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Resumo 
 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do Estágio Curricular realizado com o 

intuito de concluir a licenciatura em Marketing. Este decorreu na empresa Verallia 

Portugal S.A., uma empresa bastante reconhecida no setor de produção de embalagens de 

vidro. O estágio teve uma duração total de 400 horas, repartidas entre os dias 1 de julho 

2020 e 15 de setembro 2020, permitindo a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos 

que contribuíram para o enriquecimento enquanto profissional da área de Marketing. 

O trabalho desenvolvido na Verallia Portugal. Foi composto por atividades na área da 

análise estratégica de marketing, onde foi desenvolvido estudos de análise de mercado, 

de tendências e de concorrência, na área da Comunicação em Marketing, nomeadamente 

na vertente digital através de criação de newsletters, e de apoio à criação da nova página 

da Verallia para a Península Ibérica. 

 

Classificação JEL:  

M3(Marketing e Publicidade); M30 (geral); M31 (Marketing); M37 (Publicidade). 

 

Palavras-Chave: 

Análise estratégica; Mercados; Tendências; Comunicação digital; Verallia. 
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Introdução 
 

O presente relatório surge no âmbito da disciplina de Estágio Curricular do 2º semestre 

do 3º ano da Licenciatura de Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico da Guarda. Sendo necessário para a realização do Estágio curricular 

encontrar uma empresa, que permitisse a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante 

todo o percurso académico e da aquisição de novas experiências e conhecimentos 

empresariais. Foi escolhida a Verallia Portugal S.A., empresa líder de mercado no setor 

de fabricação de embalagens de vidro para armazenar bebidas e alimentos.  

O estágio curricular realizou-se, conforme o acordado entre a empresa e o GESP, entre 

os dias 1 de julho 2020 e o dia 15 de setembro 2020, perfazendo um total de 400 horas. 

Neste relatório estarão presentes as tarefas realizadas ao longo do período de estágio e o 

enquadramento teórico dos conhecimentos adquiridos ao longo do decorrer da 

licenciatura. O relatório de estágio está estruturado de acordo com o descrito no plano de 

trabalho, sendo que este se divide em dois capítulos principais. No primeiro capítulo está 

apresentada a empresa, onde se encontra a sua história da empresa bem como a criação 

da marca, a sua visão e objetivos, a sua estrutura organizacional, caracterização da 

produção, processo e produtos e ainda a caracterização do mercado e da concorrência da 

empresa. No segundo capítulo a descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio, 

onde o plano de trabalho, o cronograma das atividades desenvolvidas e a descrição 

detalhada das ações desenvolvidas nas áreas de análise estratégica de marketing e estudos 

desenvolvidos (Mercado, tendências e concorrência) e na área de Comunicação em 

Marketing na sua componente digital (colaboração do desenvolvimento do website da 

empresa e criação de newsletters). O relatório inclui ainda uma reflexão final que se centra 

nos aspetos mais relevantes e também na importância desta experiência no meu percurso 

profissional de marketing. 
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1. Descrição da Empresa 

Ficha Técnica 

• Denominação social: Verallia Portugal, SA 

• Morada: Rua da Vidreira, nº68, 3090-641, Vila Verde, Figueira da Foz, 

Coimbra 

• Forma Jurídica: SA 

• Atividade: Fabricação de vidro de embalagens 

A Verallia, é a terceira produtora global de embalagens de vidro para alimentos e bebidas. 

Oferece soluções inovadoras, personalizadas e ecológicas para todos os seus clientes em 

todo o mundo. De seguida podemos observar os últimos dados económicos da Verallia 

Portugal (ver figura 1). 

 

Figura 1 Dados económicos Verallia   

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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Em 2019, a Verallia produziu, a nível global de empresas, mais de 16 biliões de garrafas 

e boiões de vidro, principalmente destinados a vinhos e espumantes, bebidas espirituosas, 

produtos alimentares, cervejas e bebidas não-alcoólicas. 

O modelo operacional da Verallia é baseado na combinação da sua força da sua rede 

internacional, com presença em mais de 11 países, 32 fábricas,  5 centros térmicos e 13 

de desenvolvimento de produto bem como com os 57 fornos de produção. Ao todo a 

Verallia conta com mais de 12 mil funcionários. 

1.1. História da Verallia Portugal S.A. 1 
 

A antiga fábrica designada de Vidreira da Fontela (ver figura 2) foi constituída a 1 de 

julho 1919, sendo que apenas iniciou a fabricação em maio de 1929. Durante 

aproximadamente 60 anos esta fábrica foi considerada a maior empresa da região e a 

empresa que empregava mais pessoas no concelho da Figueira da Foz e no distrito de 

Coimbra. 

 

 

Entre os anos de 1960 e 1970 foram realizados investimentos que se revelaram 

importantes para a empresa a nível social (permitiu a construção de creches e habitações 

sociais), e a nível industrial, como a reformulação do forno da fábrica que permitiu 

 
1  Informação para o Capítulo I retirada do site da Verallia Portugal, https://pt.verallia.com/   e 

http://moinhodevilaverde.blogspot.com/2008/05/lbum-de-recordaes-iii.html.  

(consultado no dia 10 de agosto 2020) 

Figura 2 Antiga Vidreira da Fontela  

Fonte: O Moinho – Blogue (http://moinhodevilaverde.blogspot.com/2008/05/lbum-de-

recordaes-iii.html) 
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evolução do sistema de fabrico manual para o sistema de fabrico semiautomático, 

instalado em 1973. 

Após o 25 de Abril, e dados os períodos conturbados da época, em 1982 a vidreira de 

Fontela ficou sem condições para laborar e produzir vidro, tendo mesmo por encerrar. 

Cinco anos passados, em 1987, a antiga vidreira foi adquirida pela multinacional Saint-

Gobain, empresa fundada em 1665 pelo francês Jean-Baptiste Colbert. 

Em 1991, devido ao crescimento da atividade industrial e consequentes exigências do 

mercado, a empresa introduziu um novo forno na fábrica sendo que este já tinha 

incorporado a tecnologia utilizada pela Saint-Gobain na produção de produtos focados no 

mercado de vinhos. 

Dado o ano de 2002, tendo em conta o esforço de todos os diretores e colaboradores na 

reconstrução da Vidreira de Fontela e pelo facto de esta se ter tornado líder de mercado, 

a Saint-Gobain decidiu atribuir o nome de Saint-Gobain Mondego á antiga vidreira. Dada 

a evolução favorável da empresa, em 2006-08, a empresa recorreu a mais um 

investimento, apostando na maximização das linhas de produção, aumentando a dimensão 

dos fornos. 

Através desta inovação tecnológica, a empresa conseguiu integrar processos produtivos 

que lhe permitiram obter uma rentabilização da produção. Este investimento permitiu, 

ainda, disponibilizar uma gama de produtos melhorada, fazendo com que a resposta aos 

clientes fosse mais eficaz e assim desenvolver os serviços de expedição, etiquetagem e 

paletização das mercadorias. 

A evolução da Verallia ao longo dos anos tem sido uma constante, sempre em a par da 

evolução do mercado e da tecnologia, e em 2017 celebrou o seu 30º aniversário com a 

4ºedição do concurso “Verallia Design Awards”, atualmente considerado como um dos 

concursos de Design mais prestigiados a nível nacional. 

1.1.1. Criação da Marca Verallia 
 

Em 2010 a Saint-Gobain criou a marca Verallia (ver figura 3), com o objetivo de 

reorganizar as embalagens de vidro e assim tornar mais fácil a identificação do nome por 
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parte do cliente. Ao lançar esta nova marca, a Verallia lançou no mercado a gama Ecova, 

a gama de modelos sustentáveis da Verallia. 

 

Figura 3 Logótipo da Verallia  

Fonte: Verallia Portugal S.A 

 

A empresa com o intuito de otimizar a eficiência industrial e assim conseguir eliminar 

perdas de energia, qualidade, tempo e gastos diversos, lançou o VIM (Verallia Industrial 

Model) em 2011. 

Neste mesmo ano, 2011, a empresa criou uma nova gama de produtos, oferecendo os 

mais variados produtos “topo de gama” de garrafas de vidro, a Verallia Seletive Line.  

Em 2014, a marca Verallia foi premiada com o prémio de Melhor Campanha Publicitária 

do Ano pela Revista dos Vinhos (ver figura 4). 

 

Figura 4 Anúncio da Verallia  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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1.2. Valores da Verallia Portugal 2 

Os valores criados pelas empresas, servem como guias de orientação entre as relações dos 

colaboradores bem como dos agentes externos da empresa, os clientes (Rasquilha, 2017) 

A Verallia possui, desde o ano 2000, valores que reafirmam os princípios que orientaram 

o conjunto das suas empresas e equipas ao longo do tempo.  

Os quatro valores básicos do Grupo Verallia são: A atenção aos clientes, onde as equipas 

da Verallia se empenham em respeitar os compromissos assumidos para com os seus 

clientes,  onde procuram antecipar as suas necessidades, respeitando a promessa que lhes 

é feita, a qualidade, o serviço e o design em consonância com as expetativas dos mesmo; 

O respeito pelas pessoas, leis e pelo meio ambiente, onde todos os colaboradores e 

parceiros são responsáveis pelo respeito deste valor em todos os países onde o grupo 

opera. O respeito pelas pessoas estrutura as relações entre todos os membros do Grupo, a 

todos os níveis e circunstâncias, baseando-se na escuta e sinceridade do diálogo. No 

respeito pelas leis, as empresas do Grupo aplicam as leis e regulamentos em vigor nos 

países em que exercem a sua atividade. O respeito pelo meio-ambiente é promovido 

ativamente pelo Grupo, onde todas as fábricas definem metas precisas e mensuráveis para 

o seu desempenho ambiental que é regularmente controlado; A responsabilidade e 

compromisso com o resultado, onde a Verallia define regularmente objetivos e estratégias 

para os atingir, mobilizando da melhor forma as competências e desenvolvimento dos 

seus colaboradores; Por fim o trabalho em equipa, que de acordo com a Verallia, este 

incentiva e leva ao sucesso coletivo.  

1.3. Estrutura Organizacional da Verallia Portugal 

 
A estrutura organizacional é a forma como uma organização está dividida e hierarquizada. 

Esta define como é feita a gestão das suas atividades e a comunicação entre os seus 

departamentos de modo a atingir os seus objetivos estratégicos. 3 

 
2 Informação recolhida do Site da Verallia, https://pt.verallia.com/empresa, consultado do dia 10 de agosto 

2020.  
3 Informação recolhida do site https://www.dicionariofinanceiro.com/estrutura-organizacional/, consultado 

no dia 10 de agosto 2020 
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Devemos ter em conta que a estrutura organizacional da Verallia conta ainda com a 

subcontratação de várias empresas, em particular a nível informático e logístico, o que 

acaba de certo modo a ser algo a melhorar por parte da empresa. No organograma seguinte 

(ver figura 5) está representada a estrutura organizacional da Verallia Portugal onde, está 

de forma mais explicita o departamento comercial, onde foi realizado o trabalho do 

estágio curricular. 

 

 

Da análise da estrutura organizacional acima representada podemos observar que a 

Verallia Portugal S.A. é dirigida por um Diretor Geral Ibérico, responsável da entidade 

que em conjunto com a comissão de Gestão Integrada toma a decisões estratégicas da 

empresa. A sua componente funcional está dividida em 4 direções: direção de Recursos 

Humanos e Comunicação, direção Administrativa e Financeira, direção de Fábrica e a 

direção Comercial. As funções específicas de cada uma destas direções são as seguintes: 

 
Comissão de Gestão 

Integrada 

Direção de 

Recursos Humanos 

e Comunicação 

Direção de 

Administrativa 

e Financeira 

Direção 

 Comercial 

Direção de 

 Fábrica 

Departamento Marketing 

Delegados 

Secretárias 

Técnicos 

comerciais 

Assistente de 

Marketing 

Designer 

Departamento comercial 

Diretor Geral 

Figura 5 Estrutura Organizacional Verallia Portugal  

 Fonte: Elaboração Própria 
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• Direção de Recursos Humanos e Comunicação 

Este departamento é responsável pela fase de seleção, contratação, formação e de 

remuneração dos colaboradores. A comunicação também faz parte das funções 

deste departamento sendo este constituído por uma diretora e por duas técnicas de 

recursos humanos. 

• Direção Administrativa e Financeira 

Este departamento é constituído pelo responsável de gestão e consolidação 

seguindo-se o responsável do controlo de gestão, contabilidade, compras, 

tesourarias e expedições. Este departamento detém ainda a função de elaborar o 

planeamento financeiro, divulgando os resultados, promovendo investimentos e 

controlando a tesouraria. 

• Direção Comercial 

Este departamento, responsável pelo acompanhamento do Estágio Curricular, 

assume um papel vital para a Verallia, tanto a nível da coordenação das vendas 

como em relação ao planeamento das novas estratégias a implementar na venda 

de novos produtos. O departamento conta com um responsável (Angel Hierro), 

um adjunto da direção de vendas (Luís Baeta), três delegados comerciais 

reposicionados no Norte (Francisco Santiago), Centro (António Simões) e Sul 

(Célia Caeiro) de Portugal, três secretárias comerciais (Cristina Carolino, Graça 

Santos e Carla Ribeiro), técnico comercial (Paulo Ferreira). 

Ainda dentro da direção comercial, está inserido o departamento de marketing que 

conta com um responsável de marketing e comunicação externa da Verallia 

(Cristina Nobre) e com um designer (Rubén Batista). Este departamento é 

responsável pela divulgação publicitária tal como a divulgação de novos projetos 

junto do público-alvo e é ainda responsável pelo desenvolvimento de novos 

modelos de garradas. O concurso nacional “Verallia Design Awards” é também 

ele da responsabilidade do departamento de marketing. 

• Direção de Fábrica 

A fábrica tem como objetivo e função principal produzir e paletizar as garrafas de 

vidro da Verallia. De forma a ajudar a organizar as funções de cada departamento, 

são elaborados mapas de produção onde se consegue seguir os tipos de garrafas 



                                                                                                                                                                                                                                                   

10 | P á g i n a  
Catarina Moreira 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

que são produzidas, bem como as quantidades e os recursos utilizados para essa 

produção. 

