desenvolvimento da marca da 

empresa e a exploração de novos mercados. 

No eixo das linhas da Matriz de Competências, observa-se a profundidade com que as 

funções tecnológicas de cada atividade são apropriadamente exercidas pela empresa.  

Conceituadas de acordo com a literatura de Competências Tecnológicas, as linhas de 

competências são definidas como os recursos necessários para gerar e gerenciar mudanças 

tecnológicas, tais como conhecimento, habilidades, sistemas organizacionais e relacionamentos 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Cada nível representa a acumulação de conhecimento que a organização adquire nas 

várias funções tecnológicas das atividades ou processos que a empresa exerce. 

Os níveis de acumulação de conhecimento podem ser: 

 Nível de rotina ou operacional: são as competências tecnológicas suficientes para 

manter a empresa em funcionamento sem inovação; 

 Nível assimilativo: são as competências tecnológicas necessárias para dominar 

uma tecnologia existente, de um terceirizador, por exemplo, e colocá-la em 

operação; 

 Nível adaptativo: são as competências tecnológicas necessárias para melhorar uma 

tecnologia existente ou para se adaptar às condições de empresa fornecedora; 

 Nível inovativo (ou de risco): é a capacidade de criar inovações a partir da 

tecnologia existente para evoluir junto com o terceirizador ou com outros clientes. 
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O Quadro 2 retrata os dois eixos da Matriz de Competências conforme modelo de Sato e 

Fujita, (2009).  

 

Quadro 2: Matriz de Competências aplicada à indústria de montagem moderna (concebida 

por Sato e Fujita) 

 Pré-produção Produção Pós-produção e Marketing 

Rotina 

(Operacional) 

Recriação de um 

produto existente no 

mercado doméstico, 

recriando os 

desenhos de 

fabricação. 

Assimilação do design 

de produto, 

adaptações menores 

para atender mercado 

regional/ nacional. 

Métodos de venda e 

marketing mercado local. 

Desenvolvimento de 

mercadorias e serviços e 

troca de informação com 

fornecedores locais. 

Assimilativo Replicação de 

produtos standards 

existentes no 

mercado 

internacional 

recriando os 

desenhos de 

fabricação 

Gerenciando produção 

de maneira a atender 

clientes 

internacionais; 

assimilando novas 

tecnologias de 

produtos importadas. 

Adotar ou melhorar o 

gerenciamento de marketing 

e métodos para as atividades 

comerciais 

Adaptativo Fazer 

melhoramentos 

originais dentre os 

produtos existentes 

no mercado local 

Melhoramento na 

qualidade do produto; 

adaptação e melhoria 

nos equipamentos e 

processos e redução 

de custos;  

Melhorias originais nos 

métodos de marketing ; 

desenvolvimento de marcas 

reconhecidas no mercado 

local 

Inovativo (ou 

de risco) 

Planejamento e 

pesquisa e 

desenvolvimento de 

novos produtos com 

elementos inovativos 

comparáveis com 

produtos similares 

existentes no mundo. 

Pesquisa e 

desenvolvimento de 

novas técnicas de 

produção /inovação de 

produtos para alcançar 

os melhores 

fabricantes do mundo 

Novos métodos de marketing 

com elementos de 

originalidade e novidades 

para explorar novos 

mercados internacionais; 

estabelecer marcas 

internacionais reconhecidas. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em SATO e FUJITA (2009). 

 

O Quadro 2 indica que, para uma empresa manter-se competitiva no mercado, precisa ter 

contratado ou internalizado nas suas atividades as funções tecnológicas que permitam decidir 

sobre planos de investimentos, seleção de equipamentos e processos. E, adicionalmente, que 
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possibilite um mínimo de eficiência na operação, com um sistema de controle da qualidade, 

manutenção, controle de custos, flexibilidade para adaptar produtos às mudanças e exigências do 

mercado e estabelecer relações confiáveis com seus fornecedores.  

Na medida em que a empresa se apropria da capacitação básica das várias funções 

tecnológicas envolvidas nas atividades, pode acumular novas competências até atingir um grau de 

maturidade tecnológica, que permita inovações em produtos, processos e métodos de marketing 

internacional. E, se tratando de mercado internacional, há alguns aspectos que foram 

considerados pelos autores abaixo e justificam os esforços das empresas na direção de 

aprendizagem tecnológica, sua influência no desempenho da empresa e na competência para 

internacionalização. 

Primeiramente, Baker e Sinkula (1999) demonstraram que as organizações precisam de 

aprendizagem tecnológica para o sucesso no lançamento de novos produtos ou serviços e, assim, 

alcançarem melhor desempenho além de vantagem competitiva sustentável.  

Depois, Bhaduri e Ray (2004); Rasiah et al. (2004) reforçam que com o aumento da 

competência das empresas resulta em aumento de exportações. No mesmo sentido, estão de 

acordo com Pérez-Escatel e Pérez Veyna (2009) cujos estudos indicam que a acumulação de 

competências tecnológicas é uma variável que ajuda a explicar a natureza exportadora de firmas 

porque a competição internacional estimula as mudanças tecnológicas. 

Finalmente, Baldwin (2013) sugere a possibilidade de partição da produção entre vários 

países. O autor considera a importância dos países em rápida industrialização, na segunda leva de 

internacionalização, que ocorre após 1985, em que a competição entre os países que antes era por 

setores (como o exemplo de indústria de carros japoneses x carros tailandeses), para a competição 

entre estágios de produção, com componentes japoneses em carros tailandeses, e vice-versa. O 

autor verificou que países que estão próximos aos três centros de industrialização do mundo, 

Estados Unidos, Alemanha e Japão, em estudo realizado em 2007, com dados do Banco Mundial, 

são os maiores beneficiários da industrialização, com importação de itens intermediários para 

aproveitamento de mão de obra mais barata em países que fazem terceirização, uma vez que para 

um item intermediário a distância geográfica conta. Afirma que este é o maior papel da China, 

pois o país fornece, de recursos internos, apenas 20% de tudo que exporta. 

No caso de países periféricos como o Brasil, citado nominalmente, o autor verificou que, 

por estar longe dos países industrializados centrais, tem pouca participação de produtos 
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intermediários importados para compor um produto final para exportação e tem que contar com 

recursos próprios para isso (BALDWIN, 2013).   

Esse fator é importante como similaridade ao se considerar a Argentina e Chile no 

continente sul-americano no segmento de vinhos, objeto deste trabalho. Tais países também estão 

afastados dos centros industrializados e dos países desenvolvidos e, no caso do segmento 

escolhido, por se tratar de uma indústria extremamente verticalizada, na qual elaboram o produto 

localmente, com o esforço das empresas em produzir as matérias primas e insumos locais e com 

processos de produção bem definidos e controlados, até o produto final, no qual as maiores 

conquistas em valores estão na entrega de um produto embalado, de marca, referenciado, pronto 

para exportação ao mercado internacional. 

Por outro lado, apesar de existirem estudos que demonstram como a aprendizagem 

tecnológica contribui para a construção da capacidade de inovação e como isso deveria 

influenciar o desempenho da empresa (VARGAS, 2015), existe uma carência de trabalhos que 

demonstrem como esse Upgrade ocorre na Cadeia Global de Valor e, assim, melhorarem seu 

desempenho exportador. 

Venkatraman e Ramanujam (1986) justificam a preocupação com a melhoria de 

desempenho da empresa por ela estar no centro da discussão de gestão estratégica.  Mais que isso, 

afirmam que a importância do desempenho da empresa para a gestão estratégica pode ser discutida 

ao longo de três dimensões: teórica, empírica e gerencial. 

No mercado de vinhos, objeto de nossa pesquisa, a decisão estratégica de sobrevivência 

da empresa é o Upgrade que é definido pela capacidade da empresa fornecer um produto de 

melhor qualidade para poder sair da relação de venda de produtos comoditizados e atuando 

apenas para o mercado interno.  

A empresa, para poder oferecer sua produção ao mercado externo, precisa ter um produto, 

no caso do vinho, que tenha qualidade, sabor e tenha uma resistência ao tempo, para poder ser 

guardado. Para atingir estas condições, o produto precisa de determinados padrões de qualidade 

mínima, que é obtido à época da elaboração para que o produto atinja as condições ideais de 

qualidade e possa ser guardado para desenvolver o sabor por meio do envelhecimento. Depois de 

envasado, não há nada que se possa fazer pelo produto a não ser conservá-lo ao abrigo de luz e 

calor e evitar a oxigenação do produto envasado.  
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Para fazer o Upgrade de produto e poder oferecê-lo no mercado internacional, a empresa 

precisa atingir os padrões de qualidade mínimos em duas fases importantes durante a elaboração 

do produto: 

a) fase industrial: escolha da matéria prima, elaboração do produto, maturação em toneis 

de madeira, envase, envelhecimento. (ARTOPOULOS et al, 2010); 

b) fase mercadológica: distribuição e busca de reconhecimento da qualidade pelas 

autoridades do setor.  

 

Fatores intrínsecos e métricas para a classificação da qualidade do vinho 

 

De acordo com Farinelli (2013), os fatores abaixo devem ser observados para determinar 

o nível de desenvolvimento que a empresa se encontra no processo para produzir vinhos de alta 

qualidade: 

a) Com relação à matéria prima observar a espécie das uvas vitis vinifera (varietais que 

tenham qualidade enológica), processo de plantio, o terreno que é plantado, a quantidade de 

agrotóxicos empregados, a insolação, o clima local, a irrigação, o tempo da colheita, o 

acondicionamento e o transporte até a vinícola; 

 b) Do lado da produção, verificar os equipamentos empregados na fabricação quanto ao 

seu formato, volume e materiais empregados nos tanques de fermentação. Em paralelo, atentar 

para as cepas de fermento empregado, a molhagem das cascas, o controle de temperatura de 

fermentação, a filtração, os ajudantes de filtração, o armazenamento do produto em barris de 

carvalho, se são de primeiro uso ou não, e o tempo que o vinho é acondicionado nestes barris, os 

cortes feitos para elaboração final do produto e o tipo de garrafa empregada no envase; 

 c) Após o envase, o período e as condições de armazenamento do produto são outros 

parâmetros considerados para que o vinho tenha condições de ser guardado sem perder as suas 

características organolépticas; 

d) O aspecto de distribuição ao exterior envolve o estabelecimento de canais de 

comercialização com importadores e distribuidores de outros países, em relacionamentos de 

longa duração, para que as exportações não se restrinjam a eventos oportunistas ou esporádicos. 
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Quanto às métricas para a classificação dos vinhos, segundo o engenheiro Jorge Lucki
6
 

(2017) o mundo do vinho passou por uma grande revolução, tanto do ponto de vista técnico 

quanto cultural após os anos 1960. Naquele momento novas regiões e países se dedicavam à 

produção de vinhos e se encorajaram a competir com os que dominavam o setor – França e Itália, 

principalmente. Especificamente, a mudança foi acelerada pelo surgimento do “homem certo, na 

hora certa” de acordo com a opinião de Lucki. Trata-se do advogado norte-americano Robert 

Parker Jr. que se tornou um crítico internacionalmente respeitado quando criou um sistema de 

pontuação para avaliar vinhos com escala entre 50 a 100 pontos. (LUCKI, 2017).  

A sua primeira publicação, em 1978, com apenas 6500 cópias, denominou-se “Wine 

Advocate” e até hoje é referência para a valorização dos produtos no mercado do setor vinícola. 

Esses fatores e métricas foram utilizados para comparar as empresas do cluster de 

Mendoza, Argentina, quanto ao estágio que se encontram no processo de acumulação de 

conhecimento para obter Upgrade na Global Value Chain.  

Na sequência, apresenta-se um modelo, concebida por Kawakami e Sturgeon (2011), de 

capacitação de fornecedores para empresas líderes. Os autores desenvolveram o modelo com base 

em estudos de empresas do Sudeste asiático e observaram como acumulavam conhecimento nas 

funções tecnológicas de suas atividades. 

 

2.3.1 O modelo Kawakami e Sturgeon na perspectiva da GVC 

 

 Kawakami e Sturgeon (2011), baseados em análises feitas com a metodologia de GVC em 

empresas e setores de países situados no Sudeste da Ásia, contestam alguns aspectos de pesquisas 

anteriores, principalmente os apontamentos teóricos de Gereffi (2005), em vários aspectos.  

 Os pesquisadores sustentam, dentre outras coisas, que o aprendizado do fornecedor não é 

unilateralmente restringido pelas estratégias das firmas líderes. Em algumas circunstâncias, por 

iniciativas e estratégias próprias, as firmas de países de industrialização tardia podem superar 

muitas das restrições impostas pelas estratégias de terceirização das firmas líderes, algumas vezes 

até com a ajuda dessas empresas. Algumas empresas fornecedoras, de países de baixa renda, têm 

                                                      
6
Engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, consolidou sua formação em vinho na Academie 

du Vin de Paris. Escreve semanalmente sobre vinhos para o jornal Valor Econômico e é consultor de livros, 

traduzidos no Brasil, sobre vinhos. 
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alavancado, com sucesso, oportunidades de aprendizado, por envolvimento em múltiplos canais 

ou por comercializarem com múltiplos clientes, especialmente aqueles no mercado doméstico. 

 No modelo de Gereffi (2005), a capacidade do fornecedor, juntamente com a codificação 

e complexidade de transações são consideradas três variáveis independentes, as quais determinam 

o nível de assimetria de poder na cadeia e consequentemente o tipo de governança.  

 Por outro lado, os autores Kawakami e Sturgeon analisaram vários estudos dessa linha de 

forma coordenada. Com base em tais estudos reunidos, os autores propõem um modelo para 

explicar como empresas de países de industrialização tardia desenvolvem capacidades 

tecnológicas, cuja representação encontra-se na Figura 2. No modelo, a capacitação tecnológica 

é representada como capacitação dos fornecedores, uma vez que a empresa é considerada como 

pertencente a uma cadeia de fornecimento local ou global. Porém, o modelo não considera a 

capacitação da empresa tendo como objetivo a exportação e ou outras vias de participação no 

mercado internacional. Sugere-se, pela literatura estudada, a existência de um GAP a ser 

explorado neste trabalho. 

 

Figura 2: Capacitação dos fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em KAWAKAMI e STURGEON, 2011. 

 

 Os autores, ao analisarem esse modelo de governança, invertem a lógica de Gereffi, e 

tornam a capacidade do fornecedor a variável dependente. Propõe que a capacidade do 

fornecedor depende de um alinhamento entre a estratégia de aprendizagem do fornecedor e a 

estratégia de outsourcing da empresa líder. E, em um segundo nível, esses dois elementos são 
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influenciados pela codificação e complexidade das transações e pelo ambiente institucional e o 

arranjo local. 

 O modelo assim proposto traz pelo menos três contribuições importantes. 

 Primeiro, o modelo ajuda a explicar porque firmas operando em uma mesma cadeia 

podem atuar diferentemente, em termos de formação de Competências Tecnológicas, mesmo 

enfrentando os mesmos desafios comerciais de complexidade e codificação dentro de um mesmo 

cluster, e convivendo com as mesmas condições locais e institucionais. Essas diferenças podem 

ocorrer em função da estratégia de aprendizado adotada pelo fornecedor.  

 Segundo, o modelo proposto é mais dinâmico e em certa medida, co-evolucionário. Se 

por um lado o poder das firmas líderes tende a limitar a possibilidade de Upgrading dos 

fornecedores, por outro lado, elas também podem necessitar de Upgrade de função tecnológica 

em suas próprias atividades. Os fornecedores locais desafiam esse poder e, na medida em que 

conseguem aumento de Competências Tecnológicas, alteram a relação de poder e mesmo o tipo 

de governança da cadeia.  

 Essa dinâmica ocorreu, por exemplo, com os fabricantes de notebooks de Taiwan, 

conforme descrito por Kawakami (2011, p. 16 - 39).  

 Uma terceira contribuição é que ele introduz novos fatores na discussão do que determina 

a acumulação de capacidade do fornecedor, variável que acaba se assemelhando muito ao 

Upgrading. Essas dimensões são as condições institucionais e locais nas quais o fornecedor está 

situado e a orientação empreendedora do fornecedor.  

 Nesse sentido, o modelo é menos determinista que o de Gereffi (2005). As próximas 

seções são analisadas cada constructo do modelo de Kawakami e Sturgeon. 

 

2.3.1.1 Estratégia de aprendizagem de fornecedores locais 

 

 Do ponto de vista da estratégia da empresa de outsourcing, a capacidade tecnológica não 

é distribuída igualmente entre as empresas e nem é facilmente imitável ou transferível de firma 

para outra. A transferência necessariamente requer o aprendizado, pois tecnologias são tácitas e 

se apoiam em princípios e não são sempre claramente entendidas. Assim, para que haja o 

desenvolvimento do aprendizado em novas tecnologias, a empresa receptora deve desenvolver 

habilidades, esforços e investimentos. A extensão que esse aprendizado atingirá é incerta e, 
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necessariamente, varia de firma para firma de acordo com as condições de partida destas. 

(LALL,1992). 

 As estratégias de aprendizado de empresas locais, conforme Teece & Pisano (1994), 

passam por um estudo de uma destas capacidades: de geração de inovação, da imitação, ou 

adoção de inovações tecnológicas ou de organização. A atenção deve ser também dirigida aos 

fatores internos da empresa, como as rotinas e estratégias das organizações corporativas, da 

evolução industrial e demografia de empresas e padrões macroeconômicos de crescimento e 

comércio.  

 Na mesma linha de pensamento, Figueiredo (2015) aborda a capacidade tecnológica que 

se armazena em uma empresa em quatro componentes: o técnico-físico; sistemas organizacionais, 

no capital humano, e em produtos e serviços. A estratégia de aprendizagem da empresa receptora 

de tecnologia deve, ativamente, contemplar estes quatro componentes, para ser efetiva 

(FIGUEIREDO, 2015 p.17). 

 Em uma abordagem diferente, Fujita (2011) apresenta vários exemplos do acúmulo de 

capacidades, do processo de aprendizagem de empresas do Vietnam. As empresas montadoras 

daquele país estão conectadas a duas cadeias de fornecimento de empresas de montagem de 

motocicletas.  

 Uma delas é a cadeia liderada por empresas chinesas, estabelecidas no país; e a outra 

cadeia é liderada por empresas japonesas. As empresas líderes chinesas tinham exigências de 

custos baixos, qualidade elevada e prazos de entrega curtos, portanto, obrigaram os fornecedores 

a desenvolverem capacidades para atender a esses requisitos.  

 Ao revés, as empresas japonesas, que eram mais rígidas, não davam oportunidade das 

empresas fornecedoras desenvolverem novos projetos, desenvolvimento e adaptações de produtos 

e materiais e nem capacidade de planejamento. 

 As empresas locais e as chinesas estabelecidas no país chegaram a desenvolver novas 

funções dentro das etapas de pré-projeto e produção. Alguns fornecedores criaram departamentos 

de Pesquisa e Desenvolvimento, novos equipamentos, softwares, aparelhos de medições e testes. 

Também havia interação entre as pessoas, técnicos, e troca de informações entre os 

departamentos de desenvolvimento e a área de marketing. As empresas locais chegaram a 

alcançar o nível adaptativo, na área de pré-projeto e marketing. 
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 Portanto, com base nesta pesquisa de Fujita (2011) verifica-se que a capacidade dos 

fornecedores, conforme o modelo de Kawakami é influenciado pelas estratégias das empresas 

que fazem outsourcing e estratégias de aprendizado dos fornecedores.  

 

2.3.1.2 Estratégia de terceirização das firmas líderes 

 

 

 A estratégia de terceirização, dentro de cadeias valores globais, representa as atividades 

que a empresa líder pode realizar fora da empresa quando ela procura a redução de custos, 

absorção de flutuações de demandas ou a estratégia de focar na atividade principal da empresa, 

deixando as atividades secundárias para terceiros.  

 A transação entre uma empresa líder e seus fornecedores é controlada pelos atributos 

técnicos da transação, em termos de complexidade e codificação, porém, um fator mais 

importante é disposição da empresa líder de repartir informação e conhecimento com seu 

fornecedor. 

 Do ponto de vista do líder da cadeia, a estratégia de terceirização tem como base dois 

atributos: o seu poder de mercado e sua posição dentro de uma cadeia de valores. O poder de 

mercado é medido, pelo menos parcialmente, pela concentração, ou pelo Market Share. Já a 

posição na cadeia de valor, a empresa líder busca posicionar-se onde possa criar ou se apropriar 

do maior retorno. Essas fontes de poder, para serem perenes, são cercadas por uma multiplicidade 

de barreiras de entrada. 

 A estratégia de terceirização da empresa líder apresenta-se em resposta a duas formas 

distintas de coordenação. Primeiramente, quanto mais a empresa está envolvida na especificação 

dos produtos que seus fornecedores têm que fazer, mais a empresa tem que construir estruturas de 

governança para coordenar as atividades do fornecedor.  

 Segundo, quanto mais ela expõe-se a risco devido a possíveis falhas do fornecedor, mais 

diretamente ela tem que intervir para coordenar e monitorar a cadeia de fornecimento. A empresa 

influencia no tipo, quantidades e em que frequência os produtos devem ser fornecidos, especifica 

os processos e padrões a serem utilizados. Pode chegar, dentro da sua estratégia e do seu poder, 

controlar quais são as empresas-chave que devem permanecer na cadeia, ou que devem sair desta.  

 Finalmente, dentro da estratégia da empresa líder, pode constar um programa de 

transferência de tecnologia e suporte técnico, para que o fornecedor atinja os padrões mínimos de 
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exigência que o mercado consumidor da empresa líder atende. Já o fornecedor local tem mais 

chance de sucesso quando alinha as suas habilidades, conhecimentos e ações, com a estratégia da 

empresa líder (KAWAKAMI e STURGEON, 2011). 

 A próxima seção apresenta os atributos de transação e ambiente institucional e arranjo, 

local que influenciam, no modelo de Kawakami tanto as estratégias de outsourcing, como a dos 

fornecedores. 

 

 

2.3.1.3 Influência dos atributos da transação, ambiente institucional e arranjos 

locais. 

 

 

 No modelo em discussão, as estratégias das empresas que fazem outsourcing e empresas 

fornecedoras são variáveis que influenciam a capacidade de fornecimento das empresas de países 

em desenvolvimento. Essas estratégias são intensificadas ou restringidas por uma série de fatores 

estruturais, que estão presentes numa cadeia de valor.  

 Kawakami e Sturgeon identificaram, e se apoiam, nos três fatores do modelo de Gereffi 

(2005). Esses fatores aparecem na tipologia de Governança de GVC.  

 As variáveis são os atributos da transação, nominalmente, a codificação e complexidade 

da transação e o ambiente institucional e arranjos locais, que cercam a empresa em seu ambiente 

de trabalho. 

 A codificação e complexidade da transação, já descritos anteriormente, têm seus efeitos 

contrários na governança da transação entre empresas terceirizadoras e fornecedores.  Se a 

transação é altamente complexa e de baixa codificação, ela remete a coordenação do tipo 

relacional ou então a empresa traz a transação para dentro de suas fronteiras, por meio de 

hierarquia corporativa. Nesse caso, elimina-se a viabilidade de uma coordenação modular, que 

seria a estratégia mais confortável para o fornecedor. Com esse exemplo, os autores demonstram 

como a complexidade da transação e a codificação podem afetar o caráter e o escopo das 

estratégias das empresas terceirizadoras e fornecedores. 

 O segundo grupo de variáveis que influenciam ambos, o terceirizador e o fornecedor, em 

países de baixa renda, são as variáveis do ambiente institucional e o conjunto de especificidades 

do arranjo local.  
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 O ambiente institucional ganha importância, quando se trata do contexto de países de 

industrialização tardia. Nesse contexto, tipicamente, a infraestrutura física e social é geralmente, 

ineficiente, as trocas de mercado são ineficientes, a corrupção e o baixo nível de confiança podem 

elevar o custo da transação de uma maneira que a torna inviável.  

 Nesse ambiente institucional, a empresa líder busca fatores de codificação e uma base de 

fornecedores de nível mais elevado para poder compensar as eventuais incertezas e riscos da 

transação. Por outro lado, se na região o número de fornecedores é pequeno devido ao 

empreendedorismo incipiente ou condições de investimento não favorável, as firmas líderes 

evitam riscos. Fazem uma abordagem mais cautelosa, no desenvolvimento de uma base de 

fornecedores locais para não ficar à mercê de um grupo pequeno de fornecedores ou, ainda, para 

evitar a necessidade de desenvolver do início, uma base de fornecedores própria.  

 Muitas vezes, as empresas líderes convidam a sua base de fornecedores, do mercado 

doméstico, para se juntarem a elas, no mercado hospedeiro. No entanto, ambas as estratégias 

limitam as possibilidades do fornecedor local.  Kawakami e Sturgeon (2011) postulam que, os 

atributos de transação, em conjunto com ambiente institucional, influenciam as estratégias, tanto 

dos fornecedores, como dos terceirizadores. 

Os três modelos de governança podem prevalecer na indústria de vinhos, porém, o 

modelo de governança por coordenação, por ser o mais tradicional e o que é contestado por 

Kawakami e Sturgeon (2011) é o modelo adotado para esta dissertação no que tange a 

comparação com a possibilidade de Upgrade. Esses autores, conforme apresentado na introdução 

desta dissertação, propõem que a governança de uma GVC é um processo co-evolucionário, no 

qual a interação das estratégias de aprendizagem das empresas fornecedoras e de outsourcing das 

empresas líderes determina a acumulação de competência das primeiras e o tipo de governança 

que prevalece na cadeia. Adiciona-se ao modelo, a Matriz de Competências, a qual elucida os 

mecanismos de acumulação de aprendizagem tecnológica na própria empresa, a partir de uma 

base própria de conhecimentos, podendo vir ou não com conhecimentos exteriores, conforme 

será discutido nos Capítulos 4 e 5. 
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3.  METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é descrever o percurso metodológico para estudar como as 

empresas de países emergentes realizam a acumulação de conhecimentos e de Competências 

Tecnológicas para se inserirem na Global Value Chain. Para atingir o objetivo proposto são 

descritos os métodos de pesquisa, o processo de coleta de dados, a interpretação dos dados a 

partir da fundamentação teórica e as bases para apresentação de uma matriz de Competências 

Tecnológicas para o setor vinícola da região de Mendoza (AR).  