 

Política de Gestão Integrada 

A Verallia Portugal mantém um Sistema de Gestão Integrado de acordo com os requisitos 

das normas de Qualidade (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Segurança e Saúde (ISO 

45001), Higiene e Segurança Alimentar (ISO 22000 e FSSC 22000), Inovação (NP 4457) 

e Sistema de Gestão de Energia (ISO 50001).  

Sendo preocupação constante a melhoria contínua do seu sistema e tendo em 

consideração as necessidades internas e das partes interessadas, a Verallia para melhorar 

o desempenho da sua atividade de fabricação e comercialização de vidro de embalagem, 

considera como eixos fundamentais: 

✓ Fortalecer uma cultura de Qualidade, baseada na Inovação, no Desenvolvimento 

de Produtos, de Processos e na Sustentabilidade. Esta cultura é orientada para o 

cliente em particular e para as demais partes interessadas, de forma a exceder as 

suas expectativas, assegurando a Proteção e Sustentabilidade do Ambiente, da 

Segurança Alimentar do Produto e da Segurança e Saúde no Trabalho, num 

compromisso de melhoria contínua; 

✓ Disponibilizar todos os recursos necessários, assegurando a sua eficiente 

utilização, de forma a alcançar os objetivos estratégicos delineados e o 

desenvolvimento sustentável da empresa, criando valor, de maneira a satisfazer e 

ultrapassar as expectativas das partes interessadas; 

✓ Cumprir e melhorar, se possível, os requisitos legais e normativas internas 

aplicáveis, estabelecendo mecanismos proactivos de prevenção da poluição, das 

lesões da saúde, controlo de impactos e riscos. Para tal, são adotadas medidas 

consistentes e coerentes com as Melhores Técnicas Disponíveis, economicamente 

e socialmente viáveis, com a implicação e compromisso de todos os 

colaboradores; 

✓ Promover a criatividade e participação interna para a melhoria contínua do 

desempenho da organização, assente numa cultura proactiva de inovação, 
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estimulando a procura da simplificação de todos os processos, redução dos tempos 

de resposta e excelência das medidas implementadas; 

✓ Assegurar o envolvimento, participação e melhoria da satisfação de todos os 

colaboradores, através de políticas de reconhecimento do compromisso e 

desenvolvimento profissional, estimulando o trabalho em equipa e a flexibilidade. 

Assim, são fixados e revistos objetivos, metas que permitem melhorar o 

desempenho, assim como, as competências, fomentando a inovação e a 

investigação, como motores de desenvolvimento e crescimento interno; 

✓ Fomentar e acompanhar a interface de mercado e organizacional bem como, a 

comunicação interna e externa. Documentar, implementar e manter a Política 

Integrada atualizada e adequada, disponibilizando-a a todas as partes interessadas 

e ao público em geral. 

2. Produção / Processo / Produtos4
 

 

Num contexto económico cada vez mais concorrencial, a inovação-produto, ou seja, a 

pesquisa, o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos é, para as empresas, um 

meio essencial de conservação e conquistas de faixas de mercado (Baynast et al., 2018). 

O centro de inovação da Verallia Portugal (ver figura 6) é uma das grandes razões que 

levam os clientes a optarem por adquirir os produtos fabricados pela empresa. Este centro 

oferece um espaço, uma equipa e meios técnicos dedicados a demonstrar soluções para 

as ideias dos seus clientes, tornando-as em realidade. A implementação deste centro 

proporcionou um melhor relacionamento com os clientes bem como uma maior 

proximidade com o mercado, permitindo assim criar uma forma de comunicar com todos 

os clientes da Verallia Portugal. Em termos de marketing e de comunicação, este centro 

também facilitou a relação entre estes e os clientes pois assim o departamento consegue 

trabalhar detalhadamente com cada cliente de acordo com as suas necessidades.  

 
4 Informação recolhida no site da empresa, https://pt.verallia.com/ (consultado no dia 10 de agosto 2020) 
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A ligação entre as necessidades dos clientes e o desenvolvimento de novas 

tecnologias/produtos baseia-se em alguns aspetos que se tornam benéficos para o cliente, 

como por exemplo a velocidade e qualidade do serviço, acesso direto ao Know-how5, 

visualização em 3D do produto final onde são demonstradas as fotografias do produto 

bem como as marcações do mesmo, fornecer aos clientes uma real tecnologia e serviços 

e ainda uma melhor relação entre o design, marketing e produção. 

A gestão das novas tecnologias permite aos clientes um maior acesso à inovação, o que 

leva a um retorno mais eficiente, permite assim que os clientes interessados em trabalhar 

com a Verallia aumentem quando se trata de inovação nas embalagens e vantagens 

competitivas para com os concorrentes. Na gestão de novos produtos, a finalidade passa 

por garantir a eficácia do desenvolvimento dos mesmos, podendo assim oferecer aos 

clientes uma parceria que levará à fidelização do mesmo para com a empresa. Argumentar 

de forma eficiente e personalizada a qualidade dos produtos e trabalhar de forma eficiente 

para criar produtos que ganham um valor acrescentado para a Verallia e para os clientes 

são também objetivos da gestão de novos produtos. 

A Verallia considera como prioridade fundamental para a sua atividade e comercialização 

de vidro de embalagens, a qualidade dos produtos e serviços, a minimização dos impactos 

ambientais e dos riscos para a segurança e saúde dos colaboradores. Para tal a empresa 

utiliza métodos de tratamento de efluentes industriais não apenas para cumprir os limites 

 
5 Know-How: conjunto de conhecimentos técnicos e administrativos indispensáveis á condução de um 

processo comercial (informações estratégicas da empresa para com os concorrentes) 

Figura 6 Sala de Inovação Verallia Portugal  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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de descarga estipulados na licença ambiental, mas também para minimizar os impactos 

ambientais resultantes da sua atividade. A Verallia Portugal tem vindo a reduzir as suas 

emissões para a atmosfera através da otimização da combustão dos queimadores, através 

da utilização de queimadores de baixo NOX (emissões) e da utilização de gás natural em 

detrimento de outros tipos de combustíveis fosseis. 

 A Verallia pretende ainda contribuir de forma permanente para o meio-ambiente e bem-

estar social através da gestão adequada recorrendo aos mais modernos equipamentos 

tecnológicos. 

Produtos 

Numa perspetiva de marketing, os produtos só existem se responderem a necessidades 

concretas dos seus clientes individuais ou empresariais. A política de produto de uma 

empresa comporta em várias decisões, como por exemplo, a escolha do portefólio de 

atividades da empresa e os seus respetivos produtos, a fixação das características de cada 

um dos produtos, o seu design, as suas políticas de gama e ainda a definição dos serviços 

associados ao produto (Baynast et al., 2018). 

As características de um produto são os seus atributos reais, objetivos que podem ser 

classificados em três categorias distintas, como a fórmula do produto, a sua performance 

e o seu aspeto visual exterior, ou seja, o seu design (Baynast et al., 2018). 

O conjunto de produtos fabricados por uma empresa pode ser muito diverso e na descrição 

da atividade desenvolvida pela estagiária relativamente ao website da empresa estarão 

descritos alguns em pormenor. No entanto, cada uma das classes de produtos constitui 

uma gama que a empresa pode desenvolver em várias linhas de produto. De seguida 

apresentam-se as principais gamas da Verallia, onde estão inseridos produtos de todas as 

linhas da Verallia (para os mercados dos vinhos, espumantes, cervejas, azeites, águas e 

sumos). 
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Gama Selective Line 

A Verallia detém a Seletive Line (ver figura 7), a marca premium da empresa onde se 

apresenta uma gama completa de garrafas e serviços para um segmento de elevada 

qualidade. A SELETIVE LINE, baseia-se na experiência única de produção de vidro da 

Verallia e know-how dos profissionais de todas as áreas de decoração, para ajudar a 

alcançar os objetivos de criação de uma embalagem única e distinta. A coleção é dirigida 

aos mercados de gama alta das bebidas espirituosas, vinhos, espumantes, bebidas não-

alcoólicas e azeites. Produzida nas fábricas de Albi e Cognac, em França, a coleção está 

disponível na cor extra-branco com a possibilidade de existência de mais cores.  

O ADN da marca distingue-se através da sua personalização, ou seja, através das 

gravações internas e externas, das picaduras no fundo e do vidro fluorescente (inovação 

da Verallia), os clientes podem personalizar as garrafas ao seu gosto e desejo. Em termos 

de decoração através de um manual de estilos apresentado todos os anos e o destaque de 

técnicas de decoração impactantes e inovadoras. Tudo isto para que cada cliente possa 

tornar as suas garrafas únicas (ver figura 8). 

 

 

Figura 8 Coleção exclusiva da gama Seletive Line da 

Verallia 

Fonte: Catálogo da Seletive Line Verallia 

Figura 7 Seletive Line  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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Gama Ecova 

A Verallia Portugal, empenhada em preservar o planeta, criou uma gama de garrafas 

designada de Ecova, ECO de ecologia e OVA de valorização e valor para o cliente (ver 

figura 9). A fabricação destas garrafas tem uma redução de 15% das emissões de CO2.O 

seu design otimizado permite que o transporte seja ele também otimizado cerca de 6%, 

ou seja, permite otimizar a paletização das garrafas em 6%. 

 

 

 

3. Mercado 
 

Desde o começo, a Verallia Portugal concentrou todos os seus esforços de gestão em três 

objetivos claros, qualidade, serviço e preço, sempre focados na ótica do cliente. A sua 

organização comercial tem uma estrutura funcional, orientada para o acompanhamento 

no terreno dos seus clientes, de forma a captar as necessidades do mercado bem como a 

acompanhar a sua permanente evolução.  

De modo a ser mais competitiva junto dos seus concorrentes, a empresa produz garrafas 

em diferentes cores, como âmbar, verde, canela, branco, extra-branco, folha morta, azul 

negro, branco azulado, entre outras. A empresa tem uma oferta diversificada (garrafões, 

vinhos de mesa, vinhos do porto, espumantes, cervejas, aguardentes, águas, licores, 

refrigerantes, azeites e boiões alimentares) de modo a responder às necessidades dos 

clientes, relativamente ao tipo de produto que produz, consequentemente a segmentação 

de mercado que faz do seu negócio B2B é uma segmentação por produto, obtendo assim 

os segmentos de mercado do vinho, espumantes, cervejas, azeite, água e sumos. As 

embalagens de vidro produzidas são inalteráveis (no entanto, recicláveis), resistentes 

(contudo económicas, com uma boa proteção contra o calor e frio), versáteis, higiénicas 

e transparente. 

Figura 9 Logótipo da Gama Ecova  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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A Verallia possui uma quota de mercado atual de 40% a 45% do mercado nacional6. Esta 

quota de mercado é consequência, essencialmente, das parcerias que detém com algumas 

das maiores empresas produtoras de bens de grande consumo para além da sua aposta na 

qualidade, serviço e preço.  

Caracterização dos clientes 

Os clientes da Verallia variam desde os pequenos aos grandes produtores de bebidas em 

Portugal, e tem, também, grandes revendedores que servem como intermediários, entre a 

Verallia (produtor) e o cliente final. Da lista de clientes da Verallia cerca de 20% 

apresentam maior percentagem das vendas da empresa, como por exemplo a Super Bock 

Group e a The Heineken Company. 

4. Concorrência7 
Apesar da Verallia ser detentora de aproximadamente 45% da quota de mercado nacional, 

existem empresas em Portugal que atuam no mesmo setor. Os maiores concorrentes da 

Verallia são empresas situadas na zona da Marinha Grande, distrito de Leiria, como a 

Santos Barosa-Vidros e a Vidrala, empresas produtoras de vidro. Na região Norte existe 

outra empresa concorrente como a BA Glasse, produtora de vidro situada em Vila Nova 

de Gaia, distrito do Porto.   

Destas empresas, todas elas estão associadas à Associação dos Industriais do Vidro de 

Embalagens (AIVE), criada a meados de 1970, de modo a defender, promover e estudar 

os interesses ligados à produção de embalagens em vidro. 

De modo a facilitar a chegada dos produtos aos clientes e de certa forma para fazer frente 

à concorrência, a empresa possui armazéns situados em regiões especificas como Norte, 

Centro e Sul (Maia, Brenha e Samora Correia, respetivamente). 

Dado que uma das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio foi uma análise da 

concorrência, este assunto será aí abordado com mais detalhe.

 
6 Dados recolhidos em http://www.essenciadovinho.com/pt/revista-wine/read/1957-verallia-portugal-

comemora-30-anos, no dia 18 de setembro 2020. 
7 Informação retirada da Associação dos Industriais do Vidro de Embalagens- AIVE (http://aive.pt/), 

consultado no dia 12 de agosto 2020  
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Neste capítulo serão apresentadas e descritas de forma detalhada todas as atividades 

desenvolvidas durante o Estágio Curricular.  

1. Objetivos e Plano de Estágio 

 

O objetivo central de um Estágio Curricular é colocar em prática os conhecimentos 

técnicos e científicos, que foram adquiridos ao longo do percurso académico, num 

contexto profissional. 

Como podemos verificar no plano de trabalho seguinte, as tarefas propostas pela empresa 

para a realização do estágio foram centradas principalmente num contexto de análise de 

Estudos de Mercado e de Comunicação digital. 

De salientar que nos primeiros dias, a estagiária frequentou uma ação de segurança que a 

empresa proporciona a todos os futuros colaboradores. 

O plano de estágio proposto foi o seguinte: 

• Recolha de informação sobre os produtos e clientes da Verallia com o auxílio do 

seu SalesForce (CRM); 

• Criação de uma lista de potenciais  clientes para a Verallia, em específico para o 

segmento de vinhos e espumantes; 

• Participação na construção da nova página Web da Verallia Ibérica (Portugal e 

Espanha), com a tradução de documentos, construção de notícias sobre a empresa 

e ainda preparação dos novos catálogos online; 

• Elaboração de artigos para a comunicação digital da Verallia (Newsletters e 

notícias); 

• Pesquisa sobre as tendências de consumo futuras relacionadas com o setor das 

embalagens de vidro; 

• Estudo concorrencial da Verallia (concorrência direta e indireta); 
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• Com os dados obtidos e a pesquisa de nova informação, realizar parte de um Plano 

de marketing centrado na evolução dos segmentos de mercado definidos pela 

Verallia vinho, cerveja e azeite, e posteriormente um planeamento estratégico de 

acordo com as informações recolhidas para o desenvolvimento de tarefas, ou seja, 

uma Análise SWOT sobre a Verallia. 

1.1 Descrição das Atividades desenvolvidas 

 

Durante o Estágio Curricular na Verallia, foram desenvolvidas atividades que permitiram 

a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante a licenciatura, realizadas com 

profissionalismo e dedicação.  

“Profissionalismo é muito mais a atitude do compromisso do que a competência técnica de 

realizar, pois a primeira desenvolve a segunda.” 

R. Giuliano 

1.1.1. Análise dos clientes Verallia na sua base de dados 8 

Esta tarefa foi essencialmente proposta para conhecer e estudar previamente a Verallia. 

Através da ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) 9da Verallia a 

estagiária procedeu à identificação dos clientes da empresa, separados por zonas 

comerciais (Norte, Centro e Sul) e os seus respetivos históricos de vendas como quais os 

produtos adquiridos e as respetivas quantidades.  

O CRM é uma estratégia que as empresas utilizam para gerir as interações com os clientes 

potenciais. O CRM ajuda as empresas a otimizar processos, construindo uma relação com 

os seus clientes, de forma a aumentar as vendas, melhorando o atendimento para com o 

cliente e assim aumentar a lucratividade da empresa. Quando as pessoas mencionam o 

CRM, estas estão a referir-se a uma ferramenta usada para gerir todos os contactos da 

empresa, as respetivas vendas por cliente, a sua produtividade em relação às vendas 

efetuadas. O principal objetivo do sistema de CRM para uma empresa é o de melhorar as 

suas relações comerciais. Em suma, as equipas de marketing, com a utilização do CRM, 

conseguem obter uma visão clara sobre cada oportunidade e assim seguir todo o processo 

 
8 Informação recolhida no site https://www.salesforce.com/eu/, no dia 20 de setembro 2020  
9 Informação recolhida no site https://pt.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management, no dia 

20 de setembro 2020 
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de cada cliente, desde o momento de consulta pelos produtos da empresa (contacto inicial) 

até ao momento da venda (momento em que se torna efetivamente cliente da empresa). 

 

1.1.2. Identificação de potenciais Clientes da Verallia 

 

A segunda tarefa pedida, foi a criação de uma lista de potenciais novos clientes para a 

Verallia, especificamente no segmento de vinhos e espumante. Para esta pesquisa a 

estagiária recorreu ao site Wines of Portugal, uma página de informação sobre vinhos 

portugueses, castas, regiões vitivinícolas, noticias e eventos. Nesta página estão todas as 

Indicações Geográficas Protegidas 10  (regiões vitivinícolas, ver figura 10) e ainda as 

Denominações de Origem Protegidas11dos vinhos portugueses. 

 

Figura 10 Indicação Geográfica Protegida (IGP) 

 Fonte: https://falandoemvinhos.wordpress.com/ 

 

Para realizar esta tarefa foi necessário passar por diversas fases até conseguir chegar a 

uma lista definitiva. 

 
10 Identifica um produto agrícola ou género alimentício com a designação do nome de uma região ou de 

um determinado local. 
11 Identifica um produto ou um género alimentício com o nome da região ou de um determinado local. 
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1º Inicialmente, de acordo com o site Wines of Portugal, foi criada uma lista de todos os 

produtores de vinho e espumante em Portugal, separados por regiões vitivinícolas e por 

localizações geográficas, norte, centro e sul; 

2º Após esta lista e com o apoio do CRM da Verallia, foram filtrados os produtores que 

já são clientes da empresa e posteriormente retirados da lista criada; 

3º Depois de deter apenas os produtores que ainda não eram clientes da Verallia, foi criada 

uma nova lista de potenciais clientes, onde foram pesquisadas informações sobre os 

mesmos, desde contactos telefónicos e eletrónicos bem como os produtos que detinham 

de acordo com a sua Denominação de Origem Protegida (DOP). 

Com a informação dos potenciais clientes completa, criei a lista definitiva para entregar 

junto do departamento de Marketing (ver Apêndice 1). 

 

1.1.3. Website da Verallia  

Contributo da internet para a valorização das Marcas12 

A internet tornou-se incontornável para qualquer marca, mesmo para as que não têm uma 

política de Marketing digital. Com a internet, as marcas perderam o monopólio da 

palavra, passaram a partilhar informação com os clientes. Deixaram de se limitar a 

divulgar as vantagens e os benefícios dos produtos para passarem a criar conteúdos e 

serviços e ainda a estimular os consumidores para que venham ao encontro da Marca. 

A comunicação das marcas com o mercado, que anteriormente era programada em função 

de momentos ou eventos específicos (épocas festivas, épocas altas de vendas, regresso às 

aulas, etc.), com as ferramentas digitais passou a ser contínua. Existem diversas formas 

de expressão da marca on-line, decorrente de vários tipos de sites (ver tabela 1). 

Tipo de Site Público-alvo Características 

Site institucional 

Investidores; candidatos; 

estudantes; potenciais 

clientes 

Apresenta a empresa, a sua 

história, as suas atividades e 

os resultados 

 
12  Informação teórica recolhida do Livro de Baynast. A., Lendrevie. J., Lévy. J., Dionisio. P., Rodrigues. 

V., 2018, Mercator, Alfragide: D. Quixote, consultado no dia 20 setembro 2020 
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Site da Marca Atuais e potenciais clientes 

Apresenta os produtos e 

serviços, bem como a 

história da Marca, os seus 

valores, a sua comunicação, 

testemunhos de 

clientes(notícias), concursos, 

localização dos pontos de 

venda 

Site de E-commerce Potenciais compradores 

Semelhante ao site da marca, 

mas com o objetivo de 

proporcionar vendas online 

Site Comunitário Utilizadores e clientes 

Integra funcionalidades como 

fórum de discussão, partilha 

de ficheiros, etc. 

Perfil nas redes sociais 
Clientes e interessados na 

Marca 

Espaço de informação e 

diálogo, controlado pela 

marca, que permite apoiar o 

lançamento de produtos, 

acontecimentos, concursos, 

etc. 

Microsite Potenciais clientes 

Duração limitada, permite 

apoiar o lançamento de 

produtos, acontecimentos, 

concursos, etc. 

Blogue de conteúdos ou 

serviços 

Pessoas com interesses 

comuns 

Visa gerar tráfego para o site 

da marca; os conteúdos e os 

serviços são criados e 

atualizados pela empresa 

APP 
Potenciais e atuais clientes, 

interessados na Marca. 

Adaptação dos conteúdos do 

site e aplicações para 

smartphones, permitindo a 

visualização otimizada em 

ecrã reduzido. 

Tabela 1 Formas de Expressão das Marcas na Internet  

Fonte: Baynast. A., Lendrevie. J., Lévy. J., Dionisio. P., Rodrigues. V., 2018, Mercator, Alfragide: D. 

Quixote 
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Como referido, a Verallia está a atualizar a sua página online, pelo que esta ainda não se 

encontra disponível e a análise que será realizada estará de acordo com a página atual.  

Tendo em conta a informação descrita na tabela anterior, podemos considerar que o site 

da Verallia está expresso como sendo um Site da Marca, pois na análise que realizada 

posteriormente podemos observar que nele está descrita de forma sistemática a história 

da empresa, a sua comunicação, os seus concursos e ainda noticias quer sobre os seus 

clientes quer sobre a própria empresa. Ao analisarmos o layout do site da Verallia (ver 

figura 11), verificamos que a empresa agrega as suas informações em diferentes 

separadores.  

 

 

Figura 11 Layout do Site da Verallia  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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No primeiro separador está referida a Empresa, onde indica um pouco da sua história, os 

seus valores, os seus segmentos de atuação e ainda alguns dados chave sobre os seus 

resultados. No segundo separador, designado de O Vidro, a empresa colocou um pouco 

da história do vidro, das suas qualidades enquanto embalagem, o processo de produção 

do mesmo adotado na fábrica, com recurso a um pequeno filme ilustrativo e ainda um 

manual de boas práticas na utilização e manuseamento do mesmo.  

Em seguida, a empresa mostra um pouco da sua Inovação, como a sua “Sala de Inovação” 

e a descrição da sua gama premium, Seletive Line. O separador seguinte é do Virtual 

Glass. 

O que é o Virtual Glass? 

Este foi lançado pela Verallia de forma a ajudar os seus clientes a otimizar o tempo e 

custos de desenvolvimento. Fruto de um esforço significativo de I&D (investigação e 

desenvolvimento), esta ferramenta digital permite criar e visualizar as embalagens de 

vidro (garrafas e boiões) cheias, rotuladas e com cápsulas. Tendo sempre em conta a 

tecnologia de realidade virtual e de cálculo 3D, Virtual Glass cria rapidamente 

renderizações 13  extremamente realistas com uma qualidade inédita em termos de 

definição das imagens. Estas renderizações reúnem até seis modelos e podem ser 

utilizados para fins de comunicação (catálogo online, visuais de divulgação, entre outros). 

Com esta nova ferramenta acessível apenas através de MyVerallia (o portal de clientes da 

Verallia) apenas são necessários alguns cliques para criar a renderização de uma 

embalagem completa. Depois de ter escolhido uma garrafa pelo catálogo, o cliente 

acrescenta o conteúdo e/ou uma cápsula à sua escolha, e pode colocar os seus próprios 

rótulos. Visualiza assim o projeto do seu produto, de forma realista e pode ainda compará-

lo com outro projeto ou produto existente. 

O quinto separador destina-se à sustentabilidade, tema que está sempre relacionado com 

as ideias e projetos da empresa. Neste encontra-se um texto onde se fala do meio ambiente 

e das vantagens das escolhas das embalagens de vidro, como o facto de este ser 100% 

reciclável, da Gama Ecova produzida na Verallia, que demostra a preocupação da 

empresa com o ambiente e encontra-se ainda neste separador, as certificações da empresa. 

 
13 Renderização é o processo pelo qual se obtém o produto final de um processamento digital qualquer. 
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Outro separador é destinado às notícias, quer da empresa, quer dos seus clientes ou até 

mesmo das suas gamas de produtos. Neste separador encontramos também as Newsletters 

da Verallia, que serão mencionadas posteriormente de forma mais detalhada na próxima 

atividade desenvolvida na empresa. Além destes separadores, ainda se encontram os 

contactos da empresa, um espaço de candidatura para estagiar ou trabalhar na Verallia 

(Recursos Humanos) e ainda os catálogos da empresa. 

Como referido no plano de trabalho, para o site, além das Newsletters, foram realizadas 

traduções de documentos ( de Espanhol para Português) sobre estudos já realizados pela 

empresa (Quais serão as tendências de 2021 nos mercados de Vinhos e Bebidas 

Espirituosas?), de noticias que direta ou indiretamente estão relacionadas com a sua 

atividade (Exportações diminuem 7,3% e importações 21,2% em julho), dos catálogos 

impressos que serão disponibilizados no novo site e ainda do Concurso da Verallia, 

Verallia Design Awards.  

De referir que todos estes documentos traduzidos estão nos Apêndices 2, 3 e 4 deste 

relatório. 

Verallia Design Awards  

O principal objetivo deste concurso ao longo das seis edições anteriores foi proporcionar 

aos alunos participantes uma experiência de trabalho o mais próxima possível do 

ambiente profissional.  

O tema escolhido voltou a resultar num produto estrela: o Azeite. O objetivo deste ano 

foi criar um modelo de garrafa de azeite versátil que pode ser usado por muitos 

produtores. Além disso, este ano como novidade, a embalagem vencedora será produzida 

e comercializada pela Verallia. Mas esta edição também procurou uma garrafa de azeite 

que servisse de modelo padrão e que pudesse ser diferenciada através do seus rótulos e 

embalagens. Uma embalagem que fará parte do portfólio da Verallia, quando for 

comercializada.  

O Concurso que já vai na sua 7º Edição, contou com a participação de 227 alunos de oito 

escolas de design (quatro espanholas e quatro portuguesas).  
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Ainda sobre a página da Verallia, esta dispõe de duas versões de catálogos, a versão 

impressa que permite ao cliente ter num só um portfólio de todos os produtos de todas as 

gamas da Verallia, num só segmento de mercado, quer seja ele vinho, espumante, azeite, 

água, sumos e alimentação (ver figura 12)   

 

Figura 12 Capas dos Catálogos impressos da Verallia 

 Fonte: Verallia Portugal S.A. 

 

O outro catálogo da Verallia permite que o cliente tenha acesso ao mesmo numa só 

página. Neste tipo de catálogo, todos os produtos da Verallia encontram-se filtrados como 



                                                                                                                                                                                                                                                   

27 | P á g i n a  

Catarina Moreira 

 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

podemos observar na figura 13, em separadores como o seu mercado, cores, capacidade, 

altura das garrafas, o seu peso, diâmetro e o tipo de boca da garrafa. 

 

Figura 13 Filtros do catálogo online  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 

Na figura 14 podemos observar o Layout atual do catálogo, ou seja, a forma como 

dispõem os seus produtos. A Verallia coloca imagem da garrafa, o nome e a gama a que 

pertence, se esta é da Seletive Line, Ecova ou standard. Nesse mesmo produto, indica de 

forma mais acessível as principais características da garrafa, como as cores em que esta 

pode ser fabricada, a altura da garrafa, o seu diâmetro de corpo e ainda o seu peso, tudo 

isto informações imprescindíveis para o cliente.  

 

Figura 14 Layout da apresentação dos produtos no catálogo online  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 

 

A tarefa solicitada à estagiária foi a da tradução dos catálogos impressos de Espanhol para 

Português, exceto o catálogo de Vinhos que já se encontrava traduzido. Esta tradução não 

foi a final pois apenas criei o documento auxiliar para a tradução final, onde coloquei em 

Word as imagens do catálogo original e em texto coloquei a tradução de todas as palavras 

que contavam na imagem. Para o catálogo online, criei uma tabela onde através da página 

da Verallia de Espanha e Portugal, foram verificados quais os produtos que contavam em 

cada uma destas páginas e quais os que faltavam quer na página da Verallia em Portugal 
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ou em Espanha, pois os catálogos online passaram a pertencer a uma única página da 

Verallia. Em Apêndice estão inseridos os documentos auxiliares para a tradução final dos 

catálogos impressos e a tabela de comparação dos catálogos online da página portuguesa 

e espanhola (ver Apêndice 5 e 6 respetivamente). 