Esse trabalho utilizou como método um Estudo de Caso único (YIN, 2005) que será 

apresentado na forma de narrativa de “histórias reais” (LANGLEY, 1999), focando em uma 

análise de multinível sobre o setor de vinhos à luz do contexto mundial, argentino e da empresa 

Bodega Catena Zapata. 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 
 

Para o Estudo de Caso único, foram investigadas as empresas que produzem vinhos finos 

para o comércio exterior, conforme método proposto por Eisenhardt (1989), por amostragem 

teórica, não probabilística. 

Em termos de metodologia, este estudo visa uma extensão de uma teoria, via Estudo de 

Caso único, com abordagem qualitativa. O estudo de caso, segundo Yin (2005), é indicado para o 

estudo de questões do tipo “como” e “por quê” e deve ser usado quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos. Como os experimentos, os estudos de caso são generalizáveis 

às proposições teóricas e não às populações e universos. Porém, diferente dos experimentos, os 

estudos de caso, cuja meta seja expandir ou generalizar uma teoria, a generalização é analítica e 

não há intenção de inferir probabilidades ou generalização estatística.  

Acrescenta-se, ainda, que o foco será em um fenômeno contemporâneo, inserido em um 

contexto da vida “real”, o qual se justifica no presente estudo, pois será apresentada uma análise 

dos processos implantados, em um período recente, em uma empresa específica. 
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Fundamentação teórica 

 

Optou-se nessa pesquisa pelo método qualitativo que enfatiza as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser. Os dados foram coletados por meio de 

entrevistas, com base em roteiro de questões a serem respondidas pelo entrevistado de forma 

aberta.  

Os dados coletados serão apresentados na forma de narrativa, a qual envolve a construção 

de uma história detalhada a partir dos dados primários e secundários, servindo como uma 

estratégia preliminar em pesquisa de processos, preparando os dados em uma sequência 

cronológica para uma análise subsequente (EISENHARDT, 1989). 

Na estrutura narrativa, o tempo é o fio condutor e o foco é o contexto. Um estudo desse 

tipo se aplica melhor para casos únicos, conforme Langley (1999). A autora também adverte que 

a narrativa, per si, apesar da riqueza de detalhes que pode comunicar, leva o leitor a esperar uma 

explicitação de uma interpretação teórica do texto. Para isso, ela deve ser combinada com outras 

estratégias, entre as quais a autora sugere os mapas visuais, que atenderiam a condensação de 

dados de uma narrativa temporal, por exemplo, atendendo a três finalidades: 

a) Representação simultânea de um grande número de dimensões; 

b) Mostrar precedência e processos paralelos com a passagem do tempo; 

c) Servir como ferramenta para verificação e desenvolvimento de ideias teóricas, em 

linha com o objetivo deste trabalho. 

 

O método de análise dos dados coletados 

 

 

O método de análise dos dados é feita segundo Miles e Huberman (2014) por meio de 

codificação e categorização. Segundo os pesquisadores, “a codificação é a análise”. Embora 

alguns estudiosos de metodologia de pesquisa acreditem que a codificação seja uma atividade 

meramente técnica e de passagem para um trabalho preparatório para um nível aprofundado de 

reflexão, Miles e Huberman indicam que a codificação é uma profunda análise e interpretação 

dos significados dos dados. 

O código é usado principalmente, mas não exclusivamente, para categorizar blocos de 

dados semelhantes. Por esse caminho, os depoimentos dos entrevistados são agrupados e 
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relacionados a diferentes temas. Em seguida, define-se o cenário para uma análise mais 

aprofundada da qual é possível tirar conclusões. 

No caso desta dissertação, excertos das transcrições das entrevistas foram categorizados 

de acordo com as quatro “Funções tecnológicas e atividades afins” desempenhadas pela empresa 

com a finalidade de identificar o nível da Competência Tecnológica proposta por Sato e Fujita 

(2009).  

 

 

3.2 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO CASO 
 

 

Após uma investigação por meios eletrônicos e confirmação por meio de uma entrevista 

preliminar, realizada em maio de 2015, com o importador de uma das empresas produtoras de 

vinhos finos na Argentina, verificou-se que um grupo de produtores de vinho, no final da década 

de 1980, foi responsável por um conjunto de decisões que influenciou todo o setor vinícola no 

país nos anos subsequentes, desde a maneira com que as videiras são plantadas até os 

procedimentos de vinificação e guarda dos vinhos pré e pós engarrafamento. Sendo que essas 

empresas são as mais representativas do setor.  

A entrevista nos levou a considerar a escolha de caso do segmento vitivinícola da 

Argentina em função de:  

a) Homogeneidade da amostra, pois as empresas se encontram na mesma região e têm 

um desenvolvimento semelhante em termos de história de internacionalização, a partir 

dos anos 1990;  

b) O recorte permite verificar, a luz da teoria acadêmica, todas as etapas da inserção de 

um negócio tradicional, voltado para a produção local, fazer uma virada para o 

mercado internacional, demonstrando os mesmos passos de internacionalização 

utilizados em outras regiões do mundo, porém, com algumas características típicas da 

América Latina a serem discorridas ao longo do trabalho; 

c) A possibilidade de encontrar para análise, em uma mesma região, todos os elementos 

de uma cadeia global de valor que permitem a investigação e aplicação de modelos; 

d) A escolha da Bodega Catena Zapata como estudo de caso único para ser estudado, 

como já foi mencionado na introdução, se deve a representatividade da vinícola na 
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pauta de exportações da Argentina e, principalmente, à liderança inquestionável dela 

no processo de aquisição de competências tecnológicas entre as empresas do Cluster 

vitivinícola de Mendoza, Argentina e no posicionamento mais próximo dos mercados 

consumidores. Nicolas Catena foi o primeiro produtor de vinhos argentino a adotar 

sistematicamente as práticas produtivas e mercadológicas requeridas pelos mercados 

norte-americanos e europeus (ARTOPOULOS et al, 2010), “[...] ele também foi o 

primeiro a alcançar vendas consistentes de vinhos do Novo Mundo para países 

desenvolvidos e o primeiro a vender um vinho ícone em um país desenvolvido por um 

preço de US$ 80,00” (ARTOPOULOS et al, 2010, p. 23). 

 

 

3.3 INSTRUMENTO  DE COLETA DE DADOS 
 

 

O trabalho empírico tem como foco a resposta da questão de nível 1 de como se deu a 

capacitação de fornecedor, ou seja, a capacitação da empresa no processo de engajamento na 

cadeia global de valores. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário elaborado com base nas preposições 

aqui levantadas, de acordo com o Quadro 3, elencando o roteiro de entrevista, os principais 

tópicos a serem abordados e a referência teórica em que se baseia.  

 

Quadro 3: Quadro resumo de roteiro de entrevistas x referencial teórico 

Processo Objetivo Perguntas ao Entrevistado Referencial teórico 

Capacitação 

da empresa 
Detectar o nível de 

maturidade tecnológica 
Como a empresa se capacita 

tecnologicamente para 

produção de vinhos finos? 

Kawakami et al 

(2011), Figueiredo 

(2005), 
Lall (1992); Sato e 

Fujita (2009) 
    

Estratégia de 

aprendizado 
Identificar como as 

empresas aumentaram a 

competência tecnológica 

Transferência de 

conhecimentos? 
Contratação de 

especialistas? 
Compra de tecnologia? 
Participação de 

importadores/ 

distribuidores? 

Baker e Sinkula 

(1999); Figueiredo 

(2003) 
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Estratégias 

de 

Outsourcing 

Mapear quais empresas que 

conseguiram aumentar seu 

nível de competências 

tecnológicas por meio de 

colaboração com empresas 

líderes de GVC 

Aportes do exterior? 

Técnica? Materiais? 

Conhecimentos? Pessoal? 
Financiamento de outros 

elos da cadeia? 
Regime de compras das 

empresas internacionais? 

Kawakami et al 

(2011) 

    

Ambiente 

institucional 

e setting 

local 

Identificar como as 

condições locais e 

institucionais influenciaram 

as empresas a aumentar 

suas competências 

tecnológicas 

Tratamento fiscal? 

Incentivos governamentais? 

Flutuação da moeda? 
Como a geografia ajuda? 
Clima? Restrições de terra? 

Restrições hídricas? 
Logística? Seguros? 

Gereffi, Humphrey e 

Sturgeon (2005)  
 

    

Formas de 

contratação 
Verificar como as empresas 

que fizeram vinhos de alta 

qualidade foram 

reconhecidas por 

autoridades do setor e 

fizeram parte da lista dos 

compradores internacionais 

Como as interações entre 

empresas líderes e 

fornecedores locais alteram 

as capacitações das 

empresas locais? 

Gereffi, Humphrey e 

Sturgeon (2005) 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

3.4  PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

O plano de coleta de dados foi realizado em duas etapas. A primeira etapa da investigação 

é verificar os responsáveis pela mudança do paradigma na década de 90, quando os vinhos 

argentinos passaram a ter melhor qualidade, passando a serem vendidos no mercado 

internacional.  Esse processo está em linha com o que Langley (2009), Guba e Lincoln (1990) 

apontam quando se referem à investigação interativa. 

Depois de identificados os principais atores do fenômeno contemporâneo passa-se à 

segunda fase, na qual as entrevistas foram feitas com os responsáveis para responder as perguntas 

de Nível 1, conforme Yin (2005). Isto é, responder a questão de pesquisa: a aquisição de 

competência tecnológica de empresas latino-americanas leva à competição na Global Value 

Chain?  

Como visto no referencial teórico, as empresas se encontram inseridas em uma cadeia 

global de valores, portanto, outros atores representando os demais elos da cadeia de valor devem 

ser analisados por entrevistas ou por consulta de documentos.  
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Isso se justifica, pois as características organolépticas do produto determinam a agregação 

de valor ao produto acabado, isto é, até que seja engarrafado, uma vez que, a partir desse ponto, 

cessa a possibilidade de alteração do sabor, cor, turbidez, corpo e aroma. 

Depois, o produto é exportado e todo o esforço da empresa está na colocação do produto 

na cadeia de distribuição internacional, ou seja, na lista dos importadores e nas indicações de 

especialistas em produtos de alta qualidade.  

Os diálogos com duração de, aproximadamente, uma hora e meia cada um, com gravação 

eletrônica autorizada pelo entrevistado, foram realizados no ambiente de trabalho do entrevistado, 

com horário previamente agendado visando dedicar tempo suficiente para as respostas. 

Após cada dia de entrevistas, procedeu-se ao registro da memória da reunião para atender 

três regras metodológicas, conforme indicação de Eisenhardt (1989): 

1ª) Regra das 24 horas, requerida para detalhar as notas das entrevistas no mesmo dia; 

2ª) Detalhar todas as impressões, independente da sua importância ou não; 

3ª) Registrar as impressões do entrevistador a respeito dos dados coletados. 

 

O planejamento de entrevistas abrangeu a divisão de trabalho em duas etapas, sendo a 

primeira etapa realizada em janeiro de 2016 e a segunda etapa em outubro de 2016. Cada etapa, 

que consistiu em uma viagem para Mendoza, na Argentina, durou uma semana, para a realização 

das entrevistas e coleta de dados secundários.  

No Quadro 4 relacionam-se os entrevistados acompanhados de um código, que permitirá, 

na fase das análises, indicar os testemunhos mantendo o sigilo sobre a sua identidade. 

 

Quadro 4: Relação de entrevistados no Brasil e em Mendoza, Argentina 

DATA CÓDIGO EMPRESA/INSTITUIÇÃO CARGO / FUNÇÃO 

IMPORTADORA DE VINHOS 

Maio 2015  Mistral (importadora exclusiva 

dos vinhos da Catena Zapata e 

localizada em São Paulo – SP) 

Trader 

Janeiro 2016  Vinícola Fecovita Gerente de 

Exportação 

VINÍCOLAS 

Janeiro 2016  Vinícola Aleana / Catena 

Zapata 

Enólogo 

Janeiro 2016  Vinícola Luigi Bosca Enólogo 
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Janeiro / Outubro 

2016 

 Vinícola Carmelo Patti Enólogo 

Janeiro / Outubro 

2016 

 Vinícola Casarena Enólogo 

Outubro 2016  Vinícola Casarena Enólogo 

ENTIDADES 

Janeiro 2016  Universidade Nacional de 

Cuyo (Mendoza-AR) 

Carlos Abihaggle - 

Professor de 

Economia 

Janeiro / Outubro 

2016 

 Instituto de Educação 

WineInstitute 

AnaliaVidela - 

Diretora  

Janeiro / Outubro 

2016 

 Bodegas de Argentina (câmara 

empresarial) 

Juan Carlos Piña - 

Diretor  

Janeiro / Outubro 

2016 

 Winesof Argentine (entidade 

associativa para promover o 

vinho argentino globalmente) 

Diretor  

Fonte: elaborado pelo Autor, 2017. 

 

3.5  PROCESSO DE COLETA DOS DADOS 

 

 

Coleta dos dados secundários 

 

 

 2015-16: pesquisa em websites de empresas do setor de vitivinicultura da Argentina, do 

Brasil, do Chile, da França, dos Estados Unidos e da Itália; 

 2015-16: pesquisa em websites de jornais argentinos e brasileiros e revistas 

especializadas; 

 Janeiro de 2016: visita à biblioteca do Instituto Nacional do Vinho, sede de Mendoza, 

Argentina para levantar dados sobre vinhos e vinícolas daquela região produtora. 

A pesquisa em websites permitiu o levantamento de dados do setor, no âmbito mundial, 

argentino e local, bem como levantamento de trabalhos já realizados no setor e delineamento das 

empresas e entidades a serem visitadas durante a pesquisa de campo. 
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Coleta dos dados primários 

 

 2015-16: visita às exposições realizadas no Brasil, de vinícolas internacionais para 

contatar as empresas vinícolas da Argentina que estavam participando das exposições; 

 Janeiro e outubro de 2016: entrevistas em profundidade, com líderes de opinião, na 

região de Mendoza, Argentina. 

As visitas às exposições internacionais foram importantes para contatar os proprietários 

das vinícolas participantes na exposição, para conhecimento dos importadores locais e realização 

das primeiras entrevistas para delimitar o objeto de análise, posteriormente analisado em 

Mendoza, Argentina. 

O planejamento de entrevistas abrangeu a divisão de trabalho em duas etapas, sendo a 

primeira etapa realizada em janeiro de 2016 e a segunda etapa em outubro de 2016. Cada etapa 

durou aproximadamente uma semana de visitas em Mendoza, Argentina. 

As entrevistas foram definidas de acordo com os vários participantes pertencentes ao 

fenômeno escolhido e incluíram dirigentes e funcionários de empresas produtoras de vinhos, 

técnicos de campo, dirigentes de escola sobre vinho, universidade, dirigentes de entidades do 

segmento vitivinícola e um distribuidor do produto final. 

 

3.6  TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A análise de dados realiza-se de acordo com duas estratégias conforme proposta por 

Langley (1999). Primeiramente, utiliza-se a técnica descritiva para uma análise temporal do 

contexto mundial, argentino e da empresa foco. 

A segunda fase da análise é a discussão e interpretação dos dados, de acordo com Langley 

(1999), utilizando-se a análise temporal dos contextos verificados na primeira fase.  

A exploração do material coletado consiste em examinar, classificar, categorizar e 

codificar tendo como pano de fundo o objetivo de responder a questão de pesquisa. A criação de 

categorias e subcategorias é uma parte crucial do trabalho e é feita de acordo com Rossi  et al 

(2014). Esses autores dividem a análise em conceitual e relacional. Neste estudo, a escolha recai 
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sobre análise conceitual, pois as principais categorias já estão pré-definidas no referencial teórico. 

Também aqui, a categorização e codificação, coerente com a análise conceitual, é feita por 

existência de “termos” em vez de frequência estatística. 

A análise das entrevistas constituiu-se de codificação dos diálogos mais significativos de 

cada entrevista para organizá-los em quadros que se encontram em Apêndice. 

Os excertos das transcrições das entrevistas foram categorizados de acordo com as quatro 

“Funções tecnológicas e atividades afins” desempenhadas pela empresa com a finalidade de 

identificar o nível da Competência Tecnológica proposta por Sato e Fujita (2009).  

As anotações de visita às vinícolas, bem como os documentos foram também analisados 

dessa forma, separados por atividades a que se referiam e colocados em ordem cronológica.  

A última etapa consistiu em articular o referencial teórico aos dados empíricos para 

interpretar a Matriz de Competência de Sato e Fujita (2009) na perspectiva do setor vitivinícola 

argentino.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados em três segmentos dentro deste capítulo e a interpretação é 

apresentada no Capítulo 5. A segmentação do Capítulo 4 é feita de maneira que o material possa 

ser explorado e apresentado em uma sequência longitudinal, temporal e também partindo do 

contexto mais amplo para o particularizado, ou seja, do contexto mundial para o argentino, com 

atenção à região de Mendoza e, finalmente, para a empresa foco, na qual é apresentado o estudo 

de caso. Este contexto e os dados aqui elencados servirão de apoio para que, no Capítulo 5, possa 

ser feita uma interpretação dos dados e discussão dos objetivos propostos nesse trabalho. 

4.1 O CONTEXTO DA INDÚSTRIA DE VINHOS MUNDIAL 

 

A produção de uvas e vinhos é amplamente conhecida desde a antiguidade, havendo 

relatos de cerca de sete mil anos atrás de vestígios de vinho, conforme as primeiras evidências 

encontradas, nas montanhas do Irã, na Ásia menor (JACKSON, 2008). A atividade comercial, 

isto é, de produção e venda de vinho floresceu e tornou-se um hábito dos europeus, 

principalmente na região do mediterrâneo. O cultivo de videiras para a produção de vinhos é 

restrita, por condições climáticas, em uma faixa ao redor do globo terrestre, onde tem maior 

possibilidade de sucesso, tanto na faixa norte, como na sul, onde as temperaturas médias do 

planeta estejam entre 10 e 20ºC. Essas regiões típicas do mediterrâneo, na Europa, ou que tenham 

semelhantes condições climáticas do mediterrâneo, favorecem a produção de uvas, 

principalmente da espécie vitis vinífera, que são mais apropriadas e dedicadas a produção de 

vinhos (JACKSON, 2008). Houve, nessa região, o desenvolvimento da produção desde a 

antiguidade até a Idade Média, no sul da Europa, norte da África e Ásia Menor. A uva e o vinho 

foram definitivamente incorporados às dietas destes povos como parte da ingestão de calorias de 

trabalhadores na França, Itália e Espanha e outros países mediterrâneos de orientação cristã, 

incorporando-se aos hábitos de consumo dessas populações (JACKSON, 2008).  

À partir da era moderna, à época dos grandes descobrimentos da América e 

posteriormente da Austrália e pacífico Sul, e com as migrações em massa dos europeus para esses 

continentes, os emigrantes privilegiaram, entre os seus afazeres de cultivarem as novas terras, a 

plantação de uvas e a produção de vinhos (JOHNSON & ROBINSON, 2008 e 2013). Os 
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primeiros missionários católicos, que chegaram em muitas regiões desde o México, América 

Central e do Sul, notadamente no Peru e Chile, no Século XVI, já plantavam videiras e 

produziam vinhos nessas regiões para seu consumo (SCHROCK, 2001). A Argentina recebeu as 

primeiras mudas de vinhedos, trazidas pelos missionários e imigrantes espanhóis que vieram do 

Chile, por meio da Cordilheira dos Andes, na região de Mendoza. 

A produção de vinho é geralmente proporcional à área plantada de vinhedos, porém, 

depende da destinação das uvas: se para elaboração de vinhos ou para consumo de frutas frescas. 

O rendimento de uvas para a produção de vinhos vai depender das condições de restrições 

impostas aos vinhedos, e também das condições climáticas específicas de cada região para a 

definição de safra anual, da qualidade do vinho a ser elaborado. A oferta de vinhos cresceu nos 

países não tradicionais e as populações da maioria dos países fora da Europa adota o consumo de 

vinho. Hoje em dia, com exceção dos países em que exista alguma restrição, como a de cunho 

religioso, o consumo do vinho é adotado por pelo menos alguma parcela da população e em 

muitos países o vinho tem importância econômica (JACKSON, 2008). Porém, foi na Europa que 

o vinho tornou-se uma bebida cultivada e de grande consumo em muitos países e se fortaleceu 

como indústria desde o século XIX. Nesta época, sofreu um ataque de uma praga, a Philoxera, 

que quase dizimou todos os vinhedos do continente e foi uma das causas que fortaleceu o cultivo 

da uva e produção de vinhos em muitos países pelo mundo. No inicio do século XX, o segmento 

se fortaleceu novamente, na Europa, e a bebida reassumiu o seu lugar na preferência de muitos 

consumidores no continente e se tornou um segmento econômico muito forte (JOHNSON e 

ROBINSON, 2008).  

 

A relação de forças do vinho na Europa 

A Europa exerce uma relação de forças no mercado de vinhos com uma legislação, 

primeiramente originária da França, de 1935, quando foi criado o Instituto Nacional de 

Denominações de Origem, que visava estabelecer as normas para proteção dos consumidores, 

entre essas normas, estabelecendo as denominações de origem controladas para os vinhos 

(Appellations d´origine contrôlée– AOC) (GLASS e CASTRO, 2009), que envolve toda uma 

cultura de fabricação artesanal e circunscrita à uma região, que daria, em tese, características 

específicas para o produto. São conhecidos como os vinhos de Bourdeaux, Bourgogne, 

Champagne, cujos produtos são reconhecidos e os preços mais altos (GARCIA-PARPET, 2004). 
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Porém, mesmo na França, esta providência, causa controvérsia com outros produtores locais, que 

não estão inclusos nas áreas de denominação de origem e, mais tarde, acabaram recebendo, por 

outra regulamentação já na década de 1970, uma denominação de vinhos regionais (vin de pays), 

como Alsácia, Medoc, Languedoc (JOHNSON e ROBINSON, 2008). Além de tudo, o panorama 

da produção de vinhos, como mostrado na tabela abaixo, indica que outras regiões do mundo 

produzem vinhos, utilizando-se dos mesmos varietais de uvas utilizadas na Europa, com ótimas 

condições de elaboração, produzindo vinhos de ótima qualidade e com sabor adequado ao que os 

consumidores desejam. Esses vinhos são chamados pelos europeus como vinhos tecnificados 

(GARCIA-PARPET, 2004). Seus produtores lutam para que seu trabalho como vinificador seja 

reconhecido, em conjunto com o trabalho da natureza e do terroir em cada país. 

 

O vinho a partir da década de 1970 

 

Embora a produção de vinhos até a década de 1970 já fosse uma atividade ampla em todo 

o mundo, os vinhos considerados finos eram somente os vinhos europeus. Esses vinhos eram, de 

uma maneira geral, aceitos e exportados para o mundo todo. Os vinhos de outros países, de uma 

forma geral, não eram reconhecidos fora de seus países de origem, quando houve um incidente 

que mudou toda essa percepção. Taber (2006) apresenta esse incidente, ocorrido em 1976, por 

ocasião da realização de um teste “às cegas” realizado em Paris. O teste foi conduzido por uma 

loja tradicional de Paris, vendedora de vinhos locais, cujo proprietário era inglês e buscava 

diversificação de vinhos. O dono da loja viajou para os Estados Unidos, pois já conhecia os 

vinhos californianos e fez uma seleção de vinhos da região e levou-os para comparar com alguns 

dos melhores vinhos da região de Bordeaux, França, de varietais Cabernet e Chardonnays. O teste 

de degustação, às cegas, foi realizado por conhecedores de vinhos, críticos e revistas 

especializadas francesas. Neste episódio, os vinhos californianos foram mais bem pontuados que 

os correspondentes vinhos franceses nas categorias. Esse fato chamou a atenção de toda a 

imprensa mundial para os vinhos nos Estados Unidos, particularmente da Califórnia e, na 

sequência, abriu as possibilidades para que mais vinhos produzidos em outros países tivessem a 

primeira oportunidade de exportação e começassem a ser prestigiados. Esse episódio ficou 
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conhecido como o “julgamento de Paris”
7
 (TABER, 2006). A Califórnia tem uma história de 

longa tradição na produção de vinhos, conforme descrito por Robert Mondavi, cujos pais 

italianos emigraram para aquele estado norte-americano, no início do século XX, e começaram a 

produzir vinhos. Embora os primeiros vinhos fossem mais simples, de baixa qualidade, Robert 

Mondavi, assim como um grupo de outros vinicultores, acreditavam que tinham condições de 

solo, clima e uvas adequadas para fazer vinhos finos. Assim, começaram a trabalhar na qualidade 

dos mesmos e, a partir da década de 1960, quando tomou a direção da vinícola de seu pai, foi 

introduzindo técnicas modernas, como cuidados com as videiras, nos processos de vinificação e 

armazenamento, tratando de utilizar pequenos barris de carvalho, como na França (MONDAVI, 

2005). O seu trabalho, bem como de outras vinícolas da Califórnia, começam a ser reconhecidos 

somente depois do “julgamento de Paris”, embora a vinícola não tenha participado do teste 

(PRADO, 2011). 