1.1.4. Comunicação em Marketing - componente 

digital 

 

A comunicação digital mais utilizada pela Verallia é sem dúvida o Email Marketing, 

recorrendo maioritariamente a um tipo de Email Marketing, as Newsletters. 

Email Marketing é designado como toda a comunicação entre uma empresa e os seus 

contactos, ou seja, os seus clientes. Uma campanha via email, pode acontecer em texto 

ou em html e poderá conter ainda informação dos produtos, promoções ou até mesmo 

noticias sobre a empresa. Em geral estas mensagens são enviadas através de uma 

ferramenta de envio de emails (RD Station, 2020). 

As vantagens deste tipo de comunicação são a eficiência em manter um relacionamento 

com as pessoas, quer sejam clientes atuais ou futuros clientes interessados na empresa, 

nos seus produtos ou mesmo nos seus serviços (RD Station, 2020).  

Existem vários tipos de Email Marketing, mas aquele que a Verallia mais utiliza são sem 

dúvida as Newsletters. As newsletters são uma excelente forma de manter ou até mesmo 

melhorar o relacionamento da empresa com os seus clientes de forma não invasiva, mas 

com uma certa proximidade. Este tipo de comunicação permite obter uma maior 

abrangência dos interesses dos clientes (RD Station, 2020). Por exemplo, é possível 

promover um produto, artigos de interesse ou até mesmo noticias sobre a empresa ou até 

mesmo dos clientes. Para as empresas que já dispõem de um site, as newsletters são uma 

excelente forma de impulsionar o alcance do conteúdo com a publicação das mesmas na 

página da empresa, podendo assim atuais ou futuros clientes consultá-las e assim saber 

mais sobre o funcionamento e sobre a forma de como os seus produtos são utilizados, 

reconhecidos e atuais. 
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As atividades desenvolvidas na empresa para a sua comunicação digital foram a 

elaboração de duas newsletters e ainda de notícias sobre a empresa. As Newsletters 

criadas pela Verallia são constituídas por uma notícia sobre a empresa, uma notícia 

referente a um cliente da Verallia da zona Norte, outra de um cliente da zona Centro e de 

um cliente da zona Sul. Para além destas notícias, no fim, existe ainda um espaço 

dedicado a sugestões, sugestões essas ligadas aos mercados onde a Verallia atua. No site 

da Verallia, existe um separador com as notícias dos clientes (ver figura 15), onde todas 

estas notícias que estão referidas na imagem foram criadas pela estagiária. 

Na figura seguinte, está o layout do separador do site da Verallia referente às notícias 

sobre a empresa (ver figura 16), onde as duas primeiras noticias são da autoria da 

estagiária (6º campanha regresso às aulas e tendências para 2021 nos mercados de vinhos 

e bebidas espirituosas. 

 

 

 

Figura 15 Layout das notícias dos clientes da Verallia  

Fonte: Verallia Portugal S.A. 
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Figura 16 Layout das notícias da Verallia 

 Fonte: Verallia Portugal S.A. 

 

O processo de criação das Newsletters é realizado num documento word (ver apêndice 

7), e este documento é enviado em conjunto com uma pasta com as imagens utilizadas 

em formato JPG, para uma empresa especializada situada na Figueira da Foz. 

1.1.5. Plano de Marketing 

Como elaborar um Plano de Marketing 

 

No estágio foram desenvolvidas várias atividades de fundamentação e preparação do 

Plano de Marketing da empresa. 

O planeamento é fundamental ao nível da estratégia de marketing pois permite antecipar 

e articular todas as decisões relativas à gestão de uma determinada marca, diminuindo 

assim os eventuais erros que a empresa possa executar (Kotler 1994). 

A concretização deste processo de planeamento traduz-se na criação do plano de 

marketing, que tem como principal vantagem a responsabilidade da empresa perante o 

cumprimento de objetivos claros e precisos (Westwood, 1996). 
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Cada empresa, ao elaborar o seu plano de marketing deve seguir oito passos 

fundamentais: 

• Realizar um diagnóstico da situação, onde deve ter em conta, as variáveis externas 

e internas à empresa, permitindo assim avaliar as tendências de evolução do 

mercado e a posição atual e potencial da marca dentro dos seus segmentos de 

mercado. Este diagnóstico deve ser feito a nível de mercado, concorrência e de 

empresa. O objetivo desta fase do plano, ou seja, desta análise do mercado é 

perceber como este funciona e quais os cenários de desenvolvimento mais 

prováveis; 

• Após o diagnóstico da situação é importante sintetizar a informação de modo a 

facilitar a compreensão e a utilização da mesma. Por isso, surge a análise SWOT 

(Strenghts, Weeknesses, Oportunities and Threats) ou seja, os Pontos Fortes e 

Fracos da empresa e as Oportunidades e Ameaças relativos ao meio envolvente 

da empresa. O objetivo desta análise é relacionar os pontos fortes e fracos da 

empresa com as oportunidades e ameaças externas do mercado e da concorrência; 

• De seguida devem ser estabelecidos Objetivos de Marketing, para iniciar assim o 

processo de definição estratégica. É importante que os objetivos sejam definidos 

de forma correta, comparáveis com o desempenho real da empresa de forma a 

conseguir controlar os resultados alcançados no futuro. Os objetivos devem ser 

sempre que possível quantificáveis e ambiciosos, mas realistas; 

• O passo seguinte é a elaboração da estratégia ou estratégias de marketing, ou seja, 

é neste passo que as decisões estratégicas são tomadas. Para que uma estratégia 

seja eficaz esta deve ter definidos dois pontos fundamentais, qual o cliente alvo, 

e o posicionamento da marca; 

• De seguida, a empresa deve formular o seu Marketing Mix, onde o objetivo é 

transformar os princípios básicos da estratégia em ações concretas a resolver ao 

nível do produto, do preço, da distribuição e da comunicação; 

• De modo a tornar o plano ainda mais eficaz é fundamental estabelecer um 

orçamento, ou seja, quantificar as ações planeadas de modo a permitir não só a 

obter uma ideia dos gastos de marketing como também ter um certo controlo na 

execução do plano no dia a dia; 

• Após todas estas decisões, e passos a tomar para um plano de marketing, a 

empresa deve controlar os resultados que vão surgindo ao longo do tempo com a 
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implementação do Plano de Marketing de modo a impedir que as atividades 

realizadas se tornem ineficazes; 

• Com a velocidade do mercado e com o surgimento de novas tendências é 

importante a empresa introduzir ajustamentos no seu plano sempre que necessário 

de forma a que este continue a ser um plano útil e vantajoso para a empresa. 

A estagiária realizou estudos, de tendências de embalagens de vidro, de concorrência e 

de evolução de mercados, que servirão de certa forma para ajudar a empresa nas suas 

tomadas de decisões futuras e para perceber o que de facto precisa de mudar ou eliminar 

das suas estratégias até agora utilizadas, ou seja, auxiliará a empresa a realizar os seu 

Plano de Marketing. 

1.1.5.1. Estudos realizados 

Tendências de mercado 

Uma tendência de mercado é a indicação de um caminho a seguir, uma pista que o 

comportamento dos consumidores e dados de pesquisa nos indicam. Kotler disse ainda 

que existem três tipos de tendências de mercado, o Modismo que é uma tendência de curta 

duração e sem significado cultural relevante, a Tendência que revela como será o futuro 

e esta é observável em diferentes áreas de mercado e atividades dos consumidores e por 

fim as Megatendências que significam grandes mudanças sociais, económicas, políticas 

e tecnológicas que se formam lentamente (Frankenthal, 2017). 

A principal vantagem do estudo das tendências de mercado para os principais 

profissionais de marketing é o facto de estas permitirem a criação de estratégias de 

marketing mais eficientes, já que as tendências de mercado ajudam a observar 

oportunidades de mudança, a permitir que as empresas consigam estar mais atentas à sua 

concorrência e de esta se preparar de forma mais eficaz para as necessidades e desejos 

futuros dos clientes. A melhor forma de realizar um estudo de tendências é através das 

pesquisas de mercado, pois estas permitem conhecer de forma mais concreta a realidade, 

baseada em dados (Frankenthal, 2017). 

O estudo de tendências para 2021 (ver Apêndice 8) é constituído por duas pesquisas, uma 

sobre as tendências de mercado de embalagens de vidro e outra sobre a concorrência 

direta e indireta de Verallia.  
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No primeiro estudo são referidos pontos como, a caracterização da maior geração viva de 

consumidores neste momento (Geração Y ou Millennials), o impacto da pandemia 

COVID-19 nas tendências de mercado e a sua influência no futuro, as tendências de 

embalagens (composição do material e preocupações) e por fim, o poder/força do vidro 

na vida dos consumidores e a sua tendência de utilização em 2021. 

No segundo estudo é referido inicialmente, mais uma vez, o impacto do COVID-19 no 

mundo das embalagens de Vidro. Nesta pesquisa são abordados dois pontos essenciais 

para um estudo concorrencial, a concorrência direta (empresas que fabricam produtos 

com o mesmo mercado final que a Verallia) e a concorrência indireta (mercado de 

embalagens para bebidas e alimentos fabricadas com outros tipos de material). Na 

concorrência direta o ponto principal será a comparação de produtos de ambas as 

empresas e na concorrência indireta é referido o principal concorrente do vidro, que no 

caso são as embalagens de Tetra Pak. 

No último estudo, sobre a evolução dos segmentos de mercados onde a Verallia atua (ver 

Apêndice 9). Neste estudo a estagiária começou por pesquisar um dado económico que 

muitas empresas consideram relevantes, ou seja, as projeções económicas para os 

próximos dois anos (Produto Interno Bruto, PIB). De seguida foi colocado um pequeno 

resumo do que é atualmente o mercado português do Vidro de embalagem em Portugal. 

Após estes estudos introdutórios, segue-se uma análise da evolução dos mercados de 

Vinho e Espumante, Cerveja e Azeite, os principais segmentos de mercado da Verallia. 

Nestes mercados são mencionados valores como a produção, exportação, percentagem 

embalada do total produzido, entre outros. 
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1.1.5.2 Análise SWOT 

 

Como mencionado, para a realização de um Plano de Marketing é necessário construir 

uma análise SWOT da empresa.  

A análise SWOT é um instrumento de apoio à análise e reflexão estratégica que, a partir 

de uma síntese de informações recolhidas no diagnóstico, permite avaliar os efeitos 

conjugados dos fatores externos e internos que contribuem para o desenvolvimento do 

negócio (Baynast et al., 2018). Consiste em Pontos Fortes da empresa ou produtos em 

relação aos principais concorrentes, Pontos Fracos da empresa ou produtos, 

Oportunidades, ou seja, aspetos positivos da envolvente com impacto significativo no 

negócio e ainda as Ameaças, ou seja, aspetos negativos da envolvente com impacto no 

negócio da empresa (Baynast et al., 2018).  

A partir do cruzamento das ameaças e oportunidades mais relevantes com os pontos fortes 

e fracos de maior importância é possível estabelecer diretrizes estratégicas que devem 

orientar o plano estratégico e operacional de uma organização (Baynast et al., 2018). 

Esta tarefa foi solicitada após a realização dos estudos acima mencionados. Esta análise 

SWOT foi realizada tendo em conta as informações recolhidas nos estudos e na empresa. 

As sugestões foram dadas pela estagiária no momento de construção e elaboração desta 

análise (ver tabela 2). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   

35 | P á g i n a  

Catarina Moreira 

 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

Pontos Fortes 

• Empresa de 

renome; 

• Elevada presença a 

nível nacional; 

• Estrutura 

financeira estável; 

• Preocupação 

ecológica; 

• Produtos com 

design e 

funcionalidade 

adequada às 

necessidades dos 

mercados; 

• Tecnologia 

avançada de 

produção 

• Boa localização 

geográfica (perto 

do porto da 

Figueira da Foz); 

 

Pontos Fracos 

• Falta de pessoal 

qualificado na área 

da informática que 

leva a uma demora 

na resolução de 

problemas; 

• Elevada 

subcontratação. 

Oportunidades 

• Políticas ambientais 

relacionadas com a 

diminuição do consumo 

de plástico; 

 

• Sensibilização para 

consumidores 

substituírem o 

plástico pelo vidro; 

• Aposta na 

comunicação 

salientando a 

preocupação 

ambiental da 

empresa. 

• Contratar pessoal 

qualificado e 

consequentemente 

reduzir a 

subcontratação de 

modo a obter mais 

rapidez na resolução 

das tarefas. 

Ameaças 

• Forte concorrência 

nacional; 

• Contante inovação 

tecnológica. 

• Investir em novos 

mercados para 

fazer face à 

concorrência. 

• Continuação do 

investimento em 

tecnologia. 

 

Tabela 2 Análise SWOT Verallia Portugal  

Fonte: Elaboração própria 
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Considerações finais 

 

Ao fim de três anos de aprendizagem e conteúdos teóricos, fundamentais para a 

aprendizagem dos alunos, chega a última etapa, o Estágio Curricular. Como foi 

mencionado ao longo de todo o relatório, este é sem dúvida a etapa mais preciosa no 

percurso académico, onde o principal objetivo é a aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos no mundo real, o mercado de trabalho. 

Com a realização do estágio curricular foi possível ter contacto com o mundo do trabalho 

e esta convivência não seria possível sem a empresa onde foi realizada esta etapa, a 

Verallia, em particular pelas pessoas que nela trabalham e que ajudaram, encorajaram e 

acolherem. 

Posteriormente foi atribuído à estagiária um Plano de Trabalho, onde as primeiras tarefas 

foram realizadas em contacto com o Departamento de Marketing da Verallia Espanha, 

pelo facto da responsável de Marketing da Verallia Portugal se encontrar ausente até ao 

início do mês de agosto. Após o seu regresso passei a realizar as tarefas inicialmente 

descritas, sob a sua orientação. 