 

O vinho a partir da década de 1980 

 

Em consequência dessa abertura, no final dos anos 1980, o mundo do vinho começa a ter 

uma mudança estrutural. Países como Estados Unidos, Austrália, Argentina, Chile, Nova 

Zelândia, África do Sul e Uruguai, os chamados países do novo mundo para os vinhos, começam 

a desafiar o domínio europeu dos mercados. De 1988 a 1999, a exportação combinada dos países 

do novo mundo cresceu de 3% para 16% em termos de valor (JOHNSON e ROBINSON, 2008). 

Ainda, o consumo per capita de vinho passa por uma mudança paradoxal. Segundo a 

análise de Johnson e Robinson, (2008), o consumo diminuiu, ao longo das últimas décadas do 

século XX, nos países tradicionais consumidores, porém, expandiu-se em países não produtores 

da Europa do Norte e da Ásia e das Américas, notadamente nos EUA e Canadá. Os autores 

completam que “claramente, todos os exportadores do novo mundo estão experimentando um 

aumento na qualidade de suas exportações de vinho, embora partam de diferentes bases” 

(JOHNSON e ROBINSON, 2008). A Figura 3 indica a tendência de diminuição do consumo per 

capita nos países tradicionais e o relativo aumento nos países do novo mundo. 

 

                                                      
7
 Detalhes do julgamento: ver texto de George Taber, jornalista que cobriu o evento disponível em 

<http://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-degustacao-que-abalou-o-mundo_3107.html 



61 

 

Figura 3: Consumo per capita de vinhos ao longo de 40 anos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Jackson, 2005. 

 

Chegando, então, aos tempos atuais, são apresentados os 20 maiores produtores mundiais 

de uvas e vinhos ao longo dos últimos 20 anos, dispostos em duas tabelas: a primeira, mostrando 

a evolução da área plantada de vinhedos e a produção de vinhos, entre os anos de 1998 até 2010, 

pelos principais países produtores, divididos entre a Europa e o “Novo Mundo”, e a segunda 

tabela, um pouco mais abaixo, apresentando a produção anual de vinhos, dos principais países, 

nos anos de 2011 a 2015: 

 

Tabela 1: Área plantada e produção de vinhos por principais países. 

 

Pais 
Área plantada em milhares de 

hectares 

Produção de vinhos em milhares de 

hectolitros 

Ano 1998 2004 2010 1998 2004 2010 

EUROPA       

Espanha 1180 1200 1082 30320 42988 35353 

França 914 889 818 52671 57386 44470 

Itália 899 849 795 54188 49935 48525 

Portugal 260 247 243 3621 7481 7133 

Alemanha 106 102 102 10834 10007 6907 

Romênia 253 222 204 5002 6166 3278 

Grécia 129 130 112 3826 4248 2950 

Turquia 602 559 514 278 309 843 

Uzbequistão NA 104 109 NA NA NA 
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Ucrânia NA 97 95 NA 2012 3002 

Moldávia NA 146 148 NA 3026 1270 

Ex-rep. Da URSS 788 587 NSA 15093 (12386) NSA 

       

Novo Mundo       

China 194 438 539 3550 11700 13000 

Irã 270 329 300 NA NA NA 

EUA 364 398 404 20450 20109 20887 

Argentina 210 213 228 12673 15464 16250 

Chile 144 189 200 5475 6301 8844 

Brasil 60 76 92 2786 3925 2459 

Austrália 98 164 170 7415 14679 11339 

África do Sul 111 133 132 8156 9279 9327 

Índia 43 62 114 NA NA NA 

       

TOTAL Mundo 7519 7690 7447 259602 294882 260312 

Fonte: elaboração do Autor, com base na Organização internacional de Vinhedo e Vinho, 2015. 

 

Da Tabela 1 cabe observar que não houve grandes variações na produção de vinhos ao 

longo dos anos e que de certa forma os países europeus estão diminuindo a produção própria, 

devido às restrições impostas pela própria comunidade europeia e os outros países, incluindo as 

ex-repúblicas da URSS, que antes apresentavam o resultado consolidado com a ex-União 

Soviética, como é o caso do Uzbequistão, Ucrânia e Moldávia. Já os países do Novo Mundo para 

os vinhos seguem ampliando a sua produção de uvas e vinhos.  

Assim, verifica-se que a produção de vinhos mantém-se, ao longo dos anos, praticamente 

constante em cada país produtor tradicional. Muitos desses países são, além de grandes 

produtores, grandes consumidores e acabam consumindo a maior parte de seu próprio vinho 

devido ao tamanho de sua população. Porém, existem países, notadamente Portugal, Austrália e 

Chile, que possuem população pequena e grande produção de vinho que, mesmo consumindo, 

dispõem de grandes excedentes para exportação e acabam exportando a maior parte de seus 

vinhos, conforme reportado na Tabela 2, com os dados em ordem crescente, por país, de 

produção de vinho dos últimos cinco anos e como comparação a exportação em volume e valor. 

  

Tabela 2: Volume (milhões de hectolitros) e Valor (milhões de euros) de exportação de 

vinho por país (2011 – 2015) 

Pais Produção Volume Valor 

 2011 2012 2013 2014 2015 HL Euros 

Itália 42,772 45,616 54,029 44,229 48,869 20,000 5.353 
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França 50,757 41,548 42,134 46,804 47,373 14,000 8.244 

Espanha 33,397 31,123 45,308 38,211 36,600 24,000 2.641 

Estados 

Unidos 
19,140 21,650 23,590 22,020 22,140 4,200 1.395 

Argentina 15,473 11,778 14,984 15,197 13,358 2,700 737 

Chile 10,464 12,554 12,820 10,500 12,870 8,800 1.650 

Austrália 11,180 12,259 12,310 12,020 12,000 7,400 1.459 

África do 

Sul 
9,725 10,569 10,982 11,316 11,310 4,200 629 

China 13,200 13,511 11,780 11,178 11,160 ND ND 

Alemanha 9,132 9,012 8,409 9,202 8,788 3,600 953 

Portugal 5,622 6,327 6,231 6,195 6,703 2,800 738 

Rússia 6,980 6,220 5,290 4,880 4,880 NSA NSA 

Romênia 4,058 3,311 5,113 3,750 4,069 NSA NSA 

Hungria 2,750 1,818 2,618 2,555 2,873 NSA NSA 

Brasil 3,460 2,967 2,710 2,732 2,755 NSA NSA 

Resto do 

mundo 
29.693 27.948 33.910 29.445 29,922   

Total 267,803 258,211 292,218 270,234 275,665   

Fonte: elaboração do Autor, com base na Organização internacional de Vinhedo e Vinho, 2015. 

 

Para concluir essa perspectiva mundial, a ordenação dos países que mais importam vinhos 

no mundo segue de acordo com a próxima tabela. Na Tabela 3 estão indicados o volume em 

milhões de Hectolitros, os valores em milhões de Euros, as importações destes países, bem como 

a distinção proporcional entre os tipos de embalagem, isto é, garrafa normal de 750 ml, garrafa 

especial para vinhos espumante ou, ainda, a granel, para as importações de vinhos para serem 

fracionados localmente. 

 

Tabela 3: Importação de vinhos por país – Dados em milhões de hectolitros e valor em 

milhões de euros 

 

ANO 2014 2015 2014 2015 Tipo de Embalagem (%) 

Países 

Importadores 

Volume 

MM hL 

Volume 

MM hL 

Eur 

(MM) 

Eur 

(MM) 
Garrafa Espumante Granel 

Alemanha 15,4 15,1 2557 2446 37 4 59 

Reino Unido 13,6 13,6 3602 3915 56 10 34 

Estados Unidos 10,7 11,0 4038 4855 66 9 25 

França 6,7 7,8 621 669 14 2 75 

China 3,9 5,6 1145 1854 71 2 26 

Canadá 3,8 4,1 1465 1618 68 3 28 

Rússia 4,7 4,0 865 625 44 6 50 
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Países Baixos 3,8 3,5 954 967 81 2 17 

Bélgica 3,1 3,2 997 930 57 13 27 

Japão 2,7 2,8 1210 1319 67 12 21 

        

Total Mundo 102,4 104,3 25600 28300 54 8 38 

Fonte: elaboração do Autor, com base na Organização internacional de Vinhedo e Vinho, 2015. 

 

Os vinhos a granel formam um mercado diferente, pois muitos países contam com mais 

de 50% de suas importações de vinhos dessa forma, como ocorre com a Alemanha, França e 

Rússia. Desses países, pelo menos a Alemanha e França são grandes exportadores e utilizam 

vinhos importados como complemento de sua produção. Embora isso não faça parte do presente 

estudo, é uma prática que merece ser investigada em futuras pesquisas, pois o volume é 

considerável. Tomando-se apenas os números expressos nas tabelas anexas, a França importa o 

equivalente a 12 % de sua produção nacional em vinhos a granel. 

Do ponto de vista da evolução tecnológica, um grande número de mudanças tecnológicas 

e científicas tornou possível a indústria passar, de produzir vinhos de mesa que eram commodities 

indiferenciadas, para produzir bens crescentemente sofisticados, diferenciados e de luxo. Essas 

mudanças incluem o uso de tanques de aço inoxidável com temperaturas controladas para a 

fermentação do mosto, prensas pneumáticas, barris de carvalho para envelhecimento do vinho e 

linhas sofisticadas de engarrafamento. Nos campo, na produção de uvas, houve evolução no corte 

dos vinhedos, o emprego de irrigação por gotejamento, a seleção de clones e colheita mecanizada 

e o uso de telas de proteção contra granizo e geada, como será detalhado no próximo item. 

 

 

4.2 O CONTEXTO DA PRODUÇÃO DE VINHOS NA ARGENTINA 

 

 

Precedendo a descrição dos achados do setor, será feita uma breve apresentação do roteiro 

de fabricação mais geral de vinhos de alta qualidade, com base na literatura, nos relatos passados 

e entrevistas com os vários enólogos e representantes da indústria vitivinícola argentina. 

 

A produção de vinhos: fase agrícola 

A produção do vinho começa na fase agrícola, com a produção de uvas. 
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Esta se divide na escolha do local para plantação, mudas selecionadas, tipo de plantio, 

enxerto, disposição das plantas no terreno, tipo de suporte para sustentação da vinha, fertilização, 

irrigação, pulverizações, poda, o tempo de dormência da vinha, a formação dos cachos de uva e 

rareamento, acompanhamento de maturação e colheita.  

A produção do vinho, propriamente, é planejada de acordo com o tipo de vinho que se 

quer produzir, branco, rose, tinto, espumante, licoroso, mosto para posterior fermentação, e outras 

finalidades. O tipo do vinho determina o tipo da uva, ou misturas de uvas, a maturação correta 

das mesmas antes de chegar ao estabelecimento. 

Um ponto básico é o tempo que passa entre a colheita e o início do processamento, 

passando por cuidados, como o acondicionamento correto em caixas plásticas de pequeno volume 

e o caminho que a uva percorre até chegar à vinícola, para evitar que as frutas cheguem 

machucadas e possam prejudicar a qualidade do vinho. 

 

O processo de elaboração de vinhos 

 

As uvas são desengaçadas, isto é, separadas os bagos do engaço, e são postas em tanques, 

com cepas de leveduras selecionadas e adequadas para a fermentação do suco. O contato do suco 

com a casca é controlado durante a fermentação para a passagem dos corantes naturais, aromas, 

taninos, que mais tarde irão conferir certas qualidades desejadas no vinho. Uma característica 

desse processo de fermentação é a formação de gás carbônico que acaba elevando as cascas da 

uva para o topo do tanque. Nessa etapa de fermentação ocorre a formação do álcool, quando os 

microrganismos consomem o açúcar de fruta presente no suco, transformando em álcool e gás 

carbônico. Uma preocupação durante essa etapa de fermentação é a recirculação do líquido pelas 

cascas para haver um contato permanente e um controle da temperatura de fermentação. A 

recirculação é feita mecanicamente, por meio de uma bomba, ou manualmente, com um 

dispositivo que revolve as cascas no topo do tanque.  

Após um período que varia de três a 15 dias, as cascas são filtradas e o produto 

fermentado, aqui já chamado de mosto, passa para a segunda fase da fermentação a malo-láctica. 

Essa etapa é feita em tanques ou em barricas de madeira e dura em torno de 30 a 60 dias. Após a 

fase de fermentação, os vinhos de alta qualidade são levados a repousar em barricas de madeira 

especial, geralmente carvalho. Essas barricas comportam em torno de 220 litros e são importadas, 
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na Argentina, de fabricantes dos Estados Unidos ou da França. Para os melhores vinhos os 

enólogos determinam o uso das barricas pela primeira ou segunda vez, para a retirada de certos 

componentes aromáticos da madeira, que irão conferir os sabores e aromas desejados aos vinhos. 

 O tempo que o vinho fica nestas barricas vai determinar o preço final do produto. Quanto 

mais tempo, geralmente o produto fica mais caro. Para vinhos brancos, geralmente podem ficar 

de três a seis meses. Para vinhos tintos podem ficar de três a 24 meses. Vinhos considerados mais 

jovens não passam por esse processo de envelhecimento em barris de madeira.  

Os enólogos fazem, durante esse tempo, provas do mosto para verificar o 

desenvolvimento do vinho, para determinar o momento certo de engarrafamento e se o vinho será 

utilizado com um tipo só de uva, chamado vinho varietal, ou feito misturas (blendagem) com 

mosto de outra safra, ou de outras barricas da mesma safra. É o momento de criação dos vinhos, 

quando o enólogo coloca todo seu conhecimento, intuição, sensibilidade e arte para efetivamente 

criar os vinhos.  

A etapa final é o engarrafamento do produto. Essa etapa pode ser feita no mesmo local, se 

a vinícola dispuser de equipamentos para envase, próprio ou alugado para o serviço, ou então 

enviado para outras vinícolas para terminar o trabalho.  

Após o engarrafamento, o vinho é conservado também por mais algum tempo antes de ser 

comercializado, quando então as garrafas recebem os rótulos e são dispostas em caixas de 

embarque, para despacho. O tempo que o produto passa dentro de uma garrafa determina a 

evolução do vinho em termo de sabor, corpo, aromas, cor, ao longo dos anos.  

Porém, o vinho precisa ter qualidade para não estragar. Esse envelhecimento é 

considerado no preço do vinho, ao lado do custo inferido por todos os cuidados, mão de obra e 

tempos gastos nas várias etapas da criação dos vinhos. O preço inicial fixado para um vinho de 

qualidade aumenta de 10 a 30% ao ano durante o envelhecimento, a medida que ele é 

reconhecido e recomendado pelos especialistas, segundo nossos entrevistados. 

 

A classificação dos vinhos 

 

Todo esse panorama se justificativa para demonstrar que o modelo de negócio de vinhos 

de alta qualidade é um trabalho que pode ser feito em escala ou não, porém, se reveste de 

cuidados essenciais para conferir as qualidades esperadas pelos consumidores que irão adquirir 



67 

 

esses vinhos. Diferentemente, os vinhos mais jovens e vinhos não especiais que são para 

consumo de massa geralmente podem ser vendidos depois de aproximadamente seis meses de 

fabricação, pois o consumidor não está esperando encontrar as mesmas características dos vinhos 

especiais. Para vinhos mais jovens, o consumidor espera o frescor da uva e um sabor não tão 

intenso. 

A tipologia dos vinhos pode ser assim descrita, para vinhos considerados especiais, existe 

uma classificação de RESERVA e GRAN RESERVA, que começa a ser utilizado na Espanha, na 

região de La Rioja e na Itália. Um vinho, para ser considerado RESERVA, tem que passar três 

anos na vinícola e, destes, no mínimo um ano em barricas de carvalho. Já o GRAN RESERVA 

demanda cinco anos, sendo no mínimo três anos são em barricas de carvalho.  

Para a América do Sul ainda não existe essa classificação e harmonização das legislações 

pelos países interessados, principalmente Argentina, Chile, Brasil e Uruguai. Os fabricantes 

desses países utilizam os critérios próprios para seus vinhos. No Brasil, os vinhos ainda são 

divididos em duas categorias: vinhos finos e vinhos de mesa. Os vinhos finos são geralmente 

elaborados de uvas Vitis Viníferas e, vinhos de mesa, de uvas americanas, que desde o princípio 

foram mais adequadas para cultivo pelas condições do clima local, porém, em termos de 

qualidade enológicas, são considerados vinhos de baixa qualidade (MILAN, 2017).  

Os vinhos, independentes da classificação pelo processo de produção, de acordo com o 

preço que ele alcança, é classificado nas categorias de vinhos de “combate, popular, médio, 

premium e super premium, e ícone”, conforme trabalho de Brevet et al, (2013) que elaborou a 

Tabela 4, com referencias da Aduana Argentina (preço de referência de uma caixa com 12 

garrafas de vinho, para exportação, em dólares): 
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Tabela 4: Faixas de preço de vinhos exportados pela Argentina - 2011 

Categorias Preço em dólares / Caixa Perfil de exportação (%) 

Ícone > que 400 0,1 

Super-Luxo 120 a 400 0,7 

Luxo 60 a 120 8,2 

Ultra-Premium 35 a 60 25,1 

Premium 25 a 35 32,6 

Populares 14 a 25 28,6 

Vinhos simples < que 14 4,8 

 TOTAL 100% 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Brevet et al, 2014. 

 

Esse perfil da pauta de exportação revela a estratificação do mercado, pois, praticamente, 

os vinhos mais vendidos estão nas classes mais populares/ premium e ultra-premium, que 

abrangem cerca de 85% da pauta e são efetivamente os mais disponíveis. Os vinhos superiores, 

de Luxo a Ícone são vendidos em pequeno volume e estão logicamente associados à raridade do 

produto. Esse fator é importante quando discutirmos a parte de reconhecimento dos vinhos. 

O próximo segmento faz uma abordagem da história do vinho na Argentina. 

 

4.2.1 A história do vinho na Argentina 

 

 

A cultura do vinho na Argentina começou desde a chegada dos primeiros imigrantes da 

Itália e da Espanha ao país no início do século XIX, mas permaneceu como produção nacional, 

quase sem ambições de se tornar um importante fornecedor para o mercado mundial, até a década 

1990 (JOHNSON & ROBINSON, 2008).  

Esse cenário começou a mudar a partir de 1990, quando a indústria, por meio da 

aprendizagem absorvida e aplicada por algumas empresas, mudou de orientação. As empresas 

passaram de produtores de vinhos de mesa para produtores de vinhos finos. O esforço de 

enólogos, viticultores, investidores da indústria do vinho de mais de mil vinícolas, das 



69 

 

universidades e governo, posicionaram a indústria do vinho argentino consistentemente no quinto 

lugar no mundo em termos de produção (Italian Wine Central - 2015). 

As videiras e vinícolas argentinas estão concentradas em Mendoza, mas também ocorrem 

atividades em outras províncias como Salta, Catamarca, La Rioja, San Rafael e no sul, em 

Neuquén e Rio Negro.  

Mendoza tem cerca de 70% das videiras cultivadas na Argentina e detém cerca de 80% da 

totalidade da produção de vinhos do país. A região de Mendoza é caracterizada por ter tempo 

seco, adequado para a produção de vinho, durante a maior parte do ano, e um solo com mistura 

de argila e sedimentos de rocha. Isso é bom para o "estresse" da videira, que acaba produzindo 

uvas com alta concentração de açúcar. Atualmente, essa indústria está atingindo sua maturidade, 

produzindo vinhos de alta qualidade, com foco na variedade Malbec.  

Os argentinos não estão sozinhos neste propósito, uma vez que a região tem várias 

empresas internacionais instaladas lá, também produzindo os seus próprios rótulos dessas 

variedades.  

O país exporta atualmente cerca de 25% de sua produção, conforme dados do Instituto 

Nacional de Vitivinicultura (INV) – Argentina, que acompanha a exportação de vinhos, mosto e 

frutas.  

A Tabela 5 mostra os dados do segmento vitivinícola do país como produtor de vinhos. 

E, para efeito de comparação, indica o consumo de vinhos no mercado interno e o volume 

exportado em 2015. 

Tabela 5: Comparativo Consumo interno x Exportação – Ano de 2015 

 Produção Consumo 

Interno Litros 

Exportação 

(milhões Litros) 

Exportação 

Dólares (milhões) 

Uvas (Milhões de kg) 2.420 NSA NSA NSA 

PRODUÇÃO DE VINHOS 

Total (milhões de 

litros) 

1.330 1.025 267,4 819 

Com menção de 

varietal 

ND 22,2 223,8 744,8 

Sem menção de 

varietal 

ND 753 43,6 74,1 

OUTROS PRODUTOS EXPORTADOS 

Mosto de vinho ND ND 94,4 119,8 

Uva fresca e passas ND ND ND 68,2 

Fonte: elaboração do Autor, base ACOVI (2016) 



70 

 

 

Na Tabela 5, verifica-se que há uma distinção em vinho com e sem menção de varietal. 

Para atender o mercado externo são os vinhos em sua maioria com menção de varietal, e cujo 

faturamento é mais alto que o sem menção de varietal.  

Por sua vez, para abastecer o mercado interno, que corresponde a 75% do total, verifica-se 

que os vinhos são, em sua maioria, sem menção de varietal, ou seja, são os vinhos mais simples 

para consumo de massa e mais baratos, para atender a população local, em geral, fabricados de 

maneira tradicional. Portanto, para elaborar esses vinhos, as vinícolas não necessitam fazer 

mudança em sua forma de operar para atender ao mercado interno, podendo manter 

equipamentos mais simples e a elaboração é menos sofisticada do que a que é utilizada para 

produzir vinhos finos.  

Segundo o INV, das 935 vinícolas existentes no país, somente 265 exportam, portanto, a 

grande maioria é de vinícolas dedicadas ao mercado interno. 

 

4.2.2 A participação de empresas estrangeiras 

 

Este item aborda a participação das empresas estrangeiras na Argentina, traçando um 

histórico desde que os primeiros investimentos começaram a acontecer no país, com a produção 

de vinhos finos. 

A participação de empresas estrangeiras foi importante, principalmente, a partir da década 

de 1990, quando a Argentina começa a entrar em evidência no mercado global e as empresas 

estavam combalidas pelas distintas crises econômicas e com preços atrativos para serem 

compradas, conforme nossos entrevistados afirmaram.  

Contudo, a primeira participação importante aconteceu muitos anos antes, com a vinícola 

de origem francesa, Moët Chandon, que promoveu o primeiro investimento fora da matriz, na 

França, já na década de 1950, no país.  

A empresa estava procurando novos mercados para seus produtos e, atraída pelo imenso 

mercado interno argentino, tomou a decisão de instalar uma vinícola na região de Mendoza para 

produção de seus vinhos espumantes. A decisão foi tomada depois que a vinícola enviou seus 

técnicos para visitarem áreas em três províncias do país, Rio Negro, Salta e Mendoza, Os 

técnicos alugaram pequenas áreas de testes com potencial para plantarem uvas e, após a primeira 
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colheita piloto, ficaram convencidos e decidiram pela instalação da primeira filial da empresa 

fora da França, na região de Mendoza. Essa filial se consolidou como produtora de vinhos 

espumantes para o mercado local e exportação (FARINELLI, 2013). Embora a empresa tenha 

condições pelo porte, conhecimento, capacidade técnica de elaboração de vinhos com 

equipamentos modernos, pode-se inferir que é o caso de uma produção adaptativa das condições 

locais e matérias primas locais para produção com os mesmos padrões ditados pela casa matriz, 

para poder ostentar a marca conhecida mundialmente e vender e distribuir seus produtos no 

mercado local e exportação. 

Esse movimento de empresas estrangeiras adquirindo empresas vitivinícolas argentinas 

somente se intensificou cerca de 30 anos após este trabalho pioneiro da Chandon quando, na 

década de 1990, após a estabilização econômica do país, com a fixação do câmbio, tornando mais 

fácil a importação de máquinas, técnicos e a compra de vinícolas combalidas pelas dificuldades 

enfrentadas nas décadas anteriores, com a entrada de capitais norte-americanos, europeus e mais 

tardiamente de empresas chilenas (FARINELLI, 2013).  

A importância da chegada desses novos investimentos foi crucial para colocar o vinho da 

Argentina em condições de qualidade para competir internacionalmente, pois se tratavam de 

empresas que já disputam o mercado internacional. Farinelli aponta que, no período 

compreendido entre 1992 e 2008, a Argentina contabiliza a entrada de capitais internacionais da 

ordem de US$ 550 milhões de dólares norte-americanos. Dentre as empresas adquiridas estão as 

vinícolas Santana e Peñaflor (Donaldson, Luftkin e Jenrette, dos EUA); Trivento e Bodegas 

Premier (Concha y Toro, Chile); Santiago Graffigna e Maison Calve (Allied Domecq, Reino 

Unido); Terrazas (Moët Chandon, França); Viñas Argentinas (Marubeni, Japão); Bodegas Etchart 

(Pernod Ricard, França); Bodegas Flichmann e Chateau Los Boldos (Sogrape, Portugal). 

O próximo item aborda o contexto institucional da Argentina, ao logo dos anos, com foco 

no mercado de vinhos. 

4.2.3. O contexto institucional 

 

A legislação argentina teve papel importante desde os primórdios da colonização da 

região Oeste do país. 

A legislação geral sobre águas foi criada em 1884, que permitiu a construção de dois 

grandes diques na província de Mendoza, represando a água de degelo dos Andes, nos rios 
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Mendoza e Tunuyan, possibilitando a irrigação das zonas áridas da região e a fixação dos colonos 

europeus que começavam a chegar trazendo consigo as mudas de videiras para plantar. 

A região já contava com o treinamento proporcionado pelo colégio da Quinta Normal de 

Agricultura, que mais tarde viria a ser a Escola Nacional de Agricultura, e esta passa a fazer parte 

da Universidade Nacional de Cuyo. Esse colégio foi dirigido por um agricultor francês, Miguel 

Amado Pouget, que foi responsável pelas primeiras técnicas de cultivo e fabricação de vinhos de 

maneira industrial (SCHROCK, 2001). 

Institucionalmente, foi importante também a chegada do transporte ferroviário, em 1910, 

interligando a capital da Argentina, Buenos Aires, com a região de Mendoza, que favoreceu o 

transporte e o escoamento da produção de vinho e outros alimentos e mercadorias da região para 

a parte leste do país.  

A legislação de 1959, a Lei 14.878, criou condições de incentivo e financiamento para as 

empreses e fabricas produtoras de vinho poderem se modernizar, incentivou o plantio de uvas 

nativas para abastecer o país.  

Nesse período a área plantada com videiras já atingia 242.324 hectares e o consumo 

interno de vinho atingia 90 litros por habitante/ano. 

O incentivo da plantação de uvas e a consequente produção de vinhos chega a um ápice 

em 1977, com um total de 350.680 hectares de área plantada e consequentemente a produção de 

vinhos se expandiu, ao mesmo tempo em que começava a redução do consumo de vinho que 

reduziu-se a 76 litro per/capita no país. Esse freio no consumo fez com que a Argentina tivesse 

um excedente de produção de quatro bilhões de litros em 1982.  

A reação governamental foi a expedição da lei 22.667, que ordenava a conversão de 

novos vinhedos somente de uvas nobres, vitis vinífera e a redução da área plantada. O resultado 

foi a redução, em cinco anos, para 274.000 hectares, em 1987 (SCHROCK, 2001). Muitos 

produtores de uvas e vinícolas eram mantidos artificialmente por uma política de suporte 

econômico do Estado, a partir do controle de preços e cotas estabelecidas por vinícolas 

pertencentes ao estado (ARTOPOULOS et al, 2010). 

Essa política começou a mudar com o governo de Carlos Menen, a partir de 1990, que 

aplicou políticas de liberação e privatização econômica, fim do regime de cotas e ainda pela 

decretação da lei de conversibilidade do Dólar ao Peso, de 1990, que, na prática, fazia com que o 

câmbio da moeda local ficasse congelado e atrelado ao dólar. Esse regime, embora tenha 
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dificultado a indústria argentina, em geral, permitiu a contratação de técnicos e enólogos 

estrangeiros e a entrada massiva de novos equipamentos para as vinícolas, o que possibilitava a 

produção dos vinhos finos. 

No lado do campo, o desenvolvimento dos vinhos de alta qualidade a partir de uvas vitis 

vinífera foi incentivado. Naquele período, a área plantada com videiras foi reduzida a cerca de 

209 mil hectares. Era uma redução significava, comparado com os anos anteriores, e isso era o 

resultado líquido da redução da área de uvas nativas e um pequeno aumento das uvas europeias. 

Ainda, o consumo do vinho local havia sido reduzido para 50 litros/ habitante ano. Como 

ilustração, a Figura 4 indica a diminuição do consumo interno de vinhos na Argentina, ao longo 

dos últimos 40 anos. 

 

Figura 4: Consumo interno de vinhos na Argentina das décadas de 1960 a 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na base no Observatório Vitivinícola Argentino, 2017. 

 

Em 1993 o governo adotou um plano estratégico para o setor, o PEVI (Plano Estratégico 

da Vitivinicultura), que tinha três peculiaridades: primeiro, criava uma política de promoção de 

exportação de vinhos, segundo, ampliava o poder das partes interessadas, via uma taxa de 

financiamento a partir das vendas do próprio vinho e provisionava a criação de um conselho 

autônomo da vitivinicultura argentina, o COVIAR. Os representantes desse conselho eram todos 
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oriundos da iniciativa privada, do setor vitivinícola, para reproduzir uma bem sucedida gestão de 

parcerias público-privada experimentada em Mendoza, nos anos anteriores. (McDermont, 2008). 

Nos anos 2014 e 2015, a produção das matérias primas, por produtores independentes, 

sofreu com a queda das margens, principalmente por produtores de uvas de baixa qualidade 

enológica. Estudo de Abihaggle et al, (2015), indicam que o preço de venda dessas uvas não 

cobrem os custos de produção. A tendência é a redução drástica desses produtores independentes, 

por abandono de atividade, ou se associarem a alguma cooperativa, ou a mudança do tipo de uva 

que produzem por uvas de qualidade enológica superior, pelas quais os produtores recebem 

valores mais altos. (ABIHAGGLE et al, 2015). 

 

 

4.2.4 O contexto social 

 

 

Várias vinícolas de origem italianas, como Catena, ou espanhola, Arizu, foram fundadas 

por imigrantes que chegaram na Argentina, no final do século XIX, em várias regiões do país, 

como Salta, San Juan e Mendoza, e começaram a plantar uvas e a fabricar seus próprios vinhos, 

já a partir da primeira década do século XX. 

Essas vinícolas passaram a primeira metade do século crescendo e tornando-se 

responsáveis pelo abastecimento de vinhos de toda a Argentina, com o crescimento da população, 

com a chegada de novos imigrantes, que traziam o hábito de tomar vinho com frequência, 

elevando o consumo neste período, até a década de 1970 (SANTOS, 2008).  

Na década de 1980, quando o consumo começa a cair com a competição com outras 

bebidas, como cerveja e refrigerantes, as empresas contavam com incentivos do governo para 

manutenção da produção, dos produtores agrícolas que dependiam das vinícolas. Uma das 

empresas grandes empresas que tiveram problemas foi a vinícola Giol, que comprava uva de 

quatro mil produtores e fornecia 23% do vinho consumido na Argentina.  

Em 1987, a empresa estava com dívidas de US$ 35 milhões de dólares. A empresa sofreu 

uma intervenção governamental, porém, imediatamente foi transformada em uma cooperativa, a 

FECOVITA, para elaborar vinho com as uvas dos produtores independentes e recebeu 
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financiamento para poder comprar maquinários modernos para elaboração e fracionamento, o que 

fez a empresa rapidamente se reerguer e não depender da ajuda estatal (SCHRODER, 2001).  

A cooperativa fez a integração com dezenas de outras cooperativas para se tornar, na 

década de 2000, uma das maiores vinícolas processadoras do país, além de fomentar o 

desenvolvimento da nova vitivinicultura, com técnicas modernas - dessa forma, reconquistando, 

aos poucos, os quatro mil produtores agrícolas.  

Entretanto, o período compreendido pela década de 1990, com o plano de 

conversibilidade e a abertura dos mercados em todo o mundo, foi conturbado para as empresas, 

pois fez com que muitas delas, que não estavam preparadas para os novos tempos e devido a 

competição, essas fossem extintas, ou fossem adquiridas por empresas estrangeiras. Das 

empresas que sobreviveram, no entanto, o movimento de conversão dos vinhedos para vitis 

vinífera, deixou-as em condições de igualdade com as empresas estrangeiras por poder contar 

com matéria prima adequada à produção de vinhos de alta qualidade, o que foi um fator chave na 

sua sobrevivência. Porém, a conversão dos vinhedos não foi realizada de maneira tranquila. Ela 

foi induzida pelas próprias vinícolas procurando ser autossuficientes e aumentando a distância 

entre produtores de uvas independentes e as vinícolas, pela divergência de interesse entre eles, e 

se constituiu de um entrave ao progresso da indústria (FARINELLI, 2013). 

O movimento de entrada de empresas estrangeiras, com investimento maciço de capitais, 

e conhecimentos técnicos mais avançados, dinamizou o mercado e fez com que as vinícolas que 

permaneceram controladas por empresas e famílias locais também se beneficiassem dessas novas 

condições econômicas desse período da década de 1990 à 2000.  

Um de nossos entrevistados reforça que a paridade dólar-peso a partir da lei de 

conversibilidade imposta pelo governo argentino foi desastrosa para a economia local, 

principalmente para a área industrial local, porém, para as vinícolas não. A nova condição 

econômica permitiu que as empresas locais pudessem contratar enólogos e consultores 

internacionais, bem como importar com preços vantajosos, em função da taxa de câmbio da 

época, equipamentos e tanques de aço inoxidável para vinificação, e barris de madeira novos para 

maturação do vinho para permitirem um ressurgimento das empresas locais e adaptação às novas 

técnicas de vinificação, novos tratos culturais e novos métodos de irrigação e aproveitamento das 

cepas europeias já existentes e aclimatadas ao local, como será discutido no próximo item. 
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4.2.5 O contexto tecnológico 

 

A indústria de vinhos, antes de 1990, sempre foi caracterizada pela tradição e com pouco 

conhecimento científico empregado tanto na parte plantio, como na parte de produção do vinho. 

As decisões sobre o plantio, a colheita e a produção seguiam uma tradição e o produto era 

consumido na Argentina, quase sem grandes exigências por parte dos consumidores. 

(ARTOPOULOS, et al, 2010), conforme será examinado a seguir. 

O cultivo das plantas sempre foi feito por meio da irrigação por canais de distribuição, 

com inundação das raízes. Esse sistema, que perdura até hoje em muitos vinhedos, tem a 

vantagem de eliminar, ou pelo menos reduzir parte das pragas que ocorrem nas videiras 

(SCHROCK, 2001). Porém, a partir da década de 1990, foram introduzidas novas técnicas de 

cultivo, na qual as plantas são regadas por gotejamento. A tecnologia e os equipamentos foram, a 

princípio, importadas de empresas israelenses, que aos poucos foram também instalando filiais na 

Argentina e hoje é totalmente fabricado no local.  

Conforme nossos entrevistados disseram, com o gotejamento, os terrenos não precisam 

ser mais planos, o que permite plantar mais próximo às montanhas, em terrenos com aclive. Isso 

tem uma vantagem tecnológica, por dar maior liberdade de busca de terrenos novos, causando 

uma revolução de duplo sentido. Primeiro, a busca de terrenos novos, mais apropriados para a 

plantação de novos varietais para a produção de uvas com potencial enológico distinto e, em 

segundo lugar, a produção com os mesmos varietais em terrenos diferentes que proporcionaram 

obtenção de produtos diferentes a partir do mesmo varietal. 

Ao mesmo tempo, com a oferta de equipamentos importados de menor tamanho e custo 

mais reduzido, possibilitou o surgimento de vinícolas de menor escala, com produção própria, de 

vinhedos de uvas mais nobres, que lhes permitiam fazer vinhos de melhor qualidade e em menor 

volume. Dentre os equipamentos de menor escala estão os filtros prensa, tanques de aço 

inoxidável e a possibilidade de comprar, em pequenas quantidades, os barris de carvalho para a 

guarda do vinho, para melhoria da qualidade do produto.  

Ainda, nossos entrevistados afirmaram que passaram a surgir certas empresas 

especializadas em fracionamento, que alugam ou executam o serviço de engarrafamento de 

pequenas produções, pois em poucos dias podem engarrafar, com envasadoras modernas e 
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rápidas, a produção desejada de um cliente de pequeno porte, reduzindo as necessidades de 

inversão. 

 

4.2.6 O contexto mercadológico  

 

Até o início da década de 1990, a maioria das vinícolas da Argentina não sabia como 

adaptar seus produtos aos gostos dos consumidores americanos e europeus. Os vinhos desses 

países tendem a ser mais sofisticados e elaborados dos que os produzidos nos países de 

industrialização tardia. Os consumidores desses países tendem a perceber os vinhos frutados, 

aromáticos e de baixo conteúdo alcoólico, típicos dos países do “Novo Mundo” como rudes, 

ásperos ou grosseiros (ARTOPOULOS et al, 2010 p. 22)  

Também, até o início da década de 1990, os produtores argentinos não sabiam como 

produzir campanhas efetivas de marketing ou como trabalhar com os distribuidores americanos e 

europeus que, por exemplo, não aceitam renegociar termos ou condições comerciais, como é 

comum que aconteça nos mercados da América do Sul. Os compradores internacionais também 

esperavam que os produtores de vinhos fossem capazes de desenhar rótulos que informassem a 

região particular de produção de cada vinho e as características gerais do seu sabor e aroma 

(ARTOPOULOS, et al, 2010). 

A medida que as empresas vinícolas foram aprendendo a exportar, houve uma evolução 

na tratativa comercial, na melhora da apresentação dos produtos e, por fim, quase totalidade dos 

principais exportadores de vinhos argentinos adotam, hoje em dia, práticas de marketing 

compatíveis com o estado da arte internacional. Enfatizam a identidade regional e da marca, tem 

sites em inglês e espanhol, participam em competições internacionais e promovem o enoturismo, 

com atividades receptivas nas vinícolas, degustação de vinhos, restaurantes para harmonização 

dos vinhos com alimentos, conforme citado pelos entrevistados. 

O reflexo dessas iniciativas podem ser sentidos nos números das exportações de vinhos de 

vinhos da Argentina, conforme a tabela 6, onde são apresentados os valores de exportações em 

dólares e volume exportado em litros.  
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Tabela 6: Evolução das exportações de vinhos da Argentina entre anos 2002 a 2015. 

Ano FOB Litros 

 mil US$ mil 

2002 66.621 89.279 

2003 101.551 110.563 

2004 230.859 154.891 

2005 303.806 214.719 

2006 381.580 294.524 

2008 627.650 418.646 

2009 620.469 283.097 

2010 725.027 275.705 

2011 840.337 315.050 

2012 922.435 365.961 

2013 876.203 314.983 

2014 831.944 260.450 

2015 811.890 265.304 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informe INV – 2016. 

 

 

4.3  ESTUDO DE CASO: A BODEGA CATENA ZAPATA 

 

Fundação da empresa 

 

Após discorrer sobre todo o contexto argentino com relação à implantação da indústria 

vinícola no país, este trabalho apresenta o estudo de caso: a Bodega Catena Zapata. Como tantos 

outros imigrantes italianos fizeram, fugindo da escassez e da fome da Europa, a história da 

Catena começa, na Argentina, com a chegada do pioneiro, o Sr. Nicola Catena, em 1898, em 

Mendoza, que logo compra terras para produção de uvas, em 1902, já da variedade Malbec, que 

era utilizado para cortes de outros vinhos. O Sr. Nícolas constitui uma família e seu filho, 

Domingos, logo passou a se encarregar da vinícola. O filho casou-se com a Sra. Angélica Zapata, 

filha de uma família nobre e rica da província. Com essa união, ele utiliza seus recursos para 

aumentar os vinhedos e a produção de vinhos. Sr. Domingos também era preocupado em 
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produzir vinhos de melhor qualidade e diminuir o custo. São suas as iniciativas, já na década de 

1960, de vender diretamente para as adegas de vinho na capital do país, eliminando 

intermediários. Porém, a Argentina passa, nas décadas de 1960 e 1970, por períodos conturbados 

social e politicamente que afetam todos os negócios. Houve anos em que a empresa, apesar de ser 

uma das maiores vinícolas do país, não conseguia pagar a colheita das uvas com o preço dos 

vinhos, porém, o Sr. Domingos não deixava de produzir. Por essa época, seu filho, Nicolas 

Catena, já trabalhava na empresa e via a pouca efetividade do negócio, devido à alta taxa de 

inflação vigente na época. Nicolas cuidou de seus estudos, formando-se em Economia, com 22 

anos.  

 

Mudança para os Estados Unidos 

 

Com tantas convulsões no país, Nicolas mudou-se com sua família para os Estados 

Unidos, no início da década de 1980, para passar uma temporada e aceitou uma cadeira para 

lecionar como professor visitante, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Nesse período 

teve contato com produtores de uvas e vinhos nas proximidades, em Napa Valley, principalmente 

com Robert Mondavi, que era um dos pioneiros na elaboração de vinhos da Califórnia e estava 

investigando e testando novas formas de produção para tornar os vinhos do país tão bons quanto 

os vinhos franceses.  

 Esses ensinamentos e essa quebra de paradigma que o Sr. Nicolas presenciou foram 

importantes no momento de seu retorno à Argentina. Ele estava decidido a tentar a mesma coisa 

em seu país, fazer vinhos de alta qualidade, pois até então produziam-se somente vinhos de 

massa, com pouca qualidade, competindo por preços e volumes de produção. 

  

 

Retorno à Argentina 

 

Após passar dois anos nos Estados Unidos, em 1982, retornou para a Argentina e teve a 

coragem (e os elementos) para tomar uma decisão que alterou o destino da empresa e influenciou 

toda uma nova geração de produtores de vinho. Visualizando o que estava ocorrendo no país, 

com respeito as dificuldades econômicas e com base em sua experiência e aprendizado que 
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presenciou nos EUA, tomou a decisão de vender a empresa da família que produzia vinhos de 

mesa (baixa qualidade) e conservou a Vinícola Esmeralda, definindo a estratégia de somente 

produzir vinhos finos, uma vez que essa vinícola era especializada na elaboração de vinhos finos 

(CATENA, 2015).  

Porém, a venda da vinícola não foi, em si, a revolução que o proprietário queria. O Sr. 

Nícolas considera que houve, desde essa época para a atualidade em 2017, três revoluções em sua 

empresa. A primeira foi a decisão de reformular a produção de vinhos finos, abandonando o 

método tradicional italiano de fazer vinhos e substituindo os velhos e enormes tonéis de madeira 

por tanques novos de aço inoxidável para a fermentação e a aquisição de barris de carvalho novos 

para fase de envelhecimento dos vinhos, à maneira que os americanos da Califórnia estavam 

fazendo (DEL RIO, 2015). 

Essa estratégia vai muito além das decisões gerenciais, pois a empresa buscava a 

excelência e inovação em todos os elos da cadeia de valor. Começou a busca pelos melhores lotes 

para o cultivo de uvas próprias para produção de vinhos varietais, cujas uvas passaram a ser 

declaradas no rótulo, conforme ele já havia visto nos Estados Unidos, e também já era empregado 

na Austrália e África do Sul. As uvas que estavam em evidência no momento e que a Catena 

estava trabalhando eram Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Malbec. Por volta do final dos anos 

80 ele começa a reforçar a sua equipe, trazendo tecnologia, com a contratação de enólogos 

estrangeiros, como o americano Paul Hobbs (GONZÁLEZ, 2010) e outros consultores italianos e 

franceses. O Sr. Nícolas comentou em uma reportagem que “esta foi uma maneira de trazer o 

melhor conhecimento, a um baixo custo, e é uma coisa que eu recomendaria para qualquer um 

iniciando um novo projeto” (DEL RIO, 2015). 

 

 

 

Produção de vinhos de alta qualidade 

 

A mudança para a produção começou a dar resultado com a produção de vinhos de alta 

qualidade, no início da década de 1990. Esses vinhos tinham como o objetivo a exportação, que 

foi uma saída natural devido ao excesso de produção de vinhos no país e à diminuição do 

consumo interno. O excesso de vinhos foi equacionado por legislação, tema já discutido aqui, 
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impondo o regime de quotas, o que levou à diminuição da área plantada e consequente 

diminuição da oferta de matéria prima. No entanto, para manter os ganhos com produto, já que a 

área e o volume de vinhos diminuíram, passa a ser interessante o plantio de uvas mais 

selecionadas de maior valor, para obter um valor mais alto pelo vinho.  

A participação de técnicos locais foi também marcante na vida da empresa. Em 1992, 

contrata para sua vinícola um engenheiro agrônomo, especialista em prospecção de solos para a 

produção de uvas para vinhos finos, que trabalhava para um instituto governamental, o Instituto 

Nacional de Tecnologia Agrícola (INTA), o Sr. Alejandro Vigil. Esse engenheiro e os enólogos 

da empresa foram desafiados pelo Sr. Nicolas Catena para que cada um elaborasse um vinho e 

lhe apresentasse, sendo que o melhor vinho passaria a ser fabricado pela vinícola. O Sr. Vigil, 

recém-chegado à empresa, foi o vencedor do desafio e passou a ser prestigiado na vinícola até se 

tornar, após alguns anos, o seu enólogo chefe, ajudando a empresa a conseguir produtos de 

qualidade internacional e poder oferecer no mercado externo.  

 

 

 

 

Pioneirismo na exportação de vinhos 

 

A vinícola Catena é considerada a pioneira na exportação de vinhos, segundo esse novo 

modelo de produção de vinhos finos, desde 1992. Nesse ano, as exportações do país atingiram 

US$ 20 milhões, de vinhos engarrafados e a granel. Nessa época o total exportado por todos os 

países, como comparação, era de US$ 10 bilhões. A vinícola fez, à época, as primeiras 

exportações para os Estados Unidos de vinhos Cabernet e Chardonnay. Seguindo o caminho dos 

vinhos californianos, passado alguns anos, a Catena também se viu em condições, já em 1995, de 

apresentar seus vinhos para concursos na França. O vinho escolhido foi o Cabernet, que acabou 

sendo premiado em uma degustação às cegas na França e deu a primeira confirmação de que era 

possível fazer vinhos de alta qualidade na Argentina. O preço para venda no varejo, no exterior, 

com as primeiras exportações para os Estados Unidos, foi estabelecido em US$ 15 a garrafa, o 

que foi uma decisão de ousadia de Nicolas Catena para posicionar o seu produto superior a 

qualquer outro vinho da América do Sul (ARTOPOULOS et al, 2010). Apesar do preço, o vinho 
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foi considerado um sucesso e essa produção, especialmente elaborada para o mercado americano 

foi toda vendida e serviu de modelo para outras vinícolas se lançarem internacionalmente. Ao 

mesmo tempo, Nicolas Catena tratou de fazer os seus contatos internacionais de importadores e 

distribuidores para seus vinhos. Foi na data de 1991 o contrato da Vinícola Catena Zapata com o 

importador no Brasil, conforme um dos entrevistados. 

 

Revista Wine Spectator: visibilidade internacional  

 

Desde a década de 1980, Nicolas Catena se dá conta de que seria crítico para a 

internacionalização ser bem sucedida, que houvesse o trabalho com jornalistas na promoção de 

seus produtos e que ele teria que liderar essas ações por conta própria. Primeiro convidando 

jornalistas especializados em vinhos para visitar a sua vinícola e provar os vinhos. Já na década 

de 1990, como parte desses esforços promocionais dos vinhos que estava começando a exportar, 

ele contrata dois dos melhores dançarinos de tango argentinos e os faz viajar por várias cidades 

dos Estados Unidos. Essa sua opção se deve ao fato de ele entender que o tango é o único ícone 

cultural argentino conhecido pelos norte-americanos e ele queria associar a qualidade dos seus 

vinhos com a qualidade da dança. (ARTOPOULOS et al, 2010, p.23). 

Esses esforços de Nicolás Catena para promover seus vinhos e produzi-los em um nível 

de qualidade igual à de muitos produtores do Novo Mundo fora da Argentina levou a Wine 

Spectator a publicar em artigo de 31 de janeiro de 1996 que havia apenas dez produtores de vinho 

de classe na América do Sul sendo nove deles chilenos e um argentino, a Catena Zapata. Esse 

artigo trouxe a atenção não somente da imprensa especializada, como também de investidores e 

vinícolas internacionais para investirem na Argentina. 

 

Primeira revolução tecnológica: o Instituto Catena de Vinhos 

 

No começo dos anos 2000, a sua filha mais velha, Dra. Laura Catena, estava fazendo um 

curso nos Estados Unidos de Biologia e mais tarde de Medicina. Embora viva nos Estados 

Unidos desde então e trabalhe na área médica, ela trouxe para o negócio da família o 

conhecimento científico e espírito investigativo e, junto com as ideias do avô, já falecido, que 

acreditava no potencial vinícola da uva Malbec, incentivou o pai a investir neste varietal. 
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Fazendo verdadeiros experimentos científicos com clonagem e investigações em várias regiões 

para descobrir em qual região o varietal se desenvolveria e seria capaz de atingir o seu maior 

potencial vínico. A Dra. Laura criou um departamento investigativo dentro da empresa, em 

colaboração com a Universidade Nacional de Cuyo, da Argentina e Universidade de Davis, na 

Califórnia, EUA. Esse departamento seria transformado, em 2013, no Instituto Catena de Vinhos 

para desenvolvimento de pesquisas no setor enológico.  

Com relação às uvas Malbec, Sr. Nícolas acreditava que estes varietais precisavam de frio 

depois de ouvir o técnico francês, Francois Lurton, dizer que os vinhos Cabernet da Catena eram 

parecidos com o de Languedoc, que é conhecido como vinhos de massa e feitos com uvas de 

lugares quentes, na França. O diálogo é repetido aqui como nos foi contado na entrevista, quando 

perguntamos ao entrevistado que conhece bem o Sr. Nícolas, de onde ele teve a ideia de plantar 

em zonas mais frias: 

ENTREVISTADO: Bien, porque en su momento, el hablaba mucho con gente de Francia, y un 

día le hace a probar a Lurton (Francois Lurton – propietario Vinícola LURTON da França)  

un Cabernet de viñedo Angélica que está en Lunlunta. Bueno le hace probar el Cabernet, 

Lurton le dice, “Ah muy rico, muy parecido con los Cabernet de Languedoc. Eso fue como le 

clavaba un cuchillo en su corazón… porque el quería competir con Bordeux. Entonces puse a 

buscar zonas frías  

ENTREVISTADOR: Ah, entonces pensó en zonas frías! 

ENTREVISTADO: Zonas más frías, empezó a trabajar en eso.  