A Verallia, como mencionado na estrutura organizacional da empresa, detém 

colaboradores de diversas áreas, mas a convivência principal foi com o Departamento 

Comercial. A adaptação ao funcionamento e aos colaboradores foi fácil e fundamental 

pois estes são possuidores de uma organização e dinâmica elementar para o bom 

funcionamento do departamento e desempenho de qualquer tarefa. 

Após a realização das primeiras tarefas, as seguintes começaram a ser mais complexas 

pois eram tarefas fundamentais para a realização de um plano de Marketing, elemento 

central das minhas atividades. A retrospetiva final deste estágio é muito gratificante e 

positiva. Foram semanas de dedicação e valor. 

Todas as tarefas propostas foram realizadas com êxito e compridas na totalidade. Durante 

todo o processo, como qualquer estudante que inicie a sua prática no mundo do trabalho, 

a estagiária deparou-se com algumas dificuldades que com a ajuda dos elementos do 

departamento foram prontamente ultrapassadas o que me motivou a ultrapassar qualquer 

obstáculo durante o meu percurso na empresa.  
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Neste percurso, foram colocados em prática vários componentes lecionados em diferentes 

unidades curriculares, como em Comunicação em Marketing, Marketing Industrial, 

Gestão de Produtos e Marcas, E-Marketing e Estudos de Mercado. 

Em suma, posso afirmar que os objetivos do estágio foram cumpridos o que se refletiu na 

avaliação do meu supervisor na empresa ao longo destas últimas semanas. Acima de tudo 

considero que este estágio foi enriquecedor tanto a nível pessoal como profissional pois 

foi possível entender o significado de evolução profissional através da experiência na 

Verallia que certamente me acompanhará ao longo da minha vida enquanto profissional 

de Marketing. 
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Apêndice 1. 

 Lista Potenciais Clientes 
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Vinho regional Minho 

Quinta da Teimosa 

 

Rua João Pereira Caldas, nº905 

4950-104 Cambeses- Monção 

Telefone: 966835611 

info@quintadateimosa.pt 

A&D wines 

Quinta de Santa Teresa  

Rua de Arufe, 530 

4640-342 Loivos da Ribeira, Baião 

Telefone: 229419378 

info@andwines.pt 

Casa senhorial do reguengo 

Rua Soeiro Mendes, nº202 

4100-469 Porto 

Telefone:912489998 

ruioliveira@casareguengo.pt 

Quinta de Carapeços Sociedade 

Vitivinícola 

 

Casa do Logarinho Figueiró (Santa 

Cristina) 

4615-112 Amarante 

Telefone:266007844 

geral@quintadecarapecos.pt 

 

Quinta de Gomariz 

Rua Sergidos, nº10 

Apartado 33 

4765-909 Riba de Ave 

Telefone: 911049807 

info@quintadegomariz.com 

Eduardo Alberto Pacheco Valente Leal 

(Alma Nova) 

Quinta das Carvalhas  

Cabeceiras de Bastos 

4860-155 Cavez 

Telefone:966054161 

almanova@sapo.pt 

Sociedade agrícola Casal de Ventozela 

 

Rua do Paço, nº545 

4770-350 Mogege 

Vila Nova de Famalicão  

Telefone:910605656 

casaldeventozela@gmail.com 

Vinho regional Transmontano 

Quinta de Valle de Passos  

 

Rua Cidade de Bettembourg, nº2 

5430-426 Valpaços 

Telefone:278099388 / 

Telemóvel:912350167 

geral@qvpwines.com 
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Vinho regional Duriense 

Domingos Alves de Sousa 

Quinta da Gaivota 

Apartado 15 

5030-055 Santa Marta de Penaguião 

Telefone:254822111 

info@devesdesousa.com 

Quinta dos Lagares 

Quinta dos Lagares 

5085-105 Vale de Mendiz Alijó  

Telefone:938353308  

geral@quintadoslagares.pt 

Quinta da Maritávora 

Estrada Nacional 221, km 88 

5180-144 Freixo Espada- à- cinta 

Telefone:214709210 

mgm@maritavora.com 

Polibago, Lda 

Rua do Vale Trigo 

5155-420 Mós 

Vila Nova de Foz Côa 

Telemóvel: 919995662 

geral@polibago.pt 

Quinta da Basília 

 

Rua Dr. Júlio Teixeira, Lote 12 

5000-534 Vila Real 

Telefone:259324902 

geral@quintadabasilia.com 

Quinta da Zaralhôa 

Rua do Santo António 

4500-648 Espinho 

Telefone:937410010 

geral@quintadazaralhoa.com 

Vinho regional Beira Atlântico 

Caves de São João 

São João da Azenha 

3781-901 Avelãs de Caminho 

Anadia Telefone: 

245578135  

geral@cavessjoao.com 

Quinta do Encontro 

Rua de São Lourenço do Bairro 

3780-907 S. Lourenço do Bairro  

Telefone:231527155 

enoturismo@quintadoencontro.pt 
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Kumpassus Vinhos, Lda 

Apartado 265 

3060-909 Cantanhede 

Telefone:231429264 

geral@kompassus.pt 

Vinho regional de Lisboa 

Sociedade de Arruda 

Quinta de São Sebastião 

Estrada de S. Sebastião, nº9, 2630-180 

Arruda dos Vinhos  

Telefone: 263978549 

geral@quintassebastiao.com 

Quinta de Chocapalha 

Rua Charles Duff 

2580-081 Aldeia Galega da Merceana 

Telefone:263769317 

Fax:263769316 

chocapalha@chocapalha.com 

Quinta dos Capuchos 

Estrada Nacional 8-6 

2460-479 Alcobaça  

Telefone:262148444 

Quinta das Carrafouchas 

Rua Francisco Franco Cannas, A-das-

Lebres 

2660-500 Santo Antão do Tojal, Loures 

Telefone:917262385 

quintadascarrafouchas@gmail.com 

Quinta do Garrido 

Rua Quinta do Garrido 

2580-156 Cancelas, Alenquer  

Telefone:263759169 / 918919572 

info@garrocha.pt 

Casa Agrícola Nicolau 

Rua da Liberdade, nº241 

2550-101 Adão Lobo  

Telefone:962961634 / 966500412 

geral@casaagricolanicolau.pt 

Quinta do Cerrado da Porta 

Patameira 

2590-509 Sobral de monte agraço 

Telefone: 967007272 

geral@cerrado-da-porta.pt 

Sociedade agrícola Quinta da 

Folgorosa 

2565-171 Dois Portos 

964861175 

geral@quintadafolgorosa.pt 

Sociedade Agrícola Quinta do 

Convento da nossa senhora da 

Visitação 

Rua do Convento 

2580-442 Vila Verde dos Francos 

Telefone:210330780 

vinhos@quintadoconvento.pt 

SOCINVAL, S.A (Quinta das 

hortênsias) 

Quinta das Hortênsias  

2600-709 Castanheira do Ribatejo 

Telefone:263277685 

geral@hortensias.pt 
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Vinho regional Tejo 

Herdade dos Templários: Quinta do 

cavalinho 

Rua Tomar 

Santa Maria dos Olivais 

2300-608 Tomar  

Telefone: 236949160 

info@herdadedostemplarios.pt 

Agro - Batoréu Lda 

Rua António Amaro dos Santos, nº65  

2050-075 Aveiras de Cima 

Telefone:263475154 

batoreus@iol.pt 

Vinho regional Península de Setúbal 

Quinta do Piloto- Vinhos, Lda 

Rua Helena Cardoso, Quinta do Piloto 

2950-131 Palmela  

Telefone: 212333030 

info@quintadopiloto.pt 

Quinta Monte Alegre 

Rua Francisco Pato 

Fonte da Barreira 

2965-550 Águas de Moura  

Telefone:265098333

 info@quintadomontealegre.pt 

AS Vinhos- António Saramago 

Rua José Maria da Fonseca 

2925-549 Vila Nogueira e Azeitão

 Telefone:212181128

 info@asvinhos.com 

Quinta de Alcube 

Rua do Alto das Necessidades 

2925-055 Azeitão 

Setúbal Telefone: 212191566 

Maria Jacinta Sobral da Silva (A 

Serenada) 

Outeiro do André Sobreiras Altas 

7570-345 Grândola 

Telefone:929067027 

geral@serenada.pt 

Quinta da Serralheira- Vinhos S.A. 

Rua Monte das Serralheiras 

2950-440 Palmela 

Telefone:212336500 

licio.cardoso@vinhosdamasceno.com 

Sociedade Agro Pecuária das 

Soberanas 

Rua Sampaio Pina, nº 64 (SEDE) 

1070-250 Lisboa 

Telefone: 213844299 

geral@soberanas.com 

Monte Soberana de Baixo, Torrão 

(Herdade) 

7595-177 Alcácer do Sal 

Telefone: 265669090 

Vinho regional Alentejano 
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Agrovinaz- Sociedade Agrícola, Lda 

Rua Comendador Ruy Gomes, nº 5 

7170-047 Redondo 

919975115 

agrovinaz@gmail.com 

As Escolhas de Baco, Lda 

Herdade das Cortiças 

São Sebastião da Giesteira 

7000-202 Évora 

Telefone:917775130 

geral@herdadedascorticadas.com 

Herdade Ajuda Nova 

Herdade da Ajuda, Apartado 087 

7080-999 Vendas Novas  

Telefone:265805667 

geral@herdadedaajuda.pt 

Departamento Comercial 

Alfredo Nascimento 

comercial@herdadedaajuda.pt 

Telefone: 966648020 

Herdade da Cardeira, Unipessoal, Lda 

Monte Novo do Jardim 

7150-306 Orada – Borba 

Telefone: 268802174 / 965809009 

info@cardeira.pt 

Herdade do Arrepiado Velho 

Monte do Arrepiado Velho 

Apartado 23 

7470-182 Sousel 

Telefone:256392675  

António Antunes (Manager) 

Telefone:913256056 

amantunes@arrepiadovelho.com 

Marta Neto (Marketing) 

mneto@arrepiadovelho.com 

Telefone:910868661 

Maria da Graça Noronha Mendes de 

Almeida (Monte do Àlamo) 

Rua dos Trigueiros, nº38 

7460-136 Fronteira 

Telefone:245604294 

info@montedoalamo.com 

Sociedade Agrícola Torre do Curvo, 

Lda- Vinhos Torre do Frade 

Rua dos Quartéis, nº14 

7350-178 Elvas 

Telefone:963819522 

geral@torredofrade.pt 

Vinho regional Algarve 

Quinta do Francês 

Sítio da Dobra Odelouca 

8300-037 Silves  

Telefone:282106303  

quintadofrances@gmail.com 
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Comercial: 

dina.quintadofrances@gmail.com 

(924 374 405) 

Quinta dos Vales S. A 

Sítio dos Vales 

8400-031 Estômbar, Lagoa 

Telefone: 282431036 

Quinta do Barranco Longo 

Apartado 156 

8365-907 Algoz 

Telefone:282575253 

qtdobarrancolongo@mail.telepac.pt 

Vinho regional Terras da Beira 

Quinta das Senhoras 

Quinta das Senhoras Marialva 

6430-081 Marialva 

Telefone: 919695239 

geral@quintasdassemhoras.pt 
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Apêndice 2. 

Tradução do documento “Quais serão as 

tendências de 2021 nos mercados de Vinhos e 

Bebidas Espirituosas?” 
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Comunicado de imprensa 

Paris, 8 de junho de 2020 

 

Quais serão as tendências de 2021 nos mercados de Vinhos e 

Bebidas Espirituosas? 

 

Como todos os anos, a Selective Line revela o seu Stylebook feito em colaboração com a 

Carlin Creative. Excertos selecionados de um excerto de 2021, um ano marcado pela 

criatividade insolente e pelo regresso às raízes. 

 

Previsões para 2021 

Álcool: um dos luxos da vida. 

Os consumidores estarão sempre à procura de álcool de qualidade, visto como um prazer 

excecional. Com efeito, em 2021, as previsões mostram que o crescimento global será 

impulsionado pelos mercados Ultra e Super Premium (USP)*.   

Entre 2018 e 2021, a taxa média anual de crescimento em termos de volume é 

estimada em +4,4% para o mercado Ultra and Super Premium, contra +0,5% para 

o mercado global.  (Fonte IWSR) 

 

Tendência do mercado do vinho: Insolence 

                                                      Pimp your classics 
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A classe média vai voltar a erguer-se e afirmar-se com uma criatividade mais 

provocadora. Estes consumidores vão querer sair do consenso com as cores brilhantes em 

monocromático, e padrões tradicionais, que se limitam a uma falta de gosto deliberada.  

Isto será verdade no mercado vitivinícola, onde os consumidores irão procurar leveza e 

provocação para sair de um mercado vitivinícola que é considerado por ser demasiado 

correto. Este será o momento de correr riscos, diversificando as origens, os processos e 

até mesmo com bebidas não alcoólicas, sem nunca comprometer a qualidade.  

 

A decoração Malbec ocupa todos os códigos de um rótulo tradicional na garrafa de Cali, 

usando visuais ultramodernos, em impressão de tela de seda. Uma boa maneira de desviar 

os clássicos para mostrar a sua diferença. A decoração é produzida pela Verallia Polska 

(Polónia), a empresa de decoração da Verallia.  

 

Tendência no mercado de Bebidas Espirituosas: SOURCE          

Um retorno às raízes 
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Os consumidores mais atentos vão afastar-se do lado mais materialista para procurarem 

um consumo mais próximo do espiritual, aproximando-se dos seus antepassados. As 

cores serão minerais, terra ou verdes. Os padrões apelam às referências essenciais: uma 

natureza esquecida e vital, como as plantas ancestrais.   

Esta tendência será especialmente visível no mercado das bebidas espirituosas: os 

consumidores procuram uma memória coletiva descrita através do marketing narrativo.  

Cada produto terá de ter um ancoradouro territorial com uma composição bruta, ligada 

ao clima e em especial à terra.  

 

A decoração do “Gin Artesanal” realça o simbolismo de um vegetal antigo, terminado 

graficamente com um artesanato perfeito. A decoração é realizada em decalque em torno 

da garrafa de Estocolmo, sendo esta uma boa forma de recordar o lado vegetal do Gin. A 

decoração é produzida pela Saga Décor (França), a empresa de decoração da Verallia.  

 

Contato: 

Informações acerca da Selective Line e contactos com os media 

Laura Miotto 

laura.miotto@verallia.com 
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Mais informações: 

 

Selective Line by Verallia 

A Selective Line é a marca premium da Verallia, para garrafas de vidro. Desde a sua 

criação, em 2008, a Selective Line beneficia do Know-how industrial único da Verallia 

onde se destaca a diferenciação, a inovação e personalização de modo a acompanhar 

os seus clientes durante as criações. Esta é uma marca bastante inspirada. 

https://www.selective-line.com/fr/. 

 

Verallia 

A Verallia é líder europeia e ainda a terceira maior produtora global de embalagens de 

vidro com destino a armazenar alimentos e bebidas, inovadoras e ecológicas. 

Em 2019, a Verallia registou uma receita total de 2,6 mil milhões de euros e produziu 

cerca de 16 mil milhões de embalagens de vidro. A empresa emprega ainda 

aproximadamente 10 000 pessoas e possui cerca de 32 instalações de produção de vidro 

em 11 países. 

Para mais informação: www.verallia.com.  

 

Carlin Creative Trend Bureau 

Desde 1947, a Carlin usa a sua elevada experiência para promover tendências de 

consumo internacionais e traduz as mesmas em soluções criativas. Entre as marcas que 

confiam na empresa: L’Oréal, Oenobiol, Weleda para o setor de beleza; e Samsung, LG, 

Mitsubishi para alta tecnologia. E Selective by Verallia desde 2016. 

https://carlin-creative.com/. 

 

* O mercado USP refere-se às categorias Ultra e Super Premium. Esta segmentação é 

estabelecida pelo IWSR com base nos preços de venda a retalho observados. Por 

exemplo, para vinhos tranquilos, USP refere-se a produtos cujo preço de venda é 

superior a 15€ na Europa Ocidental e 20$ nos Estados Unidos. Para destilados, USP 

refere-se a produtos com preço de venda superior a 25€ na Europa Ocidental e 30$ nos 

Estados Unidos. 

 

https://www.selective-line.com/fr/
https://www.verallia.com/en
https://carlin-creative.com/
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Apêndice 3. 

 Tradução do texto sobre Exportações 
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Exportações diminuem 7,3% e importações 21,2% em julho 

Em julho de 2020, as exportações e as importações de bens registaram variações 

homólogas nominais de -7,3% e -21,2%, respetivamente (-9,8% e -22,6% em junho de 

2020, pela mesma ordem), divulgou hoje o Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A maioria das categorias de produtos apresentou decréscimos, destacando-se nas 

exportações os Combustíveis e lubrificantes (-59,5%) e os Fornecimentos industriais (-

10,0%) e nas importações o Material de transporte e os Combustíveis e lubrificantes (-

37,5% e -53,0%, respetivamente). 

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações diminuíram 

4,1% e 17,0%, respetivamente (-7,3% e -16,7%, pela mesma ordem, em junho de 2020). 

O défice da balança comercial de bens diminuiu 1.147 milhões de euros face ao mês 

homólogo de 2019, atingindo 716 milhões de euros em julho de 2020. Excluindo os 

Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 443 

milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice em 881 milhões de euros 

em relação a julho de 2019. 

No trimestre terminado em julho de 2020, as exportações e as importações de bens 

diminuíram respetivamente 19,2% e 28,0% face ao trimestre terminado em julho de 2019 

(-30,6% e -34,2%, pela mesma ordem, no 2º trimestre de 2020). 
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Apêndice 4. 

Tradução - Verallia Design Awards 
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VII Concurso de Design e Criação 

de Vidro por Verallia Ibéria 

O Concurso Vidro e Criação da Verallia premiou os desenhos 

vencedores da sua 7º edição em Espanha, à qual se juntou 

Portugal que participou numa chamada conjunta, onde 

participaram 227 alunos de oito escolas de design (quatro 

espanholas e quatro portuguesas).  

O objetivo deste ano foi criar um modelo de garrafa de azeite 

versátil que pode ser usado por muitos embaladores. Além 

disso, este ano como novidade, a embalagem vencedora será 

produzida e comercializada pela Verallia.  

O tema escolhido voltou a resultar num produto estrela: o 

Azeite. Mas esta edição também procurou uma garrafa de 

azeite que servisse de modelo padrão e que pudesse ser 

diferenciada através do seus rótulos e embalagens. Uma 

embalagem que fará parte do portfólio da Verallia, quando for 

comercializada.  
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INOVAÇÃO E DESIGN 

Jurados 

Paulo Pinto, Diretor Geral da Verallia Península Ibérica 

Jorge Cañamero,  Diretor Comercial Verallia Península Ibérica 

Ivan Alvarez, Diretor De Vendas Boiões e Azeite Verallia Espanha 

Mercado de Exportação 

Gabriel Navarro, Diretor Comercial Verallia Portugal 

David Contreras, Técnico Comercial Verallia Espanha 

Nany Fernandez, Gerente de Compras de Petróleo da Maeva 

Ricardo Costa, Diretor de Compras, Vítor Guedes 

Nieves Ortega, Diretor da Olimerca 

Elena Andía, Diretora de Marketing e Comunicação Externa 

Verallia Espanha 

Adela Zurdo, Produto Responsável de Marketing Digital e 

Desenvolvimento de Produto Verallia Espanha 

Rosalía del Río, Agência de Comunicação Mind The Gap  
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Vencedores 

Três Primeiros Classificados 

As propostas vencedoras da 7º edição do Concurso de Vidro e 

Criação da Verallia, sobre o tema Uma Embalagem; Mil 

Azeites, foram escolhidas entre aproximadamente 114 projetos. 

Os autores das propostas mais diferenciadoras e originais foram 

Orobroy de Alicia López, estudante da LCI Barcelona School 

(LCI); Nível d'Azeite de Ana Pereira, estudante do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG); e Albor de Paula Torres, estudante 

na Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). 
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PRIMEIRO PRÉMIO 

OROBROY 

Alicia López LCI  

"Orobroy", de Alicia López, aluna da LCI Escola de Barcelona (LCI), é 
o título do primeiro projeto premiado, premiado com um valor de 2.500 

euros e com a produção da sua embalagem. 

Orobroy é um recipiente com uma forma simples, mas ao 

mesmo tempo muito versátil que lembra as ânforas onde o 
azeite foi armazenado. É um design atual e de estética 

minimalista que tenta transmitir a robustez das oliveiras o que 

facilita a personalização da embalagem.  
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SEGUNDO PRÉMIO 

NIVEL D'AZEITE 

Ana Pereira, Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

O segundo prémio, premiado em 1.300 euros, foi para 
"Nível d'Azeite", de Ana Pereira, aluna do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG). 

"Nível d'Azeite" surge da ideia de uma escala de 

medidas, marcada por algumas pequenas gotas que 

ajudam a descrever visual e divertidamente o 

processo de fabrico de azeite, a partir de cima para 

baixo 

 

TERCEIRO PRÉMIO 

Albor                     

Paula Torres (ESDIR) 

"Albor", de Paula Torres, aluna da Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), 
venceu o terceiro prémio, num valor de 900 

euros. 

"Albor" é um recipiente que recria um estilo 

rústico e simples, mas com caráter de homenagem 
ao ofício do olival ao longo dos tempos. Tem um 

grande fardo simbólico, destinado a um público 
moderno interessado na estética vintage. É um 

recipiente fácil de manusear, uma vez que o seu 
corpo é esférico para que possa ser firmemente 

agarrado com uma mão. 
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PRÉMIO FACEBOOK 

 

 

O Júri reuniu-se virtualmente nesta ocasião e avaliou uma seleção de trabalhos entre os 

quais destacou 10 propostas que passaram á fase final. De todas as propostas estas foram 

valorizadas devido ao desenvolvimento técnico e conformidade com os requisitos 

detalhados. Para o prémio do Facebook, o esforço de todos os alunos que participaram 

nesta edição foi reconhecido.  

Esta passou a ser um marco fundamental na carreira nos participantes, colocando no 

mercado de embalagens os seus produtos e fazer com que estes cheguem aos clientes da 

Verallia em todo o mundo. "Mais uma vez, estamos muito orgulhosos do grande 

trabalho feito por todos os alunos que se apresentaram no concurso Vidro e Criação 

da Verallia, e que este ano dedicaram parte do seu tempo de estudo a pensar e a 

desenvolver um design que pudesse ser viável para muitas marcas, mas ao mesmo 

tempo demonstrar um estilo próprio", afirma Paulo Pinto, Diretor Geral da Verallia 

Península Ibérica. 

 

  

 

Este prémio no valor de 300 euros é atribuído ao projeto com 

maior número de votos no perfil da rede social da Verallia. 

Este prémio foi para “Gota d’Ouro 2”, grupo formado por 

Vera Inês Coelho, Gabriela Sofia da Nave Menu e Beatriz 

da Silva Costa Valente, alunos da Universidade da Beira 

Interior de Portugal (UBI). 

 

V. Coelho, G. Menu, B. Valente (UBI) 

 

 

V. Coelho, G. Menu, B. Valente (UBI) 
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Verallia Espanha Principe de Vergara 

132 28002 MADRID 

Correio: ventas.online@verallia.com 

Tel: 913972902 

facebook.com/verallia, twitter.com/ 
veralliae  twitter.com/@ 
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Apêndice 5 

Tradução dos Catálogos 
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Catálogo Alimentação 
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Embalagens em Vidro: Alimentos naturais 

A Embalagem mais segura. 

 

Conserva a frescura e a qualidade nutritiva dos alimentos. 
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Benefícios da embalagem de vidro: 

- Para o consumidor: O recipiente de vidro é inerte e neutro, mantendo o sabor original 

dos alimentos. 

- Para o fabricante: Grande versatilidade e valor agregado à apresentação e design. 

- Para o meio ambiente: 100% reciclável, Retornável e Reutilizável. 
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Boiões (de 101,5 a 550ml) Cores: Branco 

Categorias Logísticas: A Disponível habitualmente em stock. B. Consulte disponibilidade, 

fabricação quando pedida 
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Sumos, Laticínios, Mix  

Cores: Branco 

Categorias Logísticas: A Disponível habitualmente em stock. B. Consulte disponibilidade, 

fabricação quando pedida 
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Do nosso Centro Técnico, equipado com a tecnologia mais avançada, nós podemos desenvolver 

seu projeto do início ao fim levando em consideração todas as variáveis de produção 

Desenho ao vivo 

Desenhos técnicos à mão respeitando as regras de fabricação. 

Modelagem 3D e recreação 

Criação de imagens hiper-realistas para facilitar a tomada de decisões. Rapidez de resposta na 

produção. 

Engenharia 

Conceção da nova embalagem e otimização técnica, com a possibilidade de adaptação de qualquer 

tipo de boca. 

Produção 

Todos os projetos que desenvolvemos são projetados de imediato para a fabricação e produção. 

Protótipos digitais 

Apresentações hiper-realistas em alta definição, propostas de rotulagem, serigrafias, etc. 

Se desejar receber mais informações e conhecer as nossas tarifas, entre em contato com o 

departamento de marketing através do email cristina.nobre@verallia.com 
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Alimentos ao Natural 

Verallia Portugal S.A. 

 Rua da Vidreira, nº 68 

Fontela, Vila Verde 

3090-641 Figueira da Foz 

Portugal 

Telefone: +351 233 403 100 

Fax: +351 233 403 112 

 

Catálogo de Azeites 

A sofisticação dos momentos especiais 

A escolha de uma garrafa de linha seletiva dá ao seu Azeite Premium a visibilidade que ele 

merece 

A naturalidade do dia a dia 

A embalagem em vidro protege as qualidades do seu azeite 
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Linha Standard da Verallia para azeites e vinagres 

Cores: Branco (BL) Castanho (CA) Verde AV (AV) Preto Ibérico (NE) 

 Ver cores disponíveis  

Logística Categorias A Disponíveis em stock  

                 Categorias B Verificar disponibilidade, fabrico por encomenda. 
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Seletive Line  

Gama Premium para Azeites e Vinagres 

Cor: Extra Claro (EX) 

Uma linha moderna e elegante com possibilidades atraentes de personalização para seus Azeites 

e Vinagres Premium. 

 Visite www.selective-line.com  
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Catálogo de Espumante, Sidra, Cerveja, Águas e sumos 

 CATÁLOGO 2020/2021 
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Informações relevantes antes de escolher a sua garrafa de espumante ou de método 

tradicional 

 

A que temperatura podemos sujeitar as garrafas? 

Apesar de ser um fator muito importante, por vezes não é tida em consideração a temperatura 

que as garrafas podem atingir durante o armazenamento, transporte ou comercialização.  

Normalmente as embalagens resistem a um choque térmico de 42° exceto nos modelos que são 

pasteurizados, caso em que o choque térmico pode atingir os 55°. 

No armazenamento, transporte e comercialização a temperatura máxima considerada é de 50°. 

No entanto, alguns modelos não podem ultrapassar os 35° após serem enrolhadas. 

O nível de enchimento é muito importante? 

 Este parâmetro determina o volume de ar na garrafa necessário para o bom comportamento do 

recipiente depois de cheio. É calculado durante a conceção do projeto de acordo com o produto 

desejado (coeficiente de expansão, açúcar, carbonatação ...). A câmara de expansão é 

imprescindível, pois se não for mantida pode causar, em caso de aumento de temperatura, um 

aumento da pressão interna. 

Quais são os cuidados ao manusear garrafas? 

 As agressões na superfície do vidro reduzem a capacidade da garrafa de suportar a pressão para 

a qual foi projetada. É necessário evitar ao máximo as seguintes situações:  

Agressões por arranhões na embalagem e durante o seu manuseamento; 

Agressões por impacto nesses mesmos circuitos; 

Lavagem externa com elementos abrasivos. 

É necessário levar em consideração o impacto do EMPILHAMENTO. Na verdade, isso é 

combinado com o risco de danos às garrafas adjacentes no caso de quebra das garrafas. E, claro, 

quanto maior a pressão interna, maiores serão os golpes que as garrafas adjacentes recebem. 

A rolha é um parâmetro muito importante na aparência e vedação dos recipientes. 

Recomendamos a escolha de rolhas especiais para vinhos espumantes e, no caso de roscas, 

bocas MCA 

Taxa de carbonatação ou taxa de CO2? 