 

Segunda Revolução tecnológica: plantio em terras mais altas 

 

A decisão de procurar zonas mais frias foi considerada a segunda revolução da Bodega 

Catena Zapata, pois começaram a implantar um vinhedo batizado de Adriana (nome de sua 

terceira filha), em terras mais altas, a 1.500 metros sobre o nível do mar, perto dos Andes, por 

volta dos anos 2000. Por essa época, o pessoal entendido pensava que seria uma loucura colocar 

uvas em regiões tão altas, pois ela correria dois riscos, a possibilidade de geadas que congelaria 

as uvas e a dificuldade de amadurecimento. Pois, dessas uvas, o Sr. Nicolas e sua equipe 

persistiram e ocorreu uma adaptação de videiras de Malbec que, pela adversidade do clima, 

retarda efetivamente o amadurecimento e concentra os compostos necessários para dar um bom 

vinho. Com uvas provenientes desses vinhedos, a empresa elaborou um vinho Malbec, em 2004, 

que recebeu a mais alta premiação, com pontuação de 98 pontos pelo reputado crítico de vinhos, 

Robert Parker, que edita a revista Wine Advocate. Além do reconhecimento, Alejandro Vigil, 

enólogo chefe, percebeu que um mesmo varietal, plantado em locais diferentes, pode ter como 
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resultado, vinhos totalmente diferentes e passaram a implantar esse conhecimento na rotina da 

empresa e planejamento dos vinhos (DEL RIO, 2015).  

Esse vinhedo Adriana trouxe outra particularidade para a empresa, pois, a partir de 2005, 

com os conhecimentos acumulados na busca de territórios mais apropriados para os vinhedos e a 

percepção de que parcelas de terras em um mesmo vinhedo, mesmo plantando um único varietal, 

contém potencial vinífero diferente, conferindo características diferentes aos vinhos. Dentro do 

território de um mesmo vinhedo, no caso do Adriana, a empresa encontrou parcelas de terrenos 

aluvionais, terrenos rochosos e outras parcelas com diferenças em micronutrientes e 

componentes.  

 

Terceira revolução tecnológica: vinificações separadas 

 

A empresa passou a investir nesse tipo de pesquisa e fazer vinificações separadas com as 

uvas segregadas de cada um desses solos. Alguns vinhos eram de qualidade superior e outros não 

tanto. Os melhores foram selecionados e misturados, ou engarrafados em separado, para dar 

linhas de produtos diferentes com produções muito pequenas, porém, esses vinhos são premiados, 

praticamente desde que foram criados, como os vinhos tintos Malbec Mundus Bacillus terra e 

Malbec River Stones e o vinho branco Chardonnay White Stones. 

O Sr. Nicolas considera essa a terceira grande revolução da empresa, ainda em curso, e 

investe aproximadamente US$ 1.000.000 por ano em pesquisas (DEL RIO, 2015).  

O vinho Malbec protagonizou, ao longo dos anos 2006 a 2015, uma mudança na pauta de 

exportação dos vinhos argentinos, assumindo uma posição de destaque e um crescimento em 10 

anos de 158% em faturamento e passou de 13% para 51% do volume exportado (OBVA, 2016). 

Além disso, propiciou a transformação dentro de inúmeras outras vinícolas da região, 

disseminando os conhecimentos deste varietal e o surgimento de vinícolas pequenas que, se 

aproveitando do movimento exportador, lançaram os seus próprios vinhos, tendo como base o 

varietal Malbec, chegando, ao final de 2015, com um total de 269 vinícolas exportadoras dentro 

de um universo de 935 vinícolas existentes e em operação no país (OBVA, 2016). Como exemplo 

desse desenvolvimento de novas vinícolas, em 2007, o Sr. Alejandro Vigil, que já era o enólogo 

chefe da Catena, desenvolve um projeto pessoal, tendo como sócia uma das filhas do Sr. Nícolas 

Catena, criando uma nova vinícola, a Aleanna, numa região promissora para vinhos, perto de 
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Mendoza, chamada Gualtallary, conforme o mesmo comentou em nossa entrevista. A Catena já 

possuía vinhedos nesta região, de novos varietais que o enólogo começou a desenvolver e fazer 

novos experimentos enológicos. Com cuidados e manejos especiais, produzem uvas que utilizam 

para fazer vinhos finos, que já estão sendo premiados pelos críticos internacionais de vinhos. 

Com isso, essa vinícola dedicou-se à produção de vinhos super premium e vinhos ícones, 

retirando do terroir a sua melhor expressão (BADALONI, 2014). 

Nícolas Catena sempre esteve baseado em Mendoza, onde nasceu, fez seus estudos, 

trabalhou na empresa da família, casou-se, teve três filhos, Laura, Ernesto e Adrianna e continuou 

fazendo seus investimentos nessa terra, gerando outras vinícolas, como a Aleanna e a Caro, esta 

última, uma joint venture com a vinícola francesa Baron de Rothschild. Porém, está com novos 

projetos e investimentos em outras províncias com La Rioja e La Pampa, pois o pioneiro dos 

vinhos finos argentino acredita que a revolução “dos pequenos lotes”, (terceira revolução) dentro 

do vinhedo, para elaboração de vinhos ícones transcenda as fronteiras de Mendoza... pelo menos 

até a descoberta da quarta revolução.  (DEL RIO, 2015)  
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5. DISCUSSÃO 

 

A finalidade deste capítulo é discutir o objetivo da dissertação, isto é, verificar se a 

empresa foco do Estudo de caso – Catena Zapata, do cluster de vinhos de Mendoza, Argentina, 

participa do mercado internacional dentro do critério de governança ou por upgrade.  Além disso, 

são discutidos três outros resultados relevantes da pesquisa, que têm caráter acadêmico e de 

mercado. 

Em primeiro lugar, dentre os critérios adotados para essa verificação no mercado 

internacional, que estão indicados na seção 2.4 do referencial teórico, verifica-se que a empresa 

atingiu o resultado de exportação por upgrade, como será demonstrado abaixo, no item 5.1. Em 

segundo lugar, verifica-se que a empresa e o cluster de vinhos de Mendoza participam com a 

produção de vinhos considerados do novo mundo, apresentando e valorizando o vinho Malbec. 

Esse resultado pode ser visto considerando que mesmo países da Europa, defensores da produção 

tradicional de vinhos, fazem compras de vinhos à granel, para serem fracionados em seus países 

ou até passiveis de serem re-exportados, conforme se conclui dos dados na Tabela 3, na seção 

4.3. Como visto, Alemanha, França e Rússia estão no grupo dos maiores importadores de vinhos 

e mais de 50% do volume das importações se dá na forma a granel. O terceiro ponto a ser 

ressaltado nessa discussão são os resultados institucionais verificados no relacionamento entre 

empresas e instituições públicas e instituições patronais que, em seu exercício em Mendoza, 

contribuem para o resultado de crescimento do setor e, finalmente, com relação a imagem 

conquistada pelas vinícolas no mercado consumidor e a inferência de uma emergência de 

Benchmarking. Todos estes pontos serão discutidos nesta seção. 

 

5.1  INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

TECNOLÓGICAS 

 

 

Conforme sugerido por Sato e Fujita (2009), a Matriz de Competências pode ser 

utilizada para outras firmas dentro do sistema de manufatura.  
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A proposta do pesquisador é propor a interpretação da matriz de Competências 

Tecnológicas, para o setor vitivinícola, a partir da pesquisa realizada nas empresas que atuam no 

segmento, conforme a relação a seguir. As competências das empresas serão divididas em quatro 

atividades exercidas pela empresa, de acordo com o que foi levantado na parte empírica:  

a) O planejamento de produção; 

b) O cultivo das plantas; 

c) O processamento; 

d) A comercialização e marketing. 

A primeira atividade, o planejamento, envolve as atividades de planejamento do tamanho 

da empresa com relação ao seu potencial financeiro, que mercado a empresa deseja explorar e se 

a empresa vai atuar na parte de plantio e processamento do produto. A segunda atividade, o 

cultivo das plantas, envolve toda a parte agrícola, seleção, aquisição de insumos, tratamento das 

videiras, planejamento e colheita das uvas a serem utilizadas no processo seguinte. A terceira 

atividade, o processamento, envolve a parte de equipamentos e utensílios utilizados na fase de 

elaboração dos vinhos e a parte de conhecimento empregado no processo. Finalmente, a quarta 

atividade envolve todas as ações de comercialização do produto, em termos de upgrade dentro da 

cadeia de valores, como a seleção de canais de distribuição internacional, preços de venda, 

degustações, fortalecimento da marca e referenciamento do produto. 

Para a proposição da matriz, resta definir o nível ou profundidade que cada atividade é 

exercida pela empresa, descritos por Sato e Fujita (2009) como sendo Operacional, Assimilativo, 

Adaptativo e Inovativo.  

A competência, em nível operacional, justifica-se como sendo a operação com tecnologias 

existentes. Dependência de fontes de conhecimento externas para lidar com situações não 

corriqueiras. O nível Assimilativo é representado por domínio de tecnologias existentes, 

disponibilidade in-house para lidar com situações novas que surgem na operação de tecnologias 

dominadas. Já o nível Adaptativo se configura como realização de melhorias na tecnologia 

existente e prevalecente entre produtores locais. Finalmente, o nível Inovativo é caracterizado 

pela criação de elementos originais comparados com os existentes local e globalmente. 

A caracterização de cada espaço da matriz foi definida pela interpretação dos dados das 

entrevistas realizadas e da leitura dos documentos e sites consultados. As falas dos entrevistados 
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foram lidas, as partes relevantes foram codificadas e categorizadas manualmente e o resultado é 

apresentado no Apêndice deste trabalho, segundo as funções de empresa aqui definidas. 

Seguem alguns exemplos de categorização por planejamento, conforme indicado por um 

dos entrevistados, a noção do planejamento de como deve ser feita a safra e qual deve ser o 

objetivo da vinícola, antes que esta comece suas atividades: 

[…]saber en función de, cuando uno plantea, una empresa está planteando, que lo que piensa 

primero,  que va hacer, y adonde lo vas llevar? O sea, va estudiar en que segmento de mercado meter-

se y por donde… adónde va atacar comercialmente. Creo que hay empresas que sabrán  entender, o 

contextualizar-se, en de momento para donde ubicar  su materia prima, para lograr su producto, No? 

Después de la elaboración propiamente dicho, le estilo de vino, sabemos que un poco desde el punto 

de vista del consumidor, y un poco desde el punto de vista del hacedor de vino, va fluctuando, van 

mirando, no? Hay veces que el consumidor le exige, al sector hacedor, y ahí, no quiero utilizar la 

palabra industrial  (rs) … y hay veces de la bodega del dueño, del hacedor, propone al consumidor. 

Hay un juego para mí. En mi entender. No sé, hay interpretaciones. Hay empresas que interpretan 

bien este otro proceso, que la elaboración por estilo. 

A capacidade financeira e categorizada como Marketing é evidenciada pela fala de outro 

entrevistado: 

[….]Hasta que la economía no acompaña un poco hacer negocios internacionales, cuesta. Cuesta 

mucho. Porque tiene que tener, una espalda. Tiene que tener un suporte económico y financiero para 

que los tiempos que no sea tan rentables vos tener igual a la comparación. Porque como explica a un 

inglés que existe inflación. A un inglés no le interesa. No lo entiende. Vos firmar un contrato con un 

inglés, vos tiene que cumplir. 

 

 

A função do cultivo de plantas, conforme nossos entrevistados caracterizaram, pelos 

trabalhos de escolhas de microclima dentro da mesma região produtora, para fixar os vinhedos 

para a produção, conforme os entrevistados disseram: 

 
Si, en la mayoría de los varietales. Yo el único que podría te decir que necesita zonas un poco más 

cálidas es el Sirah. Tanto en San Juan, cuanto en la zona de Maipu, se da bien es el Sirah. Pero 

Malbec y Cabernet no? 

 

Ou, então, sobre a utilização de técnicas mais modernas de irrigação: 

 
Eso nos permitió que muchas zonas en los pies de cierros. Antes nivelábamos a cero y regábamos a 

manto. Se reglas por goteo se puede adecuar riego a topografía de terreno. 

Inversiones de dinero, se cambió dinero, se incorporó el riego por goteo. 

 

 

Ainda, na mesma função de cultivo, a utilização de equipamentos modernos para 

identificação do perfil de micronutrientes do terreno para identificar o tipo de adubação 
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necessária, característica de assimilação de novas técnicas e pioneirismo e inovação para uso de 

tais técnicas em agricultura de precisão: 

 
- sí, yo creo que cada vez va juntando más nuestro trabajo, con nuestra energía, nuestro conocimiento 

y creo que va atendiendo a eso… […] agricultura […] sensores […] entonces se hace una 

diferenciación de las zonas y micro-zonas en toda la finca […] 

- ahí pasa un cuadriciclo con una máquina, va con unos sensores haciendo unas fotocopias del suelo, 

como un escaneo, como un escáner. 

 

O uso de técnicas de colheita mecânica para reduzir o custo de mão de obra, em 

contrapartida a colheita manual, que é mais apropriada para a produção de vinhos finos: 

 

[…]porque no pueden trabajar, es un ciclo vicioso, que hay obligado, o hay generado, el desarrollo de 

la cosecha mecanizada y acá se viene también otra cuestión, la idea es que, bajar precios, para contar 

con materia prima, disminuir los tiempos de cosecha, con eso disminuí risco, vos que tienes racimo de 

uva en la planta, estás pensando todo día si llueve o no llueve problema así es importante, y el factor 

calidad. Hoy las machinas están desarrolladas tecnológicamente de una manera que vos tienes , un 

jugo, una uva bonísima, no precisa tratar nada, entonces eso que hay hecho? Todo este contexto, hay 

obligado que las bodegas de un millón de litros hace a riba, desarrolla la capacidad de recepción de 

cosecha mecanizada. 

 

Mais informações sobre o emprego de tecnologia de satélites para tratar de 

micronutrientes no campo, para propiciar o plantio de novas videiras. 

Sobre todo, en la parte agronómica está muy relacionado con tecnología propiamente dicha: mapeo 

del suelo a través de ponto satelital, los trabajos específicos con tecnologías con elementos escondidos 

del suelo. Entonces, todo eso tiene un costo y un tiempo. Se lleva tiempo. La estadística año tras año. 

Una cosa es lo que se supone, otra es el resultado cierto! Lo que estás haciendo y tiene que esperar si 

no, no? 

 

Conceito de utilização do momento da colheita, indicando o conhecimento sobre o 

processo de vinhos e o ponto de maturação das uvas: para fazer vinhos diferentes, com ponto 

ótimo de maturação da uva, ou outros vinhos que podem utilizar as uvas que não estejam no 

ponto máximo de maturação: 

Antes había un concepto que era el momento óptimo de cosecha. Hoy eso se partea y no existe 

momento óptimo de cosecha. Porque vos cosechas el momento, tienes un vino, vos cosechas en otro 

momento tiene otro vino  y eso fija  así, cambiaran el estilo de los vinos. Con estos accidentes 

climáticos é como se le partió  el concepto y era se vas a espera el momento óptimo, ahora son 

diversos momentos para diversos estilos de vino, De hecho, hoy ese momento óptimo de cosecha, que 

se esperaba, que los taninos, maduran, cosa que iban, es como que ya pasó de moda, este estilo de 

vino. Y ahora se lo cambió, determinando los momento de cosecha se puede hacer un vino por un lado 

por otro. Tocando distintos estilos de vino. 

 

Com relação à produção, alguns exemplos constatados pela fala de nossos entrevistados, 

no aspecto de equipamentos para a industrialização, que permitiu a tecnificação das pequenas 

vinícolas, com equipamentos modernos, de tamanho adequado a elas: 
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[…] empezamos a incorporar tecnología de escala, cosa que nosotros no teníamos, lo pequeño filtro, 

la pequeña moledora,  el pequeño todo la maquinaria, que permita la aparición de la pequeña bodega 

[….] Eso se cambió, por una bodega funcional, por una bodega que tiene tanques de acero inoxidable, 

que tiene prensa, etc, que no tiene porque por muy grande, O sea una tecnología nueva en la bodega. 

Tecnología como cualquier país que busca, ser de primer nivel del mundo. 

 

Com relação aos equipamentos, a entrada de empresas estrangeiras que beneficiou as 

vinícolas como um todo: 

A mí me sorprende porque acá no había tanta tecnología, después Argentina hizo todo un cambio en 

los inicios de los 90 cuando se establecen condiciones de libre comercio y Argentina hace… 

desarrolla unas inversiones, vienen los extranjeros y ahí logra, digamos, reestructurar toda su 

industria vitivinícola y prepararla para la exportación pero eso debería ser acompañado también de 

la reestructuración de la zona de producción, no solamente la tecnología porque si ustedes le pone 

materia prima… 

 

Utilização de processos de vinificação sofisticados com controle de frio e dos tanques 

para o processo de fermentação: 

que tecnología, é capacidad de frío, manejar temperaturas, el material con que son construidas las 

vasijas. Materiales, puede ser cimiento, acero inoxidable, después hay un factor que hoy con el valor 

del vino, para tener una idea, se hay duplicado o triplicado el valor del último año del vino a granel. 

O sea se vino es un commodity que valle un precio, depende de la calidad, no commodity. Entonces, 

hoy el valor de vino, al litro de vino, es tan alto que todavía, que te obligas a no desperdiciar, o 

exprimir al máximo por todo el proceso, para optimizar, para lograr mejores rendimientos. 

 

A entrada de barris de madeira importados, fabricados de carvalho americano ou francês, 

para armazenagem do vinho, para conferir-lhe sabor amadeirado e corrigir defeitos como o 

excesso de taninos, que foram aprendizados e aperfeiçoamentos que as vinícolas fizeram para 

poder obter vinhos diferenciados, finos e apropriados para exportação: 

demás eso pasa a un periodo de crianza que puede ser pase por barrica, que eso es tecnología de 

madera o puede ir a guarda de botella o puede ser la combinación tanto de madera, tanto de botella, 

hoy… justamente por lo que el mercado está hablando se está disminuyendo, es decir esa madera 

Americana que se… no la madera, sino ese concepto de uso de madera americano que tenía 24 meses, 

entiende usted después se comía un mueble mientras tomaba el vino, hoy en día eso está bajando hay 

menos… 

 

Indicação de que os barris de madeira devem ser de primeiro uso: 

la madera sigue desprendiendo elementos que ayudan a fortalecer el aroma y la fruta que tiene, pero 

disminuyéndola porque si no la madera también se usaba para tapar el defecto, y eso claro y eso 

evidentemente en la medida que evoluciona todo esto, eso va obligando, digamos a un uso de la 

madera más racional, inclusive uso de madera no de primer uso, sino de segundo porque uno está 

buscando un vino que tenga tales características… 

 

Finalmente, no processo produtivo, existe a preocupação na elaboração de vinhos finos, 

porém, sem passar pelo processo de envelhecimento, cujo preço vai ser menor: 
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Vinos que son para mucha… mucha velocidad de circulación, vinos que tienen mediana guarda, vinos 

de gran guarda bueno y todo eso tiene toda una tecnología para la cultura, digamos, de… la 

vendimia. 

 

 Ou vinhos com a preocupação de produzir quantidade, apesar de utilizar uvas de boa 

procedência, porém, empregando técnicas de alto rendimento: 
 

En términos de cuantidad, para después llevar al mercado  o sea te obligas también a invertir en 

mejores prensas que exprima más, no? O sea para un vino clase B, calidad que los vendes en el 

mercado y genera un negocio que no los tenía unos años antes. Antes lo descartaba, ahora un vino 

clase B, no te importa cómo, va lo servir. O sea como te obligas a desarrollar, nuevas actitudes, y 

desarrollar nuevas ventanas de negocios. 

 

A função produção se desdobra também na parte de conhecimentos, ou seja, na aplicação 

de melhorias, que podem ser no processo produtivo, no desenho dos tanques de fermentação, no 

relacionamento com as demais funções da empresa, com o cultivo e as informações e exigências 

do mercado consumidor, que interagem para permitir o desenvolvimento de produtos e processos 

mais adequados. As empresas podem ter estratégias de incentivar esse relacionamento entre as 

áreas e isso caracteriza o nível de inserção da competência de produção. Dentre os exemplos 

colhidos na pesquisa, seguem as seguintes falas dos entrevistados, que consideram os enólogos os 

verdadeiros artistas, ou artesão dos vinhos, responsáveis pelos melhores resultados na elaboração 

dos vinhos: 

Entonces la gente siente que está en contacto con el artista! Con el hacedor de vinos. No importa el 

dueño, lo importa el  que hace el vino. Hoy los enólogos son vueltos, o tiene un “role” que es muy 

importante en marketing, son los que transmiten lo que hacen, la pasión por lo que hacen. 

 

Fala de outro entrevistado: 

Décadas atrás, un enólogo, o el “winemaker”, o el hacedor de vinos, era un personaje prácticamente 

de laboratorio. Hoy en día, es parte de le equipo de ventas, o sea, de promoción. Él que Comunica, Yo 

estoy un poco en este juego de los consumidores de labreas a frente que lo hacen, no? 

 

Também, para continuar o aprendizado e a troca de conhecimentos, muitos enólogos vão 

para outros países, para aprender as técnicas novas, trabalhar com outros equipamentos para 

poderem implantar na produção local: 

 

muchas bodegas mandan a sus enólogos a hacer cosechas afuera. Eso también te abre la mente, y 

puede ver cosas distintas, puede ver que lo están buscando ellos, entonces puede llegar a competir con 

un vino de ellos, o no, de acuerdo a lo que tenéis en el terroir, en cuanto que en tecnología  y la forma 

de elaborar, se hay aprendido mucho en ir elaborar afuera. Y ahí muchos enólogos que trabajan acá, 

en cosecha y después se van, trabajan para la misma empresa afuera haciendo vinos. [….], hay 

bodegas que tienen, como se llama, son cruzadas,  sabes? O sea ellos manda la gente de acá y de allá 

mandan gente para acá. Es un intercambio. 
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Os novos métodos de trabalho, a união com o pessoal da área da indústria com o pessoal 

do campo para poder encontrar o melhor de cada conhecimento para aplicar na vinícola, como 

estas falas exemplares: 

Históricamente estaban separados campo y bodega. Entonces  Campo te tiraba la uva. Se sacaba por 

el encima, Vos recibía uva! Entonces no había interacción. En cambio, Lo importante hoy es que el 

enólogo va a la camina con el agrónomo o muchas el enólogo también es agrónomo y vice-versa. 

Entonces es como se trabaja como una esfera única la vitivinicultura y no la vitis y vinicultura.. 

 

Fala de outro entrevistado: 

En base también en que nos piden y lo que queremos mejorar, es una interacción que lo necesitamos, 

digamos: este viñedo nos dé, para un vino de alta gama, 60 a 80 quintales por hectáreas, o 100, 120 

para lo que és Finca La Linda, hasta 150 para finca La Linda, entonces, él con los enólogos va 

diciendo, Mira, esa es la uva que dejamos para hacer, por ejemplo, vino marca “X”, o marca “Y”., 

Probarla, miramos,  se te parece, la cosechamos y eso va ser para determinado vino. Entonces esta! 

Es la interacción de las dos partes. 

 

 

A função de comercialização e marketing reúne as habilidades da empresa na colocação 

de seu produto nos diversos mercados, no relacionamento com importadores e distribuidores, no 

envio de funcionários ao exterior para participação em feiras do segmento, contatar os 

consumidores para conhecer detalhes da degustação de seus produtos, a promoção dos vinhos em 

degustações com especialistas para obtenção de pontuações e reconhecimento de suas qualidades, 

o fortalecimento da marca, conhecerem as novas tendências para poder trazer para a vinícola e 

traduzir em novos produtos que sejam adequados para cada mercado que a empresa pretende 

explorar. O primeiro produto trabalhado dessa maneira foi o vinho varietal Malbec, conforme 

reconhece um de nossos entrevistados: 

El modelo de negocio pensando en una variedad, como el Malbec, que es un emblema de Argentina. Y 

todo es una copia del modelo australiano, Australia se creó su Sirah como un emblema para salir al 

mundo. Nosotros criamos el Malbec. O sea de una cepa que se trabaja muy bien, se certificaran, que 

se le diferenciaran en el exterior, y ahí si, comenzó a exportarse. 

 

Outra fala: 

Y nosotros tenemos toda la nuestra parte administrativa, está en Buenos Aires. Donde tenemos los 

grandes vendedores, y uno de los dueños también, que viaja mucho. Entonces se sabe que es el 

producto que está necesitando, que producto podría también, Entonces él es que nos pasa la línea a 

nosotros diciendo, bueno, necesito productos de esa característica. Entonces nosotros, en base no que 

tenemos en nuestro viñedo, es lo que hacemos. 

 

Quando questionado sobre pesquisa de marketing, um de nossos entrevistados informa 

que as grandes empresas fazem suas próprias pesquisas e visitam os países para descobrir que 

tipo de vinho é consumido no local para poder explorar o mercado adequadamente: 
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(sobre pesquisa de marketing en las grandes vinícolas) Lo hacen ellas mismas. Hacen sus propios 

estudios. Es muy difícil también, adaptar tu producto sin perder identidad. El equilibrio es muy fino. 

Porque vos tan poco puedes perder tu identidad por mercado. Pero si puede adaptar. Por ejemplo te 

doy ahora México. En México es un país donde se consume mucho azúcar y donde los productos, por 

el tipo de comida no tenían tan éxito. Como no hay introducción de vinos en México todavía. Y yo digo 

que México faltaba adaptación, porque con las comidas que comen, con la gastronomía que es tan 

picante, utilizar, o tratar de vender vinos tánicos, vinos con mucho alcohol. Es imposible! Entonces, 

yo creo que hay que trabajar la adaptación de producto. 

 

O referenciamento, por meio de pontuação dos críticos especializados, é importante para 

fornecer ao mercado algumas informações e recomendações, para públicos que seguem estas 

orientações, como é o caso do mercado norte-americano: 

en los Estados Unidos necesitan saber, necesitan el “top ten” de todo. (Risos).  Que vos le digan 

donde estudiar, que vos le diga donde tomar, que vos le digan dónde comer. Se ahorran el criterio y 

eso va ser que esas grandes bodegas se convierten. 