 Para um nível de enchimento adequado, e a uma temperatura de 20°, o aumento da pressão 

interna de acordo com a taxa de CO2 é a seguinte: 
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A pressão exercida pelo dióxido de carbono dissolvido na garrafa implica maior cautela no uso 

das garrafas. Cada produto é diferente, portanto, é importante verificar previamente o uso 

correto das garrafas com o Técnico Comercial responsável pela sua conta. 

Quais são os diferentes PARÂMETROS QUE PODEM AFETAR A PRESSÃO INTERNA 

Vários parâmetros podem influenciar a pressão interna. Cada fator por si só é muito importante, 

mas também é essencial ter em conta a combinação e ainda mais quando vários deles estão 

dentro dos limites máximos:  

O grau de carbonatação em gr / l; 

O aumento da temperatura na qual a garrafa pode a apresentar; 

O nível de enchimento real; 

O teor de açúcar; 

 O teor de álcool. 

Evite trabalhar em níveis máximos, porque neste caso a importância de outro fator pode 

tornar-se determinante. 
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Espumante 

Ibiza 75 

 Luminosa e transparente como as águas de Ibiza 

Cores: Branco (BL) Extra Claro (EX) Canela (CA) Verde AV (AV) 

 

 

 

Cores: Azul (AZ) / Branco (BR) / Branco Extra (extraBL) / Castanho (CA) / Verde AV (AV) 

Menorca 20 

para os pequenos grandes momentos. 
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Sidras 

Cores: Verde esmeralda (VE) 

Águas e sumos 

Cores: Branco (BR) e Extraclaro (EX) 

Cerveja 

Cores: Âmbar (AM) / Branco (BR) / Castanho (CA) / Mogno (CB) / Preto (NE) 

Para capacidades de 75 cl verifique parte dos espumantes 
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Apêndice 6 

Verificação dos catálogos online 
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Apêndice 7 

Newsletters- Preparação 
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NOTÍCIAS AGOSTO 2020 
 

Sobre nós:  

 

Tendências para 2021 nos mercados de Vinhos e Bebidas Espirituosas 

 

 
A Seletive Line, marca premium da Verallia, lança o seu Stylebook 2021, produzido em 

colaboração com a agência Carlin. Este Stylebook é enriquecido com ideias para novas 

decorações e formas de garrafas. Este é ainda apresentado aos clientes e agências de design da 

Verallia para inspirar os desenvolvimentos futuros, de acordo com as últimas tendências.  

As garrafas apresentadas neste Stylebook foram produzidas por duas empresas de decoração da 

Verallia, a Saga Décor, situada em França, e a Verallia Polska, situada na Polónia. 

 

Tradução:  

 

2021 Trends in the wine and spirits markets 

 

Selective Line, Verallia's high-end brand, unveils its Stylebook 2021 produced in collaboration 

with the Carlin agency. This anticipation is enriched with ideas for new decorations and new 

bottle shapes. The Stylebook is presented to Verallia's clients and design agencies to inspire their 

future developments, bringing them in line with the latest trends. The decorated bottles presented 

in this Stylebook have been produced by two decorating companies from Verallia, Saga Décor 

(France) and Verallia Polska (Poland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.selective-line.com/en/
https://carlin-creative.com/home/
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Clientes: 

Norte:  

Abriu a montra virtual dos Vinhos Quinta da Boeira 

Vinhos da Quinta da Boeira estão agora à distância de um clique 

 

Concebida para uma visita fácil e intuitiva assim como 

com um sistema de compra diversificado e seguro, a loja 

possibilita encomendar de qualquer parte do mundo e 

receber o vinho no local indicado, num curto prazo de 

tempo. Aberta para já em português, a loja vai estar 

também disponível em inglês, francês e espanhol. 

 

A Quinta da Boeira comercializa o seu Vinho do Porto 

“Quinta da Boeira Tawny Reserva Porto”, na garrafa 

requintada MAHE 75cl da Selective Line. 

 

“Este projeto há muito estava na nossa estratégia, mas 

este contexto de pandemia acelerou a sua concretização. Começamos a receber muitos pedidos 

através das nossas redes sociais, mail e telefone e percebemos que o interesse pelos nossos 

vinhos se mantinha elevado e precisávamos de responder. Ao mesmo tempo, os nossos 

distribuidores pelo mundo também insistiam numa montra universal. Cá está ela!”, adianta 

Albino Jorge, administrador da Quinta da Boeira. 

Fonte: Marketing de vinhos 

 

Tradução: 

 

Opened the virtual showcase of Quinta da Boeira Wines 
 

Quinta da Boeira wines are now just a click away 

 

Designed for an easy and intuitive visit as well as with a diversified and secure purchasing system, 

the store makes it possible to order from anywhere in the world and receive the wine at the 

indicated place, in a short time. Open for Portuguese, the store will also be available in English, 

French and Spanish. Quinta da Boeira markets its Port Wine “Quinta da Boeira Tawny Reserva 

Porto”, in the exquisite MAHE 75cl bottle of Selective Line. 

"This project has long been in our strategy, but this pandemic context has accelerated its 

implementation. We started receiving many requests through our social networks, mail and 

phone and realized that the interest in our wines remained high and we needed to respond. At 

the same time, our distributors around the world also insisted on a universal showcase. Here 

she is! "said Albino Jorge, administrator of Quinta da Boeira. 

 

Source: Marketing de Vinhos 

 

 

 

 

https://www.portugalvineyards.com/es/vinos/10377-quinta-da-boeira-tawny-reserve-port.html
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Centro:  

 

Quinta de Montalto – International Wine Award 2020 
 

A Quinta do Montalto arrecadou mais 11 medalhas na 11ª 

edição do International Wine Award 2020, realizado em 

Espanha, que levou à prova 2539 vinhos de 25 países. 

Entre as 11 medalhas contam-se 5 medalhas de Ouro 

atribuídas aos vinhos Ânfora de Baco Branco 2019, Ânfora 

de Baco Tinto 2019, Cepa Pura Touriga Nacional 2019, 

Cepa Pura Baga 2018 e Vinha da Malhada Reserva 2017; 5 

medalhas de Prata atribuídas aos vinhos Cepa Pura Fernão Pires 2019, Vinha da Malhada Branco 

2019, Cepa Pura Aragonez 2017, Cepa Pura Syrah 2017 e Espumante Branco Bruto Reserva 

2017; 1 medalha de Bronze para o Vinha da Malhada Rosé 2019. 

 

Fonte: Quinta de Montalto 

 

Tradução: 
 

Quinta de Montalto - INTERNATIONAL WINE AWARD 2020 
 

A Quinta do Montalto collected 11 more medals in the 11th edition of the International Wine 

Award 2020, held in Spain, which took 2539 wines from 25 countries to the test. 

Among the 11 medals there are 5 Gold medals attributed to the wines Ânfora de Baco Branco 

2019, Ânfora de Baco Red 2019, Cepa Pura Touriga Nacional 2019, Cepa Pura Baga 2018 and 

Vinha da Malhada Reserva 2017; 5 Silver medals awarded to the wines Cepa Pura Fernão Pires 

2019, Vinha da Malhada Branco 2019, Cepa Pura Aragonez 2017, Cepa Pura Syrah 2017 and 

Espumante Branco Bruto Reserva 2017; 1 Bronze medal for the Vinha da Malhada Rosé 2019. 

 

Source: Quinta de Montalto 

 

 

Sul: 

 

O melhor Moscatel do Mundo é português 

Uma vez mais, um Moscatel de Setúbal da Venâncio da Costa Lima atingiu a pontuação 

máxima no concurso que elege os Melhores Moscatéis do Mundo.  

 No Muscats du Monde 2020 que decorreu a 22 e 23 de 

julho, em Frontignan-la-Peyrade, França, foram 

avaliados 158 moscatéis de 16 países diferentes. Além do 

1.º lugar incontestado, a Venâncio da Costa Lima 

destacou-se no Top 10 com o Moscatel de Setúbal Doc - 

Reserva da Família.  

O Moscatel de Setúbal Roxo Venâncio da Costa Lima 

Reserva da família 2016 é fruto da visão da equipa 
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liderada pelo enólogo Fausto Lourenço, e foi elaborado a partir da rara casta Moscatel Roxo, 

exclusiva da Península de Setúbal. 

 

Fonte: Revista de Vinhos 

 

Tradução: 

 

The best Moscatel in the world is Portuguese 

Once again, a Moscatel of Setúbal by Venâncio da Costa Lima reached the maximum score 

in the contest that elects the Best Moscatels in the World. 

 

At the Muscats du Monde 2020 which took place on 22 and 23 July in Frontignan-la-Peyrade, 

France, 158 moscatels from 16 different countries were evaluated. In addition to the 1st place 

undisputed, Venâncio da Costa Lima stood out in the Top 10 with Moscatel de Setúbal Doc-

family reservation. The Moscatel from Setúbal Roxo Venâncio da Costa Lima  

family reservation2016 is the result of the vision of the team led by winemaker Fausto Lourenço, 

and was prepared from the rare Moscatel Roxo grape variety, exclusive to the Setúbal Peninsula. 

                                        

Source: Revista de Vinhos 

 

 

 

 

 

Sugestão:  

 

Enoturismo 

  

Portugal é um país de forte tradição vitivinícola, e a excelente 

qualidade dos seus vinhos tem reconhecimento em todo o mundo, 

sendo numerosos os prémios e distinções conquistados em 

concursos internacionais. E para os apreciar e conhecer, nada 

como visitar as regiões onde se produzem, sendo os vinhos um 

excelente pretexto para descobrir também as paisagens, o 

património, a cultura e as gentes que aqui vivem. 

 

Mais informações: 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/enoturismo 

 

 

 

 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/enoturismo
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NOTÍCIAS Setembro 2020 
 

Sobre nós:  

 

6ª Campanha “Regresso às Aulas Solidário” 

 

Mesmo em tempos de pandemia, a Verallia Portugal deu 

seguimento ao seu projeto 

“Regresso às Aulas Solidário” onde no passado dia 11 de 

setembro 2020 foram entregues 500 kits escolares para 

os alunos do Escalão A do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Através dos 4 agrupamentos de Escolas da Figueira da 

Foz, 500 alunos receberam dentro de uma mochila, 

material escolar. 

Tendo em conta a situação económica que vivemos 

atualmente devido à pandemia de Covid-19 e a participação ativa na comunidade de modo a 

fortalecer o espírito de entreajuda neste momento difícil que atravessamos, a Verallia Portugal 

avançou com a oferta de 500 kits compostos por uma mochila, cujas mascotes foram a “Garrafita 

e o Boião”. Cada mochila tem no seu interior: 1 estojo, 1 conjunto de 12 lápis de cor, 1 conjunto 

de 12 canetas de feltro, 1 conjunto de 4 esferográficas (azul, preto, verde, vermelho), 1 apara-

lápis, 1 borracha, 1 régua de 20cm, 1 cola batom e 1 lápis. 

 

Porque as crianças de hoje são o futuro de amanhã, juntos vamos ultrapassar esta fase e 

construímos o Futuro. 

Vamos todos ficar bem! 

 

Tradução:  

 

Even in pandemic times, Verallia Portugal continued its project "Return to solidarity classes" 

where on September 11, 2020, 500 school kits were delivered to students in the 1st Cycle of 

Primary Education. 

Through the 4 groups of Schools of Figueira da Foz, 500 students received school supplies inside 

a backpack. 

Given the economic situation we are currently experiencing due to the Covid-19 pandemic and 

active participation in the community in order to strengthen the spirit of help in this difficult time 

we are going through, Verallia Portugal advanced with the offer of 500 kits composed of a school 

bag, whose mascots were "Garrafita e o Boião" with 1 case, 1 set of 12 crayons , 1 set of 12 felt 

pens, 1 set of 4 ballpoint pens (blue, black, green, red), 1 sharpen pencil, 1 rubber, 1 ruler (20cm), 

1 lipstick glue and 1 pencil. 

 

Because today's children are the future of tomorrow, together we will overcome everything and 

build the Future. 

Let's all be fine! 
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Clientes: 

 

Norte:  

 

Vinhos Borges lançam nova imagem do vinho Alvarinho Trajadura 

A Sociedade dos Vinhos Borges continua a apostar no 

“rebranding” dos seus vinhos. Agora, é o vinho AT – Alvarinho 

Trajadura que chega ao mercado com uma imagem totalmente 

renovada e com o selo DOC Vinho Verde. O vinho Alvarinho 

Trajadura apresenta-se com aroma jovem e intenso, onde 

predomina o carácter tropical a maracujá. Tem um bom volume de 

boca e a sua acidez confere-lhe um final longo e prolongado. Este 

néctar é indicado como aperitivo ou para acompanhar mariscos, 

sushi, peixe, pastas e carnes brancas. 

 “Esta nova imagem do Alvarinho Trajadura vem reforçar a 

linha de comunicação na qual a Sociedade dos Vinhos Borges tem apostado nos últimos 

tempos. Queremos que as nossas referências sigam uma linha contemporânea, acompanhando 

as tendências atuais, tendo sempre em mente a tradição e o know-how da nossa marca em 

produzir vinhos de grande qualidade, à qual os nossos consumidores estão habituados”, refere 

Ana Montenegro, gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.  

De referir que a Verallia Portugal é um dos fornecedores desta garrafa utilizada pela Sociedade 

dos Vinhos Borges para este vinho alvarinho Trajadura, trata-se da Bordalesa Elite de rolha na 

cor Branco Azulado. 

 

Fonte: Grande Consumo 

 

 

Tradução: 

 

Vinhos Borges launch a new image of Alvarinho Trajadura wine 

The Sociedade dos Vinhos Borges continues to bet on the "rebranding" of its wines. Now, it is 

the WINE AT – Alvarinho Trajadura that comes to the market with a totally renewed image and 

with the DOC Vinho Verde seal. The wine Alvarinho Trajadura presents a young and intense 

aroma, where the tropical character of passion fruit predominates. It has a good volume of mouth 

and its acidity gives it a long and prolonged finish. This nectar is indicated as an aperitif or to 

accompany seafood, sushi, fish, pasta and white meats. 

“This new image of Alvarinho Trajadura reinforces the line of communication on which the 

Sociedade dos Vinhos Borges has been betting recently. We want our references to follow a 

contemporary line, following the current trends, always keeping in mind the tradition and 

know-how of our brand in producing high quality wines, which our consumers are used to”, 
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says Ana Montenegro, manager Communication and Public Relations of Sociedade dos Vinhos 

Borges.  