 

Os investimentos em informação e tecnologia permitem elaborar os vinhos específicos, 

com sabor e características apropriadas e adequadas ao público consumidor de cada mercado: 

 

Y con esas inversiones de tecnología y con nuevos viñedos se hacen vinos propios  para exportar. Los 

vinos que se consumían aquí eran distintos, verdad? Eran vino viejos, otro tipo de vino. Bueno, y ahí 

se empezó a exportar bien bien, bien, bien. Tuvimos suerte, buena relación precio-calidad, buena 

paridad cambiaria. 

 

Outros aspectos de marketing, detalhado por um de nossos entrevistados, com relação aos 

canais de distribuição no mercado internacional, com a utilização de brokers, ou seja, de 

representantes especializados, porém, não exclusivos, e de importadores dedicados: 

No vamos hablar con el importador, excepto que nos de la autorización, pero si no, es todo a través 

del representante, del broker. Todo el negocio. Después tenemos otro canal que es directo. Nosotros 

contactamos con el importador, y vamos hacer negocio directamente. Básicamente usamos esos dos 

canales. 

 

 

O entrevistado responde sobre as operações que são realizadas em cada mercado, 

mostrando o grau de envolvimento da vinícola, nas funções de marketing: 

 

Entrevistador: Y una cosa que es interesante saber, en términos de cadena realmente de valores, así, 

hay una producción local, la exportación, costos de exportación, el bróker o distribuidor, y ese 

también tiene su trabajo para distribuir, posicionar el producto, hacer degustaciones y otros costos 

que talvez, quizás ustedes no lo hacen. Siempre a cargo de ellos? 

Entrevistado: No siempre, también depende del importador, que lo que realmente necesita. Por 

ejemplo, nosotros tenemos unos importadores directos, lo que si hacemos, nosotros dentro de nuestros 

costos tenemos, un valor de apoyo. 
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No segmento, existe uma inovação que é a venda da história dos vinhos (storytelling), 

como também do trabalho autoral dos enólogos que passam a fazer parte do composto de 

marketing, conforme constatado por um de nossos entrevistados em diversas falas e situações: 

 

El vino como producto, para mí difiere mucho del resto de las industrias, porque,  haber, no es lo 

mismo se iba a vender una bola, o un tornillo, o un objeto físico. Vos lo muestras y venderás, por 

supuesto. Con ciertas cualidades, al mejor de la cualidad del material, o la forma, etc, etc. En el vino, 

aparte de vender el producto, propiamente dicho, lo que se vende es historia. Vos tienes que formar 

una historia. Formar una historia, tienes que convencer al consumidor, desde eh… la cualidad 

propiamente dicha del vino, que es intrínseco. 

 

 

Carmelo Patti es una bodega chiquita, chiquita, que tiene una hija, Sofia, muy interesante. Porque 

tiene un estilo de viejo mundo. Carmelo te atiende al teléfono. Carmelo, llamáis y comprar vino de él. 

Él esta en la bodega, es impresionante. Yo creo que tiene un potencial enorme. […]Me encanta 

porque: lo que hace, es lo que dice! Y no tiene marketing.(Risos)  No tiene nada de marketing. El 

marketing es personal. Yo creo que es lo que se vende ahora! Para las bodegas grande se hace el 

marketing, marketing social, y para las bodegas chiquitas el marketing personal. Las boutiques sacan 

un producto y es lo que venden Ya no se fijan demasiado digamos en las preferencias de los 

consumidores de los mercados donde vas. Y eso es estrategia pura. […]O sea en forma de vendas, en 

forma de consumidores, segmentaciones, tienen informaciones sobre lo que venden en el punto venda. 

Que vinos están rodando. Digamos se venden más rápidos que otros. Yo creo que esta es la 

diferenciación. Ya no quiere decir que las bodegas chicas no pueden hacerlo. 

 

As vinícolas de pequenos volumes se especializam como vinícolas boutiques buscando 

especialização para atender a determinados nichos de mercado com vinhos finos: 

 

Las boutiques sacan un producto y es lo que venden Ya no se fijan demasiado digamos en las 

preferencias de los consumidores de los mercados donde vas. Y eso es estrategia pura. […]O sea en 

forma de vendas, en forma de consumidores, segmentaciones, tienen informaciones sobre lo que 

venden en el punto venda. Que vinos están rodando. Digamos se venden más rápidos que otros. Yo 

creo que esta es la diferenciación. Ya no quiere decir que las bodegas chicas no pueden hacerlo.  

 

Os exemplos aqui informados permitem concluir esta seção do trabalho com a Matriz de 

Competências postulada para a produção de vinhos, conforme o Quadro 5, com as 

características principais desse segmento que precisam ser tecnologicamente dominados pela 

vinícola, nas atividades de planejamento, cultivo de plantas, processamento e comercialização.  

O modelo foi interpretado pelo Autor com base nas entrevistas realizadas. 
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Quadro 5: Matriz de Competências Tecnológicas adaptada para a indústria vitivinícola 

 
Funções tecnológicas e atividades afins 

Planejamento de produtos Cultivo de plantas Processamento Comercialização e marketing 

 

Nível de 

competência 

tecnológica 

 

 

 

 

Fase que antecede o início 

do cultivo. Tomada de 

decisão sobre o que, onde 

e como produzir e que 

mercados buscar alcançar.   

Seleção, aquisição, 

plantio, tratamento e 

colheita das uvas. 

Maceração, fermentação, 

envelhecimento, envase e 

transporte das uvas, do 

mosto e do vinho.  

Divulgação, propaganda, 

exposição, negociação seleção 

de canais e estabelecimento de 

preços.  

Operacional 

Operação com 

tecnologias existentes. 

Dependência de fontes 

de conhecimento 

externas para lidar com 

situações não 

corriqueiras. 

Pouca ou nenhuma 

introdução de novos 

produtos; 

Dependência exclusiva da 

experiência e intuição do 

proprietário;  

“Fazer e depois tentar 

vender”. 

Pouca introdução de 

novas variedades de 

plantas; 

Operação básica de 

mudas e processos.  

Tendência à aquisição 

de uvas e mosto de 

terceiros; 

Dependência de 

agrônomos e enólogos 

terceirizados para 

situações que fujam a 

rotina. 

Repetição de métodos 

consagrados. Demora na 

introdução de inovações 

tais como controle de 

temperatura e colheita 

automatizada.  

Métodos rotineiros voltados ao 

mercado local. Uso do preço e 

descontos como 

principaisferramentas de 

venda. 

Assimilativo 

Domínio de 

tecnologias existentes. 

Disponibilidade in-

house para lidar com 

situações novas que 

surgem na operação de 

tecnologias dominadas. 

Planejamento de produtos 

para atingir mercado local 

com uso de tecnologias 

modernas. 

Incorporação de técnicas 

intensivas em capital 

para produção como 

Irrigação por  

gotejamento. 

Incorporação de 

inovações introduzidas e 

aprovadas em outras 

vinícolas do cluster. 

 

Desenho de novos rótulos e 

embalagens; 

Participação em feiras;  

Realização de promoção em 

pontos de venda;  

Divulgação em revistas de 

marcas locais. 

Adaptativo 

Realização de 

melhorias na 

tecnologia existente 

prevalecente entre 

produtores locais. 

Planejamento de produtos 

para atingir mercado local 

e internacional, via joint 

ventures, ou filial de 

empresa internacional. 

Recurso a flying makers. 

Adaptar plantas 

conhecidas a terroirs 

próximos visando obter 

variações de vinhos já 

produzidos; 

Mapeamento frequente 

das características físico 

químicas; 

Investimentos em 

Controle de temperatura; 

Uso de prensas de alta 

eficiência; 

Colheitadeiras 

automáticas; 

Sistemas de recepção. 

Trabalhar conceitos atuais 

como marketing verde e social; 

Conceber e implementar 

promoções que agregam valor 

(Kit com copo da marca). 
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nutrientes e proteção das 

uvas contra intempéries 

e pragas.  

Inovativo 

Criação de elementos 

originais comparados 

com os existentes local 

e globalmente.  

Identificação e aquisição 

de áreas de cultivo em 

função de percepção das 

qualidades dos vinhos que 

poderão ser produzidos a 

partir das uvas plantadas 

naqueles locais; 

Trabalho integrado e 

prolongado entre enólogo e 

agrônomos residentes 

visando definição das 

características dos vinhos a 

serem produzidas; 

Pesquisa de mercado 

internacional; 

Prescindir de 

flyingwinemakers. 

Realizar experimentos 

para otimizar adaptação 

da videira ao solo;  

Laboratórios voltados 

para pesquisa; 

Melhoramento genético 

das espécies; 

Cortes inovadores; 

Laboratórios in-house 

para experimentação de 

novas espécies de uva e 

sua adaptação aos 

terroirs. 

Integração do cultivo de 

uvas com a vinificação; 

Técnicas de 

microvinificação e 

armazenagem para vinhos 

especiais; 

Laboratórios internos 

para teste de técnicas de 

vinificação.  

Buscar influenciar jornalistas e 

Influenciadores; 

 Exercer o marketing 

normativo; 

No caso de vinícolas pequenas, 

marketing individual; 

Visitas frequentes a clientes 

internacionais; 

Presença dos enólogos nos 

eventos com sommeliers e 

críticos de vinhos; 

Vender histórias (storytelling).  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Sato e Fujita (2009). 
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Matriz de Competências Tecnológicas da Bodega Catena Zapata 

 

O desenvolvimento desta matriz e os critérios que ela encerra são aplicados à vinícola 

objeto de nosso estudo de caso em duas situações: primeiro, durante a época da mudança ocorrida 

na década de 90, quando começou a se dedicar aos vinhos finos, e, na atualidade, para destacar a 

evolução das competências em cada uma das atividades da empresa. 

Com a atividade de planejamento de produção, a empresa já planejava fazer o lançamento 

de vinhos finos, utilizando os varietais de uvas Cabernet e Chardonnay, que eram os vinhos mais 

consumidos e apreciados. Isso leva ao primeiro estágio de crescimento, assimilativo. O mesmo 

será considerado para o plantio, pois a empresa estava já realizando o cultivo desses varietais 

utilizando as técnicas aprendidas nos Estados Unidos, com vistas ao lançamento dos vinhos finos. 

Portanto, em termos de cultivo a empresa estaria no estágio assimilativo. 

Com relação aos equipamentos, não há uma menção específica de busca de novas 

tecnologias, porém, a empresa já tinha uma vinícola, a Bodega Esmeralda, que era dedicada a 

vinhos finos, portanto, considera-se como função no estágio operacional. Finalmente, em termos 

de comercialização e marketing, a empresa já estava enviando seus produtos para torneios de 

degustação para poder comparar os vinhos que produzia com relação aos vinhos de outros países, 

e tinha já estabelecido uma rede de importadores nos principais países. 

Portanto, em termos da atividade de comercialização e marketing, a empresa estaria já no 

estágio de adaptação de seus produtos para venda no mercado externo e, assim, no nível de 

conhecimento adaptativo. Desse modo, a Matriz representando a década de 1990, seria de acordo 

com o Quadro 6: 
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Quadro 6: Matriz de Competências Tecnológicas na década de 1990 

Níveis de Competências Tecnológicas 

Funções tecnológicas e atividades afins 

Planejamento 

de produtos 

Cultivo de 

plantas 

Processamento Comercializaçã

o e marketing 

Operacional 

Operação com tecnologias 

existentes. Dependência de 

fontes de conhecimento  

externas para lidar com 

situações não corriqueiras 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Assimilativo 

Domínio de tecnologias 

existentes. Disponibilidade 

in-house para lidar com 

situações novas que surgem 

na operação de tecnologias 

dominadas 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Adaptativo 

Realização de melhorias na 

tecnologia existente 

prevalecente entre 

produtores locais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Inovativo 

Criação de elementos 

originais comparados com 

os existentes local e 

globalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Sato e Fujita (2009). 

Em termos de planejamento de produção, a empresa já atingiu o estágio de planejar todas 

as linhas de produtos, desde vinhos mais simples de entrada em mercados, como também 

identificou novos locais de plantio. Também possui um programa de pesquisa dentro de seu 

próprio instituto de pesquisa para busca de terrenos e das uvas que melhor se adequam a cada 

terreno e fez investimentos em outras áreas mais elevadas para produzir uvas de maneira a 

aproveitar a variação e temperaturas entre noite e dia, à época de maturação. Portanto, em nossa 

análise de resultados, ela pode ser classificada como inovativa. 

Com relação à capacidade de plantio, cultivo e irrigação, a Bodega Catena Zapata foi 

uma das pioneiras, em introdução do plantio de novas cepas, com atividades de pesquisas 

realizadas para adequação de varietais, principalmente o Malbec, sendo também considerada 

inovativa pelos critérios da matriz. 

Na capacidade de produção, utiliza as técnicas mais atuais de vinificação, tendo 

desenvolvido suas próprias pesquisas neste sentido, e utiliza barris de primeiro e segundo uso 

para os vinhos que irão passar pelo processo de armazenamento em madeira. Nessa função ela é 

considerada dentro nível inovativo. 

Na função de Marketing, a empresa possui um site moderno e de fácil acesso, contando a 

história da família, dos vinhedos e das diversas linhas de vinhos que produz. Os seus produtos 
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são premiados e conseguem pontuações elevadas pela crítica especializada. A empresa possui 

representantes e importadores distribuidores nos principais mercados mundiais. Realiza 

investimentos em outras vinícolas associadas com empresas, como as vinícolas Rothschild, da 

França, formando a vinícola CARO, na Argentina, e a vinícola Aleanna para lançamento de 

vinhos Ícones, indicando que o nível de aprofundamento nessa função é inovativo. 

Assim, a Matriz de Competências dessa vinícola estaria preenchida em todos os 

quadrantes, conforme Quadro 7, nessa nova análise. A matriz deve ser utilizada como 

ferramenta gerencial, como adverte Sato e Fujita (2009), para determinar estratégias para a 

empresa, com respeito a motivação e mobilização para absorção de novas tecnologias, por 

exemplo, ou na elaboração de novos produtos e novos investimentos em que as áreas devem se 

preparar adquirindo novas competências para absorver as novas tecnologias. Por outro lado, se 

um produto ou processo novo foi desenvolvido, em uma organização que esteja em um nível de 

competência inovativo, as atividades subsequentes de produção e comercialização devem estar 

preparadas para absorver esses novos produtos ou processos em conjunto com as outras áreas da 

empresa. 

 

Quadro 7: Matriz de Competências Tecnológicas na atualidade 

Níveis de Competência Tecnológicas 

Funções tecnológicas e atividades afins 

Planejamento 

de produtos 

Cultivo de 

plantas 

Processamento Comercializaçã

o e marketing 

Operacional 

Operação com tecnologias 

existentes. Dependência de 

fontes de conhecimento 

externas para lidar com 

situações não corriqueiras 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Assimilativo 

Domínio de tecnologias 

existentes. Disponibilidade 

in-house para lidar com 

situações novas que surgem 

na operação de tecnologias 

dominadas 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Adaptativo 

Realização de melhorias na 

tecnologia existente 

prevalecente entre 

produtores locais 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Inovativo 

Criação de elementos 

originais comparados com 

os existentes local e 

globalmente.  

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Sato e Fujita (2009). 
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Assim, verifica-se que o caminho percorrido no aprofundamento do seu conhecimento em 

adquirir as competências ao longo do tempo e ir desenvolvendo a estratégia de Upgrade, 

passando pelas várias fases até chegar à maturidade, na qual a empresa propõe inovações em, 

praticamente, todas as atividades em que ela opera. Esse tipo de matriz alia as abordagens de 

GVC com a CT, isto é, representando toda a cadeia de valor em termos de colunas e a 

profundidade da capacitação no formato de linhas. Em termos acadêmicos é possível, em um 

estudo, comparar as estratégias de empresas utilizando esse critério de Matriz de Competências 

e comparando os resultados entre duas ou mais empresas, porém, em termos gerenciais, e de uma 

maneira prática, pode-se verificar o estágio de uma empresa e direcionar os esforços para o seu 

desenvolvimento, de acordo com a estratégia definida. Também permite a determinação de 

expansões e transformações da empresa, em face de exigências do mercado, ou ainda a 

incorporação de novas tecnologias pelo processo de assimilação > adaptação > inovação. 

Esse capítulo finaliza com a discussão de resultados que emergiram durante a pesquisa, 

divididos em dois itens relacionados ao contexto: o primeiro aborda a importação de vinhos a 

granel do Novo Mundo por países produtores europeus e, o segundo, discorre sobre os aspectos 

institucionais do segmento vitivinícola, dentro do APL de Mendoza. 

 

5.2  IMPORTAÇÃO DE VINHOS POR PAÍSES PRODUTORES 

 

 

Como vimos na perspectiva mundial de produção de vinhos, ao examinarmos as tabelas 

de importação de vinho por países produtores, principalmente da Europa, além de exportadores, 

são países também importadores de vinho principalmente na modalidade a granel. Essa corrente 

de comércio de mão dupla indica duas coisas: além da inserção do país no comércio internacional 

do produto, certa aceitação de vinhos de outros países, provavelmente com produtos do chamado 

novo mundo, ou vinhos tecnológicos, como definido por Artopoulos, e Garcia-Paper, como 

também o fato de vinhos a granel que podem ser utilizados para envase direto, ou mesmo para 

corte de vinhos locais para obtenção de um produto misto. Esse procedimento pode justificar um 

estudo desse segmento, suscitando questões de como se dá a incorporação de vinhos estrangeiros 

nos vinhos nacionais de países produtores tradicionais, de que países provêm esses vinhos 
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(tradicionais ou não tradicionais) e, dentro de cada país, se o produto é produzido pela mesma 

empresa e, no caso, pode ser tratado somente como transferência entre mesmas companhias, ou 

se é para venda direta no mercado, ou ainda para agregar aos vinhos nacionais, finalmente, se 

existe uma legislação para isso, e como ele é declarado no rótulo. 

 

5.3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

O aspecto dentro da perspectiva institucional indica pelo menos duas ações coordenadas 

de divulgação dos vinhos argentinos, realizadas pela “Wines of Argentina”, conforme informado 

pelo entrevistado dessa entidade. A primeira, com os carros de degustações itinerantes que foram 

alugados para diversas ações de marketing e divulgação em eventos, percorrendo diversas 

cidades dos Estados Unidos e também na Inglaterra. A segunda ação é o “Dia do Malbec” que é 

realizado em 70 cidades de 54 países. Esse evento é realizado com shows e degustações em locais 

especializados, em hotéis, câmaras de comércio argentinas e sempre realizado em um mesmo dia, 

17 de abril, para que haja um impacto maior e potencializado na imprensa e redes sociais. 

Também é notório, dentro da relação entre empresas exportadoras, que há uma 

prevalência de vinhos produzidos com apenas um varietal, no caso o Malbec, em que as empresas 

novas, que surgiram na esteira das empresas tradicionais, a partir da década de 1990, com o 

trabalho pioneiro das empresas que fizeram o Upgrade para produção de vinhos finos e se 

capacitaram exportação. Também há certo consenso de que todos os vinhos para exportação 

devem ser de boa qualidade dentro de uma mesma empresa e também se provêm de outras 

empresas do mesmo país e da mesma região. Esse procedimento que as empresas assumem é 

necessário para manter o nome, a imagem e reputação da região e, por conseguinte, do país como 

produtor de vinhos finos.  

Isso é explicado pela nova tendência de produção de vinhos mais trabalhados e elaborados 

que são considerados Ícones, que possuem preços para uma elite e que são os vinhos que são 

degustados e recebem pontuação e premiação pela crítica especializada. Esses vinhos é que são 

comparáveis aos melhores vinhos europeus. Os vinhos ícones são destinados ao público de alta 

renda, praticamente não estarão disponíveis para os consumidores regulares e muitas vezes são de 

produções restritas e não são encontrados nas casas especializadas em venda de vinho. Porém, 

um consumidor regular espera que as linhas mais simples e não tão nobres tenham a mesma 
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qualidade dos vinhos premiados. E o consumidor sabe que o rótulo não representa somente uma 

marca e, mais que tudo, um país, e uma região. Portanto, de todos os vinhos finos exportados, 

exige-se que tenham boa qualidade (ARTOPOULOS et al, 2010) para não denegrir a imagem do 

país/região. Ainda, o autor afirma que a entidade responsável pela presença e apresentação dos 

vinhos no exterior elege os vinhos que irão se apresentar nas diversas feiras internacionais, no 

stand comum do país, por meio de degustações, para que as vinícolas candidatas a se 

apresentarem levem produtos que tenham um mínimo de qualidade. Dessa forma, acaba 

ocorrendo um efeito positivo de benchmarking, na qual a qualidade dos vinhos passa a ser 

naturalmente elevada para todas as vinícolas e dentro das vinícolas para todas as linhas de 

produtos, para que possam competir no mercado externo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste estudo é responder a seguinte questão de pesquisa: 

 - Como o processo de acumulação de competências tecnológicas possibilita o Upgrade  

na Global Value Chain? 

A análise do referencial teórico mostra o embate entre as possibilidades de crescimento 

dentro da cadeia de valores – Upgrade - em busca de melhores resultados para a empresa e o 

comportamento do líder da cadeia que tenta governar a relação, tomando todo o valor do 

fornecedor, conforme o modelo proposto por Kawakami e Sturgeon (Figura 2). Nesse modelo a 

capacidade dos fornecedores é a dependente variável tanto das estratégias dos fornecedores 

apreenderem e fazerem o upgrade em produto, processo, funcional e inter-setorial, conforme 

descrito por Gereffi, como da “governança” exercida pelas empresas líderes em busca de 

outsourcing. Em nossa pesquisa, fica claro que no estudo de caso, a relação entre o fornecedor 

com os líderes da cadeia, representados pelos importadores dos diversos países, era configurada 

pela exportação de seu produto. Nessa linha, a Catena Zapata buscou aprimorar o seu produto, 

por meio de melhorias principalmente em seu processo produtivo, matéria prima, para que o 

produto se equiparasse, em qualidade, aos melhores do mundo. Isso foi discutido no capítulo 5, 

onde demonstramos a relação entre o aumento de exportação retratado pelos resultados 

consolidados da tabela 6, do total de vinhos exportados pela Argentina nos últimos 20 anos.  Essa 

relação pôde ser resolvida de várias formas, dentre elas, a formação de competências utilizando a 

acumulação de aprendizagem tecnológica, no sentido de criar mais valor para a empresa, dentro 

da GVC, conforme explicitado pela Matriz de Competências de Sato e Fujita e pelo trabalho 

demonstrado por Figueiredo e Ariffin. Portanto, o objetivo principal desse trabalho é analisar 

como ocorreram os processos de aprendizagem, que resultaram na acumulação de competências 

tecnológicas e elevação dos níveis de valor agregado dos produtos da Bodega Catena Zapata, a 

qual por meio de sucessivos Upgrades se inseriu na GVC, partindo da base teórica para buscar na 

empiria essas evidências. 

Os processos de aprendizagem são condicionados por fatores externos, como os atributos de 

transação (complexidade e codificação), ambiente institucional e setting local, que foram tratados 

no referencial teórico dentro do modelo de desempenho da empresa sugerido por Kawakami e 

Sturgeon, aqui utilizados para profundidade da análise. A discussão dos resultados sugere que as 
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competências adquiridas pela empresa, avaliados segundo a Matriz de Competências de Sato e 

Fujita, foram atingidas pelas evidências levantadas e confirmadas pelas entrevistas. 

 

Objetivos específicos 

 

Os quatro objetivos específicos elencados para conferir sustentação ao objetivo principal 

foram considerados atingidos. O primeiro deles se refere à descrição das transformações da 

indústria de vinho do Velho e do Novo Mundo desde a Antiguidade até a atualidade. A descrição 

apresentada no Capítulo 4 sob a forma de narrativa temporal teve a finalidade de mostrar o 

contexto mundial do segmento de vinhos sob o ponto de vista da concorrência. O ponto principal 

do contexto é a constatação de que, até a década de 1970, as nações europeias eram as que 

conseguiam exportar seus vinhos e que estes eram aceitos pelos demais países como vinhos finos.  

Com o advento das novas tecnologias e maior conhecimento sobre vinhos, a mudança 

ocorrida partir da década de 1970 resultou no reconhecimento dos vinhos produzidos nos países 

do chamado Novo Mundo do Vinho, que passaram a produzir com mais qualidade, vinhos finos e 

estes puderam começar a exportar e já na década de 1990 representavam uma parcela de 16% do 

comércio mundial de vinhos. 

O segundo objetivo traça o contexto da indústria de vinhos da Argentina e explica a 

evolução dessa indústria no país, e da província de Mendoza em particular, na segunda metade do 

século XX, explicitando a mesma dificuldade de vendas externas por causa da qualidade dos 

vinhos produzidos naquela região. Porém, a melhoria da qualidade dos vinhos, por meio do 

mecanismo de busca de novos conhecimentos e aperfeiçoamento das técnicas de produção de 

vinhos locais, levou o segmento a elaborar vinhos de alta qualidade que puderam ser vendidos 

externamente. Todo o contexto foi apresentado para justificar o estudo de caso da empresa 

Bodega Catena Zapata, que foi o terceiro objetivo específico dessa dissertação. O estudo de caso 

apresenta a história protagonizada pela vinícola que, por meio de seu líder, inicia uma reviravolta 

no setor de vinhos finos. Partindo de um conhecimento inicial e valendo-se de novos 

conhecimentos e do paradigma de outra parte do mundo, verificou que tinha condições de atingir 

um novo patamar de qualidade para seus vinhos, resultado em Upgrade, que permitiu a empresa 

atingir patamares de desempenho mais elevados na GVC. Esse processo pode ser detalhado e 

interpretado na Matriz de Competências Tecnológicas de Sato e Fujita, o quarto objetivo 



105 

 

específico dessa dissertação, que é aqui apresentada na próxima seção da discussão dos 

resultados, em duas versões, antes do acúmulo de competências e no estágio atual.  
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A Matriz de Competências Tecnológicas 

 

A Matriz de Competências permite uma visão da dinâmica do acúmulo de competências 

e com isso cumpre-se o quarto objetivo específico, que foi interpretar o estágio em que se 

encontra a Bodega Catena Zapata na GVC de acordo com os parâmetros concebidos por Sato e 

Fujita (2009) para a Matriz de Competências Tecnológicas. Verificou-se que a empresa fez o 

acúmulo de conhecimentos e aplicações em todas as etapas na qual pudesse agregar valor, desde 

o planejamento de produção, com as decisões estratégicas de compras de novas áreas para plantar 

os vinhedos, na seleção e escolha dos varietais que desejava plantar. Na parte de cultivo, o 

desenvolvimento das técnicas avançadas de cultivo, poda, irrigação, retardamento da colheita, 

para condicionar as uvas produzidas para a qualidade e amadurecimento adequado para cada tipo 

de bebida que se desejava produzir. Na etapa de elaboração do produto final, a empresa mostrou 

a maturidade e criatividade na criação e na determinação dos passos mais complexos das etapas 

de vinificação, fermentação, descanso em barris de carvalho e engarrafamento. Finalmente, na 

etapa de marketing e reconhecimento, os vinhos são oferecidos para os críticos e imprensa 

especializada, que mediante o reconhecimento e referenciamento dos vinhos acabam servindo 

como avalizadores do produto para as vendas internacionais.  

Uma conclusão importante desse modelo é que os vinhos que são submetidos à critica 

especializada são os vinhos finos desenhados pela empresa como os vinhos ícones, ou seja, os 

melhores de cada safra e que naturalmente são classificados com altos preços. Porém, a empresa 

produz outros vinhos que, embora não estejam no mesmo nível dos vinhos ícones, são produzidos 

em uma escala maior e são comercializados com valores mais baratos, para um grande público 

(BREVET et al, 2013). 

Em termos empíricos, o desenvolvimento e aplicação da matriz de capacidades oferece 

uma ferramenta para análise das capacidades ao nível de empresa (Sato e Fujita, 2009) que 

estejam engajadas em cadeias de valor doméstica, ou global. A matriz é considerada pelos seus 

autores como simples e prática e permite, de uma maneira visual, verificar o status das 

capacidades de uma empresa, em um tempo definido. Ela permite uma avaliação analítica ao 

reunir os elementos críticos das abordagens GVC e da CT. 
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6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo de uma empresa de país de baixa renda, isto é, com renda abaixo de US$ 

10.000,00 per capita-ano, acompanhando a sua inserção no mercado internacional por um 

período em que as grandes transformações no segmento de atuação ocorreram, aponta que a 

escolha de uma abordagem longitudinal permitiu levantar as evidências para sugerir a 

interpretação da Matriz de Competências, que resume duas teorias poderosas como Cadeias 

Globais de Valor e das Capacidades Tecnológicas. 

 Considera-se que a interpretação da matriz e sua aplicação em um novo campo de 

estudos como uma contribuição teórica da pesquisa. Sato e Fujita (2009) sugerem, em suas 

conclusões, que a Matriz de Competências tem uma proposta subjacente, de que as empresas 

locais são agentes independentes com o poder de exercer não somente a sua própria estratégia de 

inserção global, mas também estratégias de aprendizagem específica, o que pode influenciar o 

resultado da aprendizagem. Essa afirmação encontra evidências nas iniciativas e contribuições da 

empresa no sentido de modificar todo o segmento econômico, e colocar outras empresas em 

processos semelhantes, elaborando os mesmos produtos e obtendo bons resultados, de qualidade 

e financeiro, com a inserção internacional. Ao mesmo tempo, o aprendizado e as pesquisas 

refletiram nas Universidades e Institutos de Ensino locais, com a proliferação de cursos 

específicos para formação de novos jovens para se capacitarem para exercerem as atividades 

específicas do setor.  

A contribuição gerencial dessa dissertação é oferecida como uma sugestão de utilização 

dessa matriz como um diagnóstico para empresas que busquem o Upgrade, dentro de uma GVC, 

e possam refletir de suas estratégias de acumulação de conhecimentos a partir de fontes externas 

ou das iniciativas de geração de conhecimentos endógenos a partir do conhecimento tácito dos 

funcionários e organização (FIGUEIREDO, 2003). 

 

 6.2 LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO 
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É importante registrar as limitações do estudo tanto na parte teórica como empírica. 

Primeiramente, que a pesquisa foi exploratória e a coleta de dados feita por entrevistas não 

abertas, o que não permite que os entrevistados, tanto em sua opinião, quanto no fato de se falar 

de um passado de certa forma remoto e não vivido em sua totalidade, pudessem estabelecer 

casualidades entre as variáveis aqui definidas. Também não houve a possibilidade de validação 

explícita da matriz de competências, cujos critérios foram definidos pelo autor, com base na 

teoria de “Competência Tecnológica” e dados do contexto. 

Por fim, mas não menos importante, a amostra foi não probabilística, por conveniência, o 

que impede a generalização das conclusões obtidas nessa tese para a população; ressalta-se que 

amostras não probabilísticas são comuns nas pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas, como é o 

caso da Administração. 

 

 6.3 PROPOSTAS PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Como sugestões para futuras pesquisas, é possível mencionar as seguintes: 

Aprofundar o entendimento e a interpretação da matriz de Competências tecnológicas 

para validar os critérios utilizados e as suas conclusões.  

Aprofundar a utilização da Matriz de Competências de modo a verificar a sua utilidade 

como diagnóstico da capacidade de competência da empresa em um determinado momento e a 

possibilidade de utilização como ferramenta estratégica dentro da organização, para estabelecer 

um ambiente mobilizador de acumulação de aprendizado, com objetivos de domínio de novas 

tecnologias e inovação para aumentar a sua competitividade tanto no mercado doméstico, quanto 

internacional. 

Finalmente, com o uso empírico da Matriz de Competências, sugere-se a sua aplicação 

para que organizações que já possuam o domínio tecnológico em estágios mais avançados 

possam utilizar a matriz como uma forma de preparar a organização para a busca dinâmica de 

novos objetivos estratégicos e para manutenção do seu status inovativo. 
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APÊNDICE 

 

Os excertos das transcrições das entrevistas serão divididas nas 4 (quatro) “Funções 

tecnológicas e atividades afins” desempenhadas pela empresa com a finalidade de identificar o 

nível da Competência Tecnológica proposta por Sato e Fujita (2009): 

APÊNDICE A: PLANEJAMENTO DE PRODUTOS 

APÊNDICE B: CULTIVO DE PLANTAS 

APÊNDICE C: PROCESSAMENTO 

APÊNDICE D: COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING 

 

Os entrevistados serão identificados conforme a codificação do Quadro 4. 

Quadro 4: Relação de entrevistados no Brasil e em Mendoza (AR) 

DATA CÓDIGO EMPRESA/INSTITUIÇÃO CARGO / FUNÇÃO 

IMPORTADORA DE VINHOS 

Maio 2015 10 

Mistral (importadora exclusiva 

dos vinhos da Catena Zapata e 

localizada em São Paulo – SP) 

Ricardo Zampiere - 

Trader 

Janeiro 2016 7 Vinícola Fecovita 
Gonzalo Flamarite - 

Gerente de Exportação 

VINÍCOLAS 

Janeiro 2016 4 Vinícola Aleanna / Catena Zapata 
Alejandro Vigil -

Enólogo 

Janeiro 2016 3 Vinícola Luigi Bosca 
Marcelo Soares -

Enólogo 

Janeiro / Outubro 2016 9 Vinícola Carmelo Patti Carmelo Patti - Enólogo 

Janeiro / Outubro 2016 5 Vinícola Casarena 
Bernardo Bossi - 

Enólogo 

Outubro 2016 11 Vinícola Casarena 

Pablo Ceverino - 

Enólogo 

ENTIDADES 

Janeiro 2016 8 
Universidade Nacional de Cuyo 

(Mendoza-AR) 

Carlos Abihaggle - 

Professor de Economia 

Janeiro / Outubro 2016 2 
Instituto de Educação Wine 

Institute 
AnaliaVidela - Diretora  

Janeiro / Outubro 2016 1 
Bodegas de Argentina (câmara 

empresarial) 

Juan Carlos Piña - 

Diretor  

Janeiro / Outubro 2016 6 

Wines of Argentine (entidade 

associativa para promover o vinho 

argentino globalmente) 

Mario Giordano - 

Diretor  

Fonte: elaborado pelo Autor, 2017. 



116 

 

APÊNDICE A: ATIVIDADE “PLANEJAMENTO DE PRODUTOS” 

APÊNDICE A1: Planejamento estratégico e posicionamento mercadológico 

Entrevis

tado 

 

5 Normalmente son las empresas de volumen. É difícil, no, no, por una cuestión de razón, haber! esto. 

En esta actividad es que no es preventivo. Pierde. Sobre todo en las cuestiones de aplicación 

preventiva de enfermedades. O sea acá se no previzó,  cuando tiene el problema, vos tienes y después 

..irremediablemente vas tener problemas en la producción 

[…] va a tener cuidado. O sea, la prevención va ser algo que no se discute. Va ser siempre. Es 

norma. 

[…] O sea se vos no invertir en prevenir esas enfermedades, después la va aparecer en la 

producción, Podrido. Va haber diversas enfermedades, que son todas de misma origen, fúngicas! 

3 La gama más baja que tenemos, que sigue siendo vinos finos, es Finca La Linda. Después, si, 

tenemos Luigi Bosca. Lo que más se mueve es Finca La Linda y Luigi Bosca, Mueve mayor 

cuantidad de volumen. Poner que sean, entre las dos san 2.5 millones de litros cada uno 

3 Siempre la bodega no se hay querido quedar con lo que tiene y si lo que trata de innovar productos o 

sacar producto que le sean novedosos y que se puedan vender 

6 dependiendo de mercado, la flexibilidad. Nosotros buscamos a eso. Depende de la oferta y la 

demanda que hay en los distintos mercados, nosotros nos adaptamos. O sea, acordó con la demanda, 

nosotros nos adaptamos, buscando el mejor producto para ellos 

7 Identificación, o sea, saber o interpretación, si, saber en función de, cuando uno plantea, una 

empresa está planteando, que lo que piensa primero,  que va hacer, y adonde lo vas llevar? O sea, va 

estudiar en que segmento de mercado meter-se y por ende(¿) adónde va atacar comercialmente. 

Creo que hay empresas que sabrán  entender, o contextualizar-se, en de momento para donde ubicar  

su materia prima, para lograr su producto, No? Después de la elaboración propiamente dicho, le 

estilo de vino, sabemos que un poco desde el punto de vista de el consumidor, y un poco desde el 

punto de vista del hacedor de vino, va fluctuando, van mirando, no? Hay veces que el consumidor le 

exige, al sector hacedor, y ahí, no quiero utilizar la palabra industrial  (rs) … y hay veces de la 

bodega del dueño, del hacedor, propone al consumidor. Hay un juego para mí. En mi entender. No 

sé, hay interpretaciones. Hay empresas que interpretan bién este otro proceso, que la elaboración 

por estilo, Obvio, que acá también debe estar la marca, creo es el marketing de la presentación, Hoy 

está muy en moda todo, o no muy en moda seguido, Creo que da en seguida mucha importancia o 

que es el aspecto visual – package, no? Y el nombre, si no más. Y después, para mí, la más… el 

aspecto quizás, más complicado, más difícil, de se vaya local, que te va determinar como exitoso, o 

no, es el aspecto comercial! Porque podes hacer muy bueno vino, podes tener muy buena materia 

prima, pero al mejor no lograste, o no supiste, ubicarlo comercialmente. Y las empresas, obvio son 

negocios, y se no vende vino, no son exitosos. 

 

 

 

APÊNDICE A2: Vinhos produzidos com uvas de fincas localizadas acima de 1000 m 

Entrevis

tado 

 

3 sobre todo por la amplitud térmica que te da a la zona de montaña. O sea, vos tiene calor en el día y 

a las noches refrescas. Esta amplitud térmica hace que la maduración sea más concentrada, o sea 

tendrás mayor concentración y la planta puede descansar de noche, y hace mejor su trabajo, y te da 

mejores frutos […]Más concentración de Azúcar, materias colorantes, fenólicas, si 
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4 , lo que más potencia tiene de cambio na vitivinicultura son las zonas nuevas que aparecen. Le va le 

planta un loco, se saca algo distinto. Eso es algo increíble, pos e uno hace una inversión gigantesca, 

de mediano a largo plazo ate que tenga un vino, donde vos estas plantando un viñedo, 7 años para 

tener una idea do que le va a pasar 

4 me parece que es algo muy distintivo en la vitivinicultura, muy distintivo, es toda una industria de 

emprendedores. Digo que, muy probablemente te valga mal. Tiene altísima posibilidad que te valga 

mal. Y van y lo hacen. Es una cosa curiosa.  Me cuesta a entender porque lo hacemos. Yo te pongo 

ese pequeño sitio que tenemos,  un mini proyecto, que tengo acá,  como ejemplo. Hacemos una cosa 

turística de vitivinicultura, en un lugar que no había nada. 

4 Por eso, del vino, Más eso no pasa solamente en Argentina, pasa en el mundo. Porque yo hablo con 

distintas personalidades del mundo. Todos hacen lo mismo. 

4 No es un negocio, que vos tengas alta rentabilidad. Nunca le va a tener. Generalmente vos pones a tu 

nombre, No solamente la plata, pones a tu nombre. Tu reputación 

6 En el Valle de  Uco hay un… la altura, se está sembrando la cosecha alrededor de 1.000 a 1.200 

metros arriba del nivel del mar. Esto que favorece a la vitivinicultura. Favorece de que en el verano, 

que ha llegado a 30 grados, 35, pero en la noche, eso es en el día, pero la noche baja la temperatura, 

para 18 grados, 16 grados. De manera que la uva se concentra mucho más en “vino” y que en el 

momento de la cosecha, se cosecha a esta temperatura, a baja temperatura  de manera que la uva se 

mantenga en bajas temperaturas. 

6 Mendoza tiene grandes factores que hacen a un buen vino. Siempre nosotros decimos que el mejor 

lugar… antes se queda a Maipu, el mejor lugar para hacer vinos. Y ahora por las características 

climáticas, el mejor lugar, donde se hace el mejor Malbec, es en Lujan (de Cuyo) o en Valle de Uco. 

El mejor vino. Realmente Mendoza tiene una característica de vino, que el vino característico 

mendocino es Malbec 
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APÊNDICE B: ATIVIDADE “CULTIVO DE PLANTAS” 

APÊNDICE B1: Técnicas do plantio 

 
Entrevis 

tado 

 

1 Eso nos permitió que muchas zonas en los pies de cierros. Antes nivelábamos a cero y regábamos a 

manto. Se reglas por goteo se puede adecuar riego a topografía de terreno. 

Inversiones de dinero, se cambió dinero, se incorporó el riego por goteo. 

1 La vitivinicultura importo tecnología. Verdad? Bien, decía, se importó riego por goteo. Al principio 

se importó de Israel, hoy se fabrica todo acá.  

1 Entonces, mucha gente, que tenía un viñedo de calidad, con uvas de calidad, hace, de a poco compra 

tanques, compra prensa, elabora su vino, un filtro, poca gente se lo fraccione, porque viene uno 

camión fraccionando. Entonces aparece la pequeña bodega, 

3 Si, en la mayoría de los varietales. Yo el único que podría te decir que necesita zonas un poco más 

cálidas es el Sirah. Tanto en San Juan, cuanto en la zona de Maipu, se da bien es el Sirah. Pero 

Malbec y Cabernet no. 

5  es imposible o sea si le da materia prima mala sale mal producto, como si tiene una buena materia 

prima en una mala tecnología hace también un desastre 

5  tecnología; importante, pero también la tecnología puesta al servicio de la producción de materia 

prima eso es el vino nace en la Viña y esas son las condiciones más importantes… sólo la tecnología 

no sirve 

7 - sí, yo creo que cada vez va juntando más nuestro trabajo, con nuestra energía, nuestro 

conocimiento y creo que va atendiendo a eso… […] agricultura […] sensores […] entonces se hace 

una diferenciación de las zonas y micro-zonas en toda la finca […] 

- ahí pasa un cuatriciclo con una máquina, va con unos sensores haciendo unas fotocopias del suelo, 

como un escaneo, como un escáner […] 

5 porque no pueden trabajar, es un ciclo vicioso, que hay obligado, o hay generado, el desarrollo de la 

cosecha mecanizada y acá se viene también otra cuestión, la idea es que, bajar precios, para contar 

con materia prima, disminuir los tiempos de cosecha, con eso disminuí risco, vos que tienes racimo 

de uva en la planta, estás pensando todo día si llueve o no llueve problema así es importante, y el 

factor calidad. Hoy las machinas están desarrolladas tecnológicamente de una manera que vos tienes 

, un jugo, una uva bonísima, no precisa tratar nada, entonces eso que hay hecho? Todo este contexto, 

hay obligado que las bodegas de un millón de litros hace a riba, desarrolla la capacidad de 

recepción de cosecha mecanizada, 

5 Sobre todo, en la parte agronómica está muy relacionado con tecnología propiamente dicha: mapeo 

del suelo a través de ponto satelital, los trabajos específicos con tecnologías con elementos 

escondidos del suelo. Entonces, todo eso tiene un costo y un tiempo. Se lleva tiempo. La estadística 

año tras año. Una cosa es lo que se supone, otra es el resultado cierto! Lo que estás haciendo y tiene 

que esperar si no, no? 

5 Antes había un concepto que era el momento óptimo de cosecha. Hoy eso se partea y no existe 

momento óptimo de cosecha. Porque vos cosechas el momento, tienes un vino, vos cosechas en otro 

momento tiene otro vino  y eso fija  así, cambiaran el estilos de los vinos. Con estos accidentes 

climáticos é como se le partió  el concepto y era se vas a espera el momento óptimo, ahora son 

diversos momentos para diversos estilos de vino, De echo, hoy ese momento óptimo de cosecha, que 

se esperaba, que los taninos, maduran, cosa que iban, es como que ya pasó de moda, este estilo de 

vino. Y ahora se lo cambió, determinando los momento de cosecha se puede hacer un vino por un 

lado por otro. Tocando distinto estilos de vino 
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APÊNDICE B2: Produção do vinho a partir de uvas Malbec 

 
Entrevis 

tado 

 

1 Hay que ser consciente que no va ser tan barato. No obstante, en vino exportamos el 2,6 % del 

mundo esto no es nada! Quiere decir que Argentina tiene un techo para crecer. El 50 % do que 

exportamos es Malbec. Y Malbec hoy es una variedad casi que desconocida. El 1,3 % del vino que se 

consomé que se porta en el mundo. Por lo tanto se uno mira potencialmente esto es bueno. 

1 . Mendoza  se hay transformado en una provincia que la gente se viene hoy para hacer turismo de 

vino. Las bodegas han hecho instalaciones fantásticas, verdad? Hay lugares para comer, para 

alojarse, para dormir, que son cosas que hace tiempo no pensábamos. O sea que hay un turismo 

internacional, que toma esto como destino turístico que es muy importante 

1 Cuando veo la década de 90, empezamos a hacer Cabernet y algunos se recorrían al Malbec! Y 

Malbec dio un buen vino. Entonces, además de la curiosidad de Argentina, de ser un país que 

aparece en el mundo, con vinos, me refiero al mercado de Estados Unidos, Reino Unido y 

principales países europeos, y de repente aparece una variedad nueva, Malbec. O sea, una 

curiosidade 

2 El modelo de negocio pensando en una variedad, como el Malbec, que es un emblema de Argentina. 

Y todo es una copia del modelo australiano, Australia se creó su Sirah como un emblema para salir 

al mundo. Nosotros criamos el Malbec. O sea de una cepa que se trabaja muy bien, se certificaran, 

que se le diferenciaran en el exterior, y ahí si, comenzó a exportarse 

2 Y logo hay un proceso de tratar de diversificar, lógico estoy tratando de marketing, las variedades, 

empezar con las variedad emblema, sobretodo el Torrontés, vino blanco, de paso la Bonarda. Eso 

porque nos hay recepcionado por Malbec, Eso se permitió ampliar el portfolio un poco, con vinos 

Blanco, buenos espumantes. Pero la estrategía pasa a mirar el mundo 

3 Si, también los viñedos recienten. Si, porque siempre fue el mejor lugar para Malbec, lo que era 

Lujan de Cuyo, pero a través de los años, con el calentamiento del lugar. Salió andando más al sur, 

todo que es el Valle de Uco. Por eso tan importante para Mendoza, lo que es Valle de Uco. De donde 

sacamos mejores vinos. No es que acá no se puede hacer buenos vinos, tenemos vinos buenos, pero 

mayor concentración en Valle de Uco. 
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APÊNDICE C: ATIVIDADE “PROCESSAMENTO” 

APÊNDICE C1: Tecnologia industrial para a fabricação de vinho 

 
Entrevis 

Tado 

 

1 empezamos a incorporar tecnología de escala, cosa que nosotros no teníamos, lo pequeño filtro, la 

pequeña moledora,  el pequeño todo la maquinaria, que permita la aparición de la pequeña bodega 

1 Eso se cambió, por una bodega funcional, por una bodega que tiene tanques de acero inoxidable, 

que tiene prensa, etc, que no tiene porque por muy grande, O sea una tecnología nueva en la bodega. 

Tecnología como cualquier país que busca, ser de primer nivel del mundo. 

1 Entonces, mucha gente, que tenía un viñedo de calidad, con uvas de calidad, hace, de a poco compra 

tanques, compra prensa, elabora su vino, un filtro, poca gente se lo fraccione, porque viene uno 

camión fraccionando. Entonces aparece la pequeña bodega, 

3 no son vinos especiales, dado que la concentración es mayor, uno aplica para vinos que tengan 

mayor cuantidad de años de guarda. Entonces, estos vinos pasan mayor tempo en barricas, se 

completan, se estructuran bien, entonces van a los que son de alta… Premium por ejemplo 

3 (Y esas barricas tiene que utilizarla una o dos veces? Y después tiene que echar a fuera.) 

E – Le damos hasta cuatro veces y ahí se van debajo. El cuarto uso es para finca la Linda. 

5 Porque Brasil ha seguido sosteniendo esquemas bilaterales en el medio de cuestiones que no 

deberían ser, por ejemplo, Chile que no participa del Mercosur tiene la misma condición que 

Argentina que es parte del Mercosur. A partir del 2011, Brasil le concedió cero de arancel, por 

cuestiones bien negociadas por Chile, 

5  mí me sorprende porque acá no había tanta tecnología, después Argentina hizo todo un cambio en 

los inicios de los 90 cuando se establecen condiciones de libre comercio y Argentina hace… 

desarrolla unas inversiones, vienen los extranjeros y ahí logra, digamos, reestructurar toda su 

industria vitivinícola y prepararla para la exportación pero eso debería ser acompañado también de 

la reestructuración de la zona de producción, no solamente la tecnología porque si ustedes le pone 

materia prima… 

5  Vinos que son para mucha… mucha velocidad de circulación, vinos que tienen mediana guarda, 

vinos de gran guarda bueno y todo eso tiene toda una tecnología para la cultura, digamos, de… la 

vendimia. 

5  demás eso pasa a un periodo de crianza que puede ser pase por barrica, que eso es tecnología de 

madera o puede ir a guarda de botella o puede ser la combinación tanto de madera, tanto de botella, 

hoy… justamente por lo que el mercado está hablando se está disminuyendo, es decir esa madera 

Americana que se… no la madera, sino ese concepto de uso de madera americano que tenía 24 

meses, entiende usted después se comía un mueble mientras tomaba el vino, hoy en día eso está 

bajando hay menos… 

5 la madera sigue desprendiendo elementos que ayudan a fortalecer el aroma y la fruta que tiene, pero 

disminuyéndola porque si no la madera también se usaba para tapar el defecto, y eso claro y eso 

evidentemente en la medida que evoluciona todo esto, eso va obligando, digamos a un uso de la 

madera más racional, inclusive uso de madera no de primer uso, sino de segundo porque uno está 

buscando un vino que tenga tales características… 

5 que tecnología, é capacidad de frío, manejar temperaturas, el material con que son construidas las 

vasijas. Materiales, puede ser cimiento, acero inoxidable, después hay un factor que hoy con el valor 

del vino, para tener una idea, se hay duplicado o triplicado el valor del último año del vino a granel. 

O sea se vino es un commodity que valle un precio, depende de la calidad, no commodity. Entonces, 

hoy el valor de vino, al litro de vino, es tan alto que todavía, que te obligas a no desperdiciar, o 

exprimir al máximo por todo el proceso, para optimizar, para lograr mejores rendimientos. 

5 En términos de cuantidad, para después llevar al mercado  o sea te obligas también a invertir en 
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mejores prensas que exprima más, no? O sea para un vino clase B, calidad que los vendes en el 

mercado y genera un negocio que no los tenía unos años antes. Antes lo descartaba, ahora un vino 

clase B, no te importa cómo, va lo servir. O sea como te obligas a desarrollar, nuevas actitudes, y 

desarrollar nuevas ventanas de negocios 

 

 

APÊNDICE C2: Disseminação do conhecimento técnico e gestão de pessoas 

 
Entrevis

tado 

 

2 Hoy en día toda la gente quiere conocer más de las personas, del humano. Que hace el vino. Porque 

vino tiene mucha parte emocional, No es como un producto commodities. 

2 Nosotros intervenimos porque logramos trabajar en la participación, de manera conjunto. Se no 

puede digamos considerar que debo aprender se no se capacita. O sea de lado del consumidor, 

considerando el consumidor común hasta gente que esta trabajando en la bodega que no sabia 

diferenciar a su vino 

2 Tiene mucho de italianos, tiene mucho de españoles, que se encanta que ama la tierra, que mueve las 

manos, habla, muy fuerte. Entonces, esto hace que es un punto muy fuerte que agrega mucho valor a 

la cadena de comercialización. Otra realidad, otros países no lo hacen. No saben avaluar todo eso 

2 Bueno, se trabajó, la Argentina, las variedades, las zonas vitivinícolas, ahora siguen trabajando con 

los enólogos.  

3 muchas bodegas mandan a sus enólogos a hacer cosechas afuera. Eso también te abre la mente, y 

puede ver cosas distintas, puede ver que lo están buscando ellos, entonces puede llegar a competir 

con un vino de ellos, o no, de acuerdo a lo que tenéis en el terroir, en cuanto que en tecnología  y la 

forma de elaborar, se hay aprendido mucho en ir elaborar afuera. Y ahí muchos enólogos que 

trabajan acá, en cosecha y después se van, trabajan para la misma empresa afuera haciendo vinos. 

[….], hay bodegas que tienen, como se llama, son cruzadas,  sabes? O sea ellos manda la gente de 

acá y de allá mandan gente para cá. Es un intercambio. 

 

2 Uno equipo de por lo menos cuatro a cinco enólogos. Es que depende de las líneas de productos. 

Mira, hay bodegas que trabajan en una línea de producto, se es muy grande el enólogo principal y el 

segundo enólogo, con una línea. 

2 Primero ter un equipo equivalente de profesionales técnicos para manejar la finca, para los viñedos, 

un excelente equipo enológico para bajar el risco a todo lo que es elaboración de vinos tiene que 

tener, o sea, el equipo tiene que estar conformado por técnicos y comerciales 

2 Entonces la gente siente que está en contacto con el artista! Con el hacedor de vinos. No importa el 

dueño, lo importa el  que hace el vino. Hoy los enólogos son vueltos, o tiene un “role” que es muy 

importante en marketing, son los que transmiten lo que hacen, la pasión por lo que hacen 

5 el concepto de terroir, se lo simplifica solamente el concepto de lo terreño, el clima! Para mi hay ahí 

un factor muy importante que es el hombre, la mano! En el vino! O sea, podemos trabajar en el 

mismo terroir, reducidos que se quieres a 5 kilómetros cuadrados, y elaborar con distintos 

hacedores, y vamos tener distintos productos. Porque cada uno deja su impresión en el producto 

5 Décadas atrás, un enólogo, o el “winemaker”, o el hacedor de vinos, era un personaje 

prácticamente de laboratorio. Hoy en día, es parte de le equipo de ventas, o sea, de promoción. Él 

que Comunica, Yo estoy un poco en este juego de los consumidores de labreas a frente que lo hacen, 

no? 
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APÊNDICE C2: Troca do conhecimento técnico entre enólogos e agrônomos  

Entrevis

tado 

 

3 En base también en que nos piden y lo que queremos mejorar, es una interacción que lo necesitamos, 

digamos: este viñedo nos dé, para un vino de alta gama, 60 a 80 quintales por hectáreas, o 100, 120 

para lo que és Finca la Linda, hasta 150 para finca La Linda, entonces, él con los enólogos va 

diciendo, Mira, esa es la uva que dejamos para hacer, por ejemplo, vino Gala, Insignia, Probarla, 

miramos,  se te parece, la cosechamos y eso va ser para determinado vino. Entonces esta es la 

interacción de las dos partes.  

3 porque él (agrónomo) tiene que preparar lo viñedo para lo que vamos hacer en el otro año.  

5 ? A mí me gusta elegir mi material. O sea las plantas. Trabajar con selección de material propio. Al 

mejor, que ya conozco no? La finca de alguien determinado me gusta Malbec de esta finca. 

Selecciono y mi trago material para plantar de esta finca. Eso me parece fundamental, Mas que 

trabajar clonalmente, a mí me gusta elegir mi propio material. Porque? Porque,  por ejemplo, el 

Malbec en la finca yo sé cuáles son las características que va dar todo. 

5 Históricamente estaban separados campo y bodega. Entonces  Campo te tiraba la uva. Se sacaba 

por el encima, Vos recibía uva! Entonces no había interacción. En cambio, Lo importante hoy es que 

el enólogo va a la camina con el agrónomo o muchas el enólogo también es agrónomo y vice-versa. 

Entonces es como se trabaja como una esfera única la vitivinicultura y no la vitis y vinicultura. 
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APÊNDICE D: ATIVIDADE “COMERCIALIZAÇÃO E MARKETING” 

APÊNDICE D1: O passo a passo para a inserção na Global Value Chain 

Entrevis

tado 

 

2 Se buscaba el Inglés8, o que buscaban las personas que toman vino? Empezaran a entender cómo se 

comercializaba, sobre todo con una línea muy importante . Pusieran inductores, personas 

productores que ayudaran a exportar. Y así empezó, digamos la cadena de exportación de Argentina 

2 El modelo de negocio pensando en una variedad, como el Malbec, que es un emblema de Argentina. 

Y todo es una copia del modelo australiano, Australia se creó su Sirah como un emblema para salir 

al mundo. Nosotros criamos el Malbec. O sea de una cepa que se trabaja muy bien, se certificaran, 

que se le diferenciaran en el exterior, y ahí si, comenzó a exportarse 

3 Y nosotros tenemos toda la nuestra parte administrativa, está en Buenos Aires. Donde tenemos los 

grandes vendedores, y uno de los dueños también, que viaja mucho. Entonces se sabe que es el 

producto que está necesitando, que producto podría también, Entonces él es que nos pasa la línea a 

nosotros diciendo, bueno, necesito productos de esa característica. Entonces nosotros, en base no 

que tenemos en nuestro viñedo, es lo que hacemos 

3 Si, nosotros, yo calculo que… sea tenemos mucho Malbec, pero ya nos alcanza! Entonces en la parte 

comercial, lo que tendremos hacer nosotros es buscar una variedad, que también sea representativa, 

na cual tengamos, como se llama? Un verdadero potencial para poder ofrecer afuera, a más allá de 

Malbec. 

2 O sea, la gente tiene que ser muy específico. Fijada, conocer vinos, conocer el mercado. No es fácil 

vender vinos. Porque además, hay muchísima competencia. 

2 Hasta que la economía no acompaña un poco hacer negocios internacionales, cuesta. Cuesta mucho. 

Porque tiene que tener, una espalda. Tiene que tener un suporte económico y financiero para que los 

tiempos que no sea tan rentables vos tener igual a la comparación. Porque como explica a un inglés 

que existe inflación. A un inglés no le interesa. No lo entiende. Vos firmar un contrato con un inglés, 

vos tiene que cumplir. 

5 Viene una crisis y como todas las crisis que vienen a Argentina nadie sale bien de una crisis, 

entonces ahí se potenció todo lo que era el comercio internacional. Y evidentemente Argentina 

vitivinícola estaba muy preparada para salir –no así el resto de los sectores que estuvieron 

deambulando en mercado interno hasta que no pudieron más– nosotros en la década del 90 tuvimos 

que medio subsidiar el mercado externo con el mercado interno, porque tenía un crecimiento!… 

5 Hoy Argentina está en condiciones porque el mundo la visualiza como de avanzar y tener un 

crecimiento tan bueno como tuvo del 2008 al 2012, pero cuál es el problema, eso requiere ahora, no 

solamente ya de la tecnología, de las variedades, del mejoramiento de la calidad que Argentina está 

ya reconocida desde ese punto de vista, sino que requiere de las negociaciones bilaterales 

5 Porque usted va a vender a Estados Unidos y va a vender a China, dígame qué coincidencia hay? 

Ninguna, entonces usted tiene que entrar y conocer y traer la pesquisa o la investigación para que 

eso funcione 

6 porque además acá hay que dividir en dos cosas: lo que es la estrategia de comercialización que 

arranca desde las plantas para el consumidor y la estrategia de posicionamiento de marca-país que 

es lo que hacemos nosotros que no vendemos nada, pero también aplicamos tecnología, en todo lo 

que es comunicación, marketing y en todo lo que es operacional… y ahí intervienen varios 

estamentos, es decir… nosotros trabajamos 

                                                      
8
O entrevistado se referia a Steven Spurrier, proprietário de uma loja de vinhos em Paris que em 1976 promoveu 

uma degustação “às cegas” comparando os vinhos produzidos na Califórnia (EUA) com os vinhos franceses. Nesse 

confronto os vinhos norte-americanos venceram, na opinião de especialistas franceses, e esse fato conhecido como o 

“Julgamento de Paris” mudou a história da comercialização dos vinhos do Novo Mundo. 
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7 O sea las que son líderes en exportaciones son las bodegas que apostaran de hace unos 30 años en 

la exportación 

2 Las boutiques sacan un producto y es lo que venden Ya no se fijan demasiado digamos en las 

preferencias de los consumidores de los mercados donde vas. Y eso es estrategia pura. […]O sea en 

forma de vendas, en forma de consumidores, segmentaciones, tienen informaciones sobre lo que 

venden en el punto venda. Que vinos están rodando. Digamos se venden más rápidos que otros. Yo 

creo que esta es la diferenciación. Ya no quiere decir que las bodegas chicas no pueden hacerlo. 

2 (sobre pesquisa de marketing en las grandes vinícolas) Lo hacen ellas mismas. Hacen sus propios 

estudios. Es muy difícil también, adaptar tu producto sin perder identidad. El equilibrio es muy fino. 

Porque vos tan poco puedes perder tu identidad por mercado. Pero si puede adaptar. Por ejemplo te 

doy ahora México. En México es un país donde se consume mucho azúcar y donde los productos, por 

el tipo de comida no tenían tan éxito. Como no hay introducción de vinos en México todavía. Y yo 

digo que México faltaba adaptación, porque con las comidas que comen, con la gastronomía que es 

tan picante, utilizar, o tratar de vender vinos tánicos, vinos con mucho alcohol. Es imposible! 

Entonces, yo creo que hay que trabajar la adaptación de producto   

2 con menos alcohol, vinos blancos, frescos. Ya no tratar de introducir muchos vinos tintos 

únicamente. Sea, Al contrario. Tratar de introducir espumantes, otros productos y luego introducir 

la ..Porque que viene esa cuestiones, tratar de introducir los vinos que uno quiere vender. Si no lo 

vendería lo que se adapta al consumidor. 

2 en los Estados Unidos necesitan saber, necesitan el “top ten” de todo. (Risos).  Que vos le digan 

donde estudiar, que vos le diga donde tomar, que vos le digan dónde comer. Se ahorran el criterio y 

eso va ser que esas grandes bodegas se convierten 

2 Sobre todo sabemos que ahí hay dinero de tras de todo. O sea es una realidad. Que le venga a decir 

que no, mienten! Yo soy muy crítica con las puntajes. 

2 Porque tiene que tirar el vino que me tengo que tomar? Entonces temo que esteban construyendo 

eses monstros que me dicen lo que tengo que tomar. A mi me choca mucho. Y eso en Europa, en 

Francia en Italia, España, no pasa 

2 Por eso hoy los aprecian para otros mercados pero el europeo va probar y sabe lo que tomar. 

Entonces tiene como un criterio diferente al americano, o latino americano que tiene que le decir o 

que tomar, donde comer. A mí eso me parece horrible 

1 Y para el caso particular de Brasil creo que influyó además, Brasil para Argentina es un mercado de 

cercanía. En el mundo del vino por lo menos, los mercados de cercanía son importantes. 

1 Y con esas inversiones de tecnología y con nuevos viñedos se hacen vinos propios  para exportar. 

Los vinos que se consumían aquí eran distintos, verdad? Eran vino viejos, otro tipo de vino. Bueno, y 

ahí se empezó a exportar bien bien bien bien. Tuvimos suerte, buena relación precio-calidad, buena 

paridad cambiaria. 

 

 

APÊNDICE D2: Fatores relevantes relacionados à logística internacional (frete e transporte) 

Entrevis

tado 

 

7 ese es un punto muy negativo que tiene… el costo del flete sale más caro y se llevar un vino de 

Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires, que del puerto de Buenos Aires a Alemania por ejemplo, 

en barco, sale más caro, entonces lo que se está ahora de a poquitito se va empezando a… muy de a 

poquitito se está empezando a dar el tema de los trenes que acá muchos años se abandonaron en el 

tema del transporte de carga a través de trenes 

6 Nosotros tenemos varios canales. Tenemos el comisionista. El Broker, Que se encarga? Esta persona 

se encarga, básicamente, ellos tienen sus clientes. Ellos van y consiguen los clientes. Nos dicen, me 

dan luego a mí o de acuerdo con el mercado los dan para a persona indicada, Tengo un cliente que 
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necesita equis vino. 

6 No vamos hablar con el importador, excepto que nos de la autorización, pero si no, es todo a través 

del representante, del bróker. Todo el negocio. Después tenemos otro canal que es directo. Nosotros 

contactamos con el importador, y vamos hacer negocio directamente. Básicamente usamos esos dos 

canales 

6 Y una cosa que es interesante saber, en términos de cadena realmente de valores, así, hay una 

producción local, la exportación, costos de exportación, el bróker o distribuidor, y ese también tiene 

su trabajo para distribuir, posicionar el producto, hacer degustaciones y otros costos que talvez, 

quizás ustedes no lo hacen. Siempre a cargo de ellos? 

E – No siempre, también depende del importador, que lo que realmente necesita. Por ejemplo, 

nosotros tenemos unos importadores directos, lo que si hacemos, nosotros dentro de nuestros costos 

tenemos, un valor de apoyo. 

7 Si, nosotros tenemos, eh, Fecovita ha hecho también un inversión muy grande, y básicamente 

tenemos, que nos han asociado con una cooperativa Francesa que es Vinadeis (Grupo Francês) que 

es una cooperativa muy grande que hay en Francia y también hemos abierto sucursales. Una más 

importante que salió ahora que es a de Shangai, que es la sucursal Estancia Mendoza. En Brasil 

estamos por abrir también una sucursal. Un lanzamiento también. Va ser en São Paulo. Y en Estados 

Unidos estamos también por abrir otra sucursal de la vid Estancia Mendoza. Entonces entre todo 

nos ayuda a comercialización de Brasil, de Estados Unidos, Shangai 

 

 

APÊNDICE D3: Barreiras relacionadas às tarifas para exportação 

Entrevis

tado 

 

5 Chile, por ejemplo tiene cero para entrar en China o parecido, el acuerdo es de libre comercio 

5 … este del trade down donde el que dejaba de consumir vinos de 50, 60, 70 dólares en Nueva York o 

en Estados Unidos encontró en la franja de los 15 a 20 dólares, la misma calidad y ahí se ancló 

entonces Argentina creció a tasa de 25, de 30% anual llegando a niveles increíbles. 

3 El año pasado, o varios años atrás, en la cual el dólar para nosotros estaba muy bajo, la bodega 

perdía plata con la exportación, pero prefería perder la plata y seguir manteniendo el mercado, y se 

volcaba un poco más al mercado interno, donde la daba un poco más de ganancia, entonces, podía 

equiparar las cuentas 

 

 

APÊNDICE D4: Ações de marketing no mercado internacional 

 
Entrevis

tado 

 

2 Yo creo que la parte de marketing se aplica a bodegas grandes que también tienen los recursos para 

hacerlo 

2 Yo creo que una bodega exitosa, no sola que venden volumen, son las que posicionan bien su marca 

en el mercado. 

2 Por ejemplo, hacen degustaciones privadas. Y llevan el enólogo de la bodega, a que realice 

degustaciones con sus mejores clientes, acercan el consumidor, con el hacedor del vino 

2 creo que la creatividad es muy, muy importante y cuando viene gente de otras industrias siempre 

cuento el caso de una bodega grande que tuve un momento que tuve un gerente de marketing que 

venía de telefonía celulares, y aplicaba descuentos, descuentos. Un día yo hablaba con él, y le digo: 

para de aplicar descuentos, Eso lo aplicas, no sé, a la compañía de celulares, pero en vino no va! Te 
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vas perjudicar la marca! (Risos) Tienes que sumar, no aplicar más descuentos 

2 Eso genera valor. Y con la compra de no se, dos espumantes regala una frapera. La frapera para 

poner el hielo 

2 A mi me gusta mucho, que me parecen muy interesantes de bodega boutique,  con productos 

premium que me gusta mucho los vinos y trabajan muy bien el marketing es Pulenta Estate, que es 

una bodega boutique.  Tiene muy linda imagen. Pulenta, por ejemplo es una bodega boutique de 

vinos de alta gama que trabaja muy bien imagen, muy sofisticada, muy bien ubicada,  los vinos muy 

elegantes. Pero bueno una familia tradicional 

2 Pero lo grupo no había tenido tanta fusión, eran los hermanos Pulenta y após se dividieran y cada 

uno produce diferentes vinos. Achaval Ferrer trabaja muy bien a su marca. Es una bodega bien 

linda! Que otras más podría dar como ejemplo…de bodega boutiques? Hay una bodega que es 

chiquita que tiene un enólogo muy conocido que se llama Domaine San Diego. Haber se me acuerdo 

de otras? Pero también interesantísimo. 

2 Si, tiene competencias de hacer el vino, y tiene una idea clara de cuál es su estrategia. O sea que 

negocia y que no negocia! Cualquier uno in su lugar opto por crecer, y él dice para que, se así estoy 

bien! 

Él si, tiene competencias sin duda ninguna, pero tiene un vino diferente al resto, porque hace vinos 

para guardar. Siempre hizo para guardar. Y la Argentina es conocida por vinos jóvenes en el mundo. 

Siempre fue conocido como al revés de lo que había en el mercado 

Vos vas a comprar un vino hoy, y el te va a vender de 2006, 2007. No te va vender joven. No te lo 

vende! Porque dice que se va tomar no te va a gustar! O sea prefiere guardarlo él. 

Si, Y él tiene una convicción en su proyecto enorme! No todo mundo hace eso. Cuando uno hace un 

proyecto, un negocio, siempre piensa en la plata.  Para él la calidad de un producto, lo que vende 

está por encima de la plata. 

2 Generalmente cuando las bodegas, las compra empresarios que nunca trabajaran en vino, lo aplican  

monetariamente malo.  

A-Yo me gustaría mucho visitar una de esas también. Puedes me indicarme una? 

E-Que no es tan bueno servicio tampoco. Se tratan de enfocar de vender un producto como se fose 

un commodity Y ahí viene el problema 

2 Hay muchas bodegas que no tiene departamento de turismo. No recepciona porque no es rentable. 

Porque lo miren como un aspecto diferente, que se tiene que auto sustentar 

Llega un turista te comprar una botella. Una porque no puede llevar más. Después va a 

supermercado y te compra. Se visitó tu bodega. Si tuve una buena experiencia, por eso no se puede 

analizar turismo como una unidad de negocio diferente. Es un todo. Imagen. 

2 El placer de probar un vino. Dedicarle algunos minutos para charlar, a conocer su historia no se 

olvida más de vos, como productor. Porque si vos, y pongo otro ejemplo, pero igual, me parece que 

trabaja muy bien el marketing. Conoces a Alejandro Vigil? El enólogo de Catena. Su bodega que se 

llama Casa El Enemigo, y tiene un restaurant, esta lleno todos los días 

Porque cuando esta ahí y su casa esta atrás. Entonces come con toda la gente, Sacan fotos. La gente 

dice – come on he is here! parece un rock star. Está lleno! Abrirán como hacen unos tres años han 

crecido con la imagen de él. Han crecido, porque explotan el lugar. No es coincidencia. Es  servicio 

2 Seriamente? se debería hacerlo a través de un estudio de mercado. Una investigación. La pesquisa 

que les dan ustedes. Pero no lo hacen.  Las bodegas no lo pagan un estudio de mercado. 

2 Si, porque allá ustedes tiene muchas frutas, en Brasil. Tiene una inclinación hacia a el consumo de 

cosas frutadas. Por eso. 

11 trata de participar mucho en las ferias de vino, en las ferias de vino internacionales y nacionales 

también, está muy presente en las ferias de vino, eso es una apuesta grande trata de ir a las ferias de 

Estados Unidos a las de Europa a las de Asia y acá en la Argentina también tratan de participar y 

llevar las muestras de vino y que la gente pruebe después, también a los distribuidores más 

importantes siempre hacen visitas a las bodegas todos los años con su gente con la gente que con su 
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sommelier, a mí me toca mucho también mostrar las fincas y al enólogo hacerles probar los vinos 

eso también es parte de la promoción de Casarena 

2 mostramos mucho lo que hacemos nosotros, es esto, de que venga el distribuidor y hable conmigo o 

hablé con el enólogo… no en todas las empresas es así…  

 E: están abiertas… 

P: es como abrir las puertas de la cocina de la casa de uno… 

E: entonces el tipo de marketing que hacen… es estar abiertos a recibir 

P: exacto, mostrarles el suelo, hacerles probar los vinos de este viñedo, eso se hace mucho como 

cada finca tiene sus vinos, hablamos de […] 

5 el aspecto quizás, más complicado, más difícil, de se vaya local, que te va determinar como exitoso, o 

no, es el aspecto comercial! Porque podes hacer muy bueno vino, podes tener muy buena materia 

prima, pero al mejor no lograste, o no supiste, ubicarlo comercialmente. Y las empresas, obvio son 

negocios, y se no vende vino, no son exitosos 

5 El vino como producto, para mí difiere mucho del resto de las industrias, porque … haber, no es lo 

mismo se iva a vender una bola, o un tornillo, o un objeto físico. Vos lo muestras y venderás, por 

supuesto. Con ciertas cualidades, al mejor de la cualidad del material, o la forma, etc, etc. En el 

vino, aparte de vender el producto, propiamente dicho, lo que se vende es historia. Vos tienes que 

formar una historia. Formar una historia, tienes que convencer al consumidor, desde eh… la 

cualidad propiamente dicha del vino, que es intrínseco 

5 Tendencia, no? Sobretodo. Entonces, escuchar el consumidor, como directamente, sin filtro, es como 

estar un poco en la guardia de todo. Es muy importante, quien no lo entiende  así, o la bodega que 

dice no quera gastar plata 

5 la investigación de mercado si va a diversificarte. No solo investigación de mercado, investigación y 

desarrollo. No solo apuntado al mercado, mas también a la producción, La investigación en 

desarrollo también sirve, se utiliza en este caso, como elemento de marketing, que marca tendencias. 

Yo investigo, yo marco tendencias. Y eso también me ayuda a vender 

1 cualquier persona del mundo que entra a una feria y escucha un tango...el tango es Argentina. O sea, 

nosotros hace veinte o treinta años que exportamos, no tenemos nada, un objeto, nada que diga: 

¨esto es Chile¨¨. Ojo, en Argentina, aquí en Argentina se empezó la montaña, la carne, los caballos, 

el fútbol, pero fútbol tiene Brasil mejor que el nuestro. 
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APÊNDICE D5: Certificação de vinhos no mercado internacional por autoridades especializadas  

 
Entrevis

tado 

 

5 Y acá entran todo otro aspecto: que son, los periodistas especializados. Sobre todo en el modelo 

exportador. Todos sabemos que  el principal consumidor de vino argentino en el mundo es Estados 

Unidos. Estados Unidos es un consumidor de punto, o de influencias de los periodistas especialistas. 

Lamentablemente, para vender afuera, o ser exitoso en el mercado de exportaciones, tiene que tener 

buen Ranking en los periodistas.   

2 A mi criterio la marca está afectada de manera directa por raciones de promociones en los precios. 

Y en vino, diferente de otras industrias, uno necesita construir marca, porque es un producto de lujo 

O sea, como ejemplo, es como encontrar la cartera de Louis Vitton a cien dólares por todo el lado. 

Se destruye la marca [….]Entonces, creo que lo mismo pasa por vino por más que yo tenga líneas 

económicas por precios, tengo que tratar de trabajar de no tocar la variedad de precios. En 

descuentos por mucho tiempo. Si acciones puntuales, con descuentos. Pero puntuales. 

2 Otra cosa acciones y promociones en segmentos que son competitivos están trabajando muchísimos 

con puntaje. Sobre todo en mercados que entienden el puntaje. Por ejemplo en los Estados Unidos, 

en Londres, donde están eses gurus de las puntuaciones y buscan para que sus vinos sean puntuados 

para poder ser competitivos en el mercado 

 

 

APÊNDICE D6: Narrativas sobre as marcas, empresas e fundadores das vinícolas (storytelling) 

 
Entrevis

tado 

 

2 Carmelo Patti es una bodega chiquita, chiquita, que tiene una hija, Sofia, muy interesante. Porque 

tiene un estilo de viejo mundo. Carmelo te atiende al teléfono. Carmelo, llamas y comprar vino de él. 

Él esta en la bodega, es impresionante. Yo creo que tiene un potencial enorme. 

2 Me encanta porque: lo que hace, es lo que dice! Y no tiene marketing.(Risos)  No tiene nada de 

marketing. El marketing es personal. Yo creo que es lo que se vende ahora! Para las bodegas grande 

se hace el marketing, marketing social, y para las bodegas chiquitas el marketing personal. 

2 El boca a boca! Pero hay que crear…digamos, suena como meo marketing… hay que crear un 

personaje! Hay que crear una historia al redor del personaje que tiene que hacer vino! Y tiene que 

ser una historia creíble, una historia real, para que esa persona pueda… pueda vender! 

 

*** 