It should be noted that Verallia Portugal is one of the providers of this bottle used by the Sociedade 

dos Vinhos Borges for this Alvarinho Trajadura wine, it is the Bordalesa Elite Rolha in  white 

blue color. 

 

Source: Grande Consumo 

 

Centro:  

Caves São Domingos assinalam 130 anos do espumante da Bairrada 

 
Foi há mais de 130 anos que um conjunto de empreendedores 

bairradinos motivados pelo Eng. Tavares da Silva, decidiram trazer 

para a região as técnicas, as uvas e os técnicos franceses, no intuito 

de criarem o espumante português. Após várias experiências, em 

1890 nasce em Anadia, coração da Bairrada, o primeiro espumante 

da região, iniciando-se a partir daí a sua produção em larga escala. 

As Caves São Domingos, fundadas em 1937 e, desde sempre, 

estando conotadas com a criação de espumante de qualidade, vêm 

promover a celebração do espumante, associando a esta data 

marcante para a região, também um facto marcante para a empresa. 

Doravante, todos os espumantes brutos, obtidos pelo método 

clássico, passam a ostentar a denominação DOC Bairrada e, num 

prazo relativamente curto, será pretensão das Caves a certificação 

da totalidade dos seus produtos vínicos, pretendendo com isso 

prestigiar e valorizar a região da Bairrada e os seus produtos 

endógenos. 

 

Lançamento do Espumante São Domingos Extra Reserva Bruto Bairrada D.O.C. 
 

É um dos espumantes bruto referência das Caves São Domingos, que se caracteriza pela juventude 

do aroma, apresentando muita frescura, notas de alperce e pêra com notórias notas de levedura e 

panificação. Na boca exala elegância, é vivo e bastante complexo, mostrando uma bolha fina, 

num conjunto pleno de equilíbrio. Pela primeira vez é lançado com a denominação Bairrada DOC, 

o que representa a certificação de, pelo menos, mais 300 mil garrafas.  

 

A Verallia Portugal, orgulha-se de ser um dos principais fornecedores de toda a região bairradina 

com garrafas de espumantes e de, em conjunto com os seus clientes, fazer história na região e 

nestes espumantes de eleição que são amplamente premiados. 

Fonte: Bairrada Informação 

Tradução: 

 

Caves São Domingos mark 130 years of sparkling wine from Bairrada 
 

It was over 130 years ago that a group of entrepreneurs from Bahia, motivated by Engineer 

Tavares da Silva, decided to bring French techniques, grapes and technicians to the region, in 

order to create Portuguese sparkling wine. After several experiences, in 1890 he was born in 
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Anadia, the heart of Bairrada, the first sparkling wine in the region, starting from there its 

production on a large scale. The Caves São Domingos founded in 1937 and, since always, have 

been associated with the creation of quality sparkling wine, have promoted the celebration of 

sparkling wine, associating this important date for the region, also a remarkable fact for the 

company. From now on, all the raw sparkling wines obtained by the classic method will now bear 

the denomination DOC Bairrada and, in a relatively short period, it will be the intention of the 

Caves to certify the totality of their wine products, with the intention of honoring and valuing the 

region of Bairrada and its endogenous products. 

 

Launch of Sparkling Wine São Domingos Extra Reserva Bruto Bairrada D.O.C. 

 

It is one of the raw sparkling wines of the Caves São Domingos, which is characterized by the 

youth of the aroma, presenting a lot of freshness, notes of apricot and pear with notable notes of 

yeast and bread. In the mouth it exudes elegance, it is alive and very complex, showing a fine 

bubble, in a set full of balance. For the first time it is launched under the name Bairrada DOC, 

which represents the certification of at least another 300 thousand bottles. 

 

Verallia Portugal is proud to be one of the main suppliers of the entire Bairrada region with bottles 

of sparkling wine and, together with its customers, make history in the region and in these 

sparkling wines of choice that are widely awarded. 

Source: Bairrada Informação 

 

Sul:  

Vinhos Terras D’el Rei, da CARMIM, têm nova imagem 

 

 A CARMIM acaba de fazer rebranding a mais uma das 

suas marcas, depois de várias outras terem sofrido 

recentemente alterações à imagem, mostrando assim que 

está em curso uma autêntica revolução estética no 

portfólio da empresa. 

Terras d’el Rei foi a primeira marca do produtor de 

Reguengos de Monsaraz, que agora surge renovada nas 

suas versões branco e tinto. Segundo a CARMIM, a nova imagem “pretende retomar as origens 

gráficas, lettering emblemático e o regresso à tradição das antigas gravuras, inspiradas numa das 

primeiras representações de vindima em Portugal, dos tempos de D. Afonso Henriques, Rei 

fundador da Nação. As gravuras históricas fazem parte do manuscrito «Apocalipse do Lorvão», 

encontrado no Mosteiro de Lorvão, perto de Penacova”. A Verallia Portugal é um dos 

fornecedores desta garrafa utilizada pela CARMIM para este rebranding do vinho Terras d’el Rei, 

trata-se da Bordalesa Ecova Elite de rolha na cor Branco para o vinho branco e com vidro de cor 

Canela para o vinho tinto. 

Fonte: Grande Consumo 
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Tradução: 

 

Terras D’el Rei wines, from CARMIM, have new image 

CARMIM has just rebranded one of its brands, after several others have recently undergone 

changes to the image, thus showing that an authentic aesthetic revolution is underway in the 

company's portfolio. 

Terras d'el Rei was the first brand of the producer of Reguengos de Monsaraz, which now appears 

renewed in its white and red versions. According to CARMIM, the new image "intends to return 

to the graphic origins, emblematic lettering and the return to the tradition of the old prints, inspired 

by one of the first representations of vintage in Portugal, from the times of D. Afonso Henriques, 

founding King of the Nation. The historical prints are part of the manuscript "Apocalypse of 

Lorvão", found in the Monastery of Lorvão, near Penacova".  

Verallia Portugal is one of the suppliers of this bottle used by CARMIM for this rebranding of 

Terras d’el Rei wine, it is the Bordalesa Ecova Elite Rolha in White for white wine and a glass of 

Cinnamon for red wine. 

Source: Grande Consumo 

Sugestão: 

 

Guia COVID-19 para a vindima 
  

 

O Guia COVID-19 é um trabalho realizado pela Associação Nacional das 

Denominações de Origem Vitivinícolas (ANDOVI) que reúne boas 

práticas para a vindima 2020 tendo em conta o cenário de pandemia. A 

ANDOVI desenvolveu o Guia de Recomendações COVID-19 - Vindimas 

em Portugal 2020. 

 

 

 

 

 

Guia: http://ev.youon.tv/files_resources/3b25a82faa4be2e8120d1a96ac80c78a.pdf 

Fonte: Revista de Vinhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ev.youon.tv/files_resources/3b25a82faa4be2e8120d1a96ac80c78a.pdf
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Apêndice 8 

Estudo de Tendências 2021 e Estudo 

Concorrencial 
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Tendências de Consumo 2021 
 

Este documento tem como objetivo um pequeno estudo relativo às tendências de consumo 

para 2021, onde serão referidos pontos como, a caracterização da maior geração viva de 

consumidores neste momento (Geração Y ou Millennials), o impacto da pandemia COVID-

19 nas tendências de mercado e a sua influencia no futuro, as tendências de embalagens 

(composição do material e preocupações) e por fim, o poder/força do vidro na vida dos 

consumidores e a sua tendência de utilização em 2021. Para a realização deste estudo, as 

fontes de informação foram a Agrocluster, uma associação de empresas e entidades do setor 

agroalimentar, com a finalidade de entender quais as tenências da maior geração neste 

momento, os Millennials. Para o estudo de tendências para o ano 2021, o seu consumo e 

quais as embalagens de maior preferência dos consumidores, as fontes de informação foram 

o site Bring Marketing House, Friend of Glass e Ambiente Magazine. Todos estas fontes 

foram consultadas em formato online através dos seus sites e blogs. 

 

 

 

 

Geração Y (Millennials) - atual geração com maior impacto nas 

tendências 

 

Os Millennials ou geração Y, é formada pelos indivíduos nascidos entre os anos 80 e o 

final do século XX, atualmente com idades compreendidas entre os 18 e 34 anos. 

A geração é importante para este estudo sobre as tendências pois estes preparam-se para, 

em 2025, atingir o pico do consumo geracional, constituindo assim a maior geração viva 

no planeta (representando 75% da força de trabalho e responsável por mais de 50% das 

despesas de consumo globais). 

 

• Contexto social 

Esta geração cresceu num ambiente de mudança tecnológica contínua e de forte 

globalização. Os Millennials são ainda a 1º geração digital-nativa, valorizam as 

experiências que combinam o real e o virtual, estando sempre conectados nas redes 

sociais. Além de tudo isto, os Millennials são a geração mais otimista quanto ao futuro. 

 

• Comportamento de compra e consumo 

Os Millennials têm acesso a informação sobre tudo a qualquer momento, pelo que o 

processo de compra está a alterar-se. A geração compara os preços, procuram informação 

e opiniões sobre os produtos, visitam lojas físicas e lojas online. Recorrem 

maioritariamente às APP’s das mesmas lojas ou onde se encontra o produto disponível de 

modo a procurar as melhores ofertas, descontos e comparações. Procuram um 

compromisso qualidade-preço e acima de tudo uma solução “Low-cost”, que se torna 

benéfica a partir do momento em que estes tenham confiança nas mesmas. Cerca de 59% 
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dos Millennials afirmam que são os seus amigos ou familiares, os principais 

influenciadores das suas decisões de compra. 

No que diz respeito à relação com as marcas, esta geração é bastante diferente das 

restantes gerações pois estes preferem adquirir o “mais barato” ou “o mais diferente”. 

Conclusão disso mesmo é o facto de estes não serem leais às marcas, assumindo-se 

como sendo pessoas que gostam de ser diferentes e que procuram a designada 

experiência-luxo. 

Esta geração é consumista por natureza e pretendem estar sempre ligados às últimas 

inovações tecnológicas. 

Em relação aos bens alimentares, os Millennials são consumidores pouco estruturados, 

ou seja, não têm uma rotina planeada com antecedência. Os novos formatos de 

embalagens surgirão adaptados às novas necessidades familiares. As prioridades desta 

geração passam pela saúde e bem-estar, sendo que estes estão dispostos a pagar mais 

para terem acesso aos produtos mais saudáveis e embalagens mais ecológicas. 

 

Tendências de consumo 2021/2022 (Pandemia COVID-19) 

 

Tendo em conta, os acontecimentos destes últimos meses (pandemia COVID-19), as 

tendências de consumo sofreram uma grande alteração. Por conta do Coronavírus, foi 

necessário incluir o isolamento social nas rotinas dos consumidores, situação que 

forçou a evolução e a criatividade de instituições que se viram obrigadas a se reinventar 

de modo a conseguir manter a sua atividade e faturação. 

 

O aumento do número de colaboradores em home-office e o alto consumo de produtos e 

serviços de forma totalmente online foram consequências imediatas do coronavírus no 

início da pandemia (final de março 2020). Estas alterações fizeram com que a ansiedade 

e o medo sejam os sentimentos mais presentes no dia-a-dia das pessoas, logo, o consumo 

de informação, serviços e produtos relacionados com a saúde, bem-estar e segurança 

financeira tenha crescido de forma exponencial nestes últimos meses. No que diz respeito 

ao marketing, ações com o propósito de aumentar a sensação de segurança e bem-estar e 

acima de tudo passarem uma mensagem de tranquilidade podem fazer parte da estratégia 

a implementar para ampliar a confiança na marca.  

A Economia não foi o único setor afetado, como referido com o aumento de pessoas em 

casa, verifica-se uma mudança em relação ao consumo e ao comportamento dos 

consumidores, principalmente nos meios digitais. Por isso, existe uma preocupação 

quanto ao posicionamento que deve ser tomado pelas marcas no ambiente online de forma 

a minimizar os efeitos da crise causada pela pandemia. 

 

Mesmo perante um cenário de crise, existem estratégias que poderão impedir o 

encerramento das empresas, o E-commerce. As vendas online são cada vez mais 

importantes para garantir a manutenção do negócio com o auxílio do marketing Digital, 
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como por exemplo as redes sociais ou a criação de campanhas através do Google Ads, de 

forma a apresentar produtos de acordo com as pesquisas realizadas. 

Em suma, o E-commerce é considerado como uma tendência em crescimento e que 

evidentemente será uma das mais importantes para o ano de 2021, pois este recurso 

de marketing digital ajuda não só na divulgação da empresa como também na ligação da 

mesma com o consumidor, sendo que este está cada vez mais inteirado com as novas 

tecnologias, o que facilita a evolução deste processo. 

 

Para 2021, as tendências vão de encontro com dois impulsionadores de 

comportamento: o planeta e as pessoas. 

 

Planeta 

 

A procura pela sustentabilidade e o consumo consciente são uma tendência seguida há 

bastante tempo, contudo nestes últimos tempos, essa tendência é cada vez mais observada 

e posta em prática pelas pessoas. Muitas marcas têm vindo a alterar grande parte dos 

seus hábitos de forma a atrair mais consumidores conscientes da importância de certas 

atitudes perante o meio ambiente.  

 

 Pessoas 

 

A tendências prevista para 2021 é a de que existirá uma maior discrepância entre ricos e 

pobres, ou seja, será visível uma maior desigualdade económica. Outra tendência a 

registar será a do aumento das automações, o que fará as empresas gastarem menos tempo 

e dinheiro que poderão ser utilizados em tarefas mais importantes no sucesso da mesma. 

Além das automações, o crescimento do impacto das tecnologias e do envelhecimento da 

população também serão tendências a registar em 2021 e diante. 

 

Com estes dois impulsionadores de comportamento é possível traçar três perfis de 

consumidores para 2021: 

✓ Os compressionalistas, que serão pessoas que pretendem resolver tudo, mas que 

devido a toda a ansiedade torna esse processo mais difícil. A forma de atingir este 

consumidor passa por ajudar na organização, como por exemplo, o e-commerce 

de fácil navegação de forma a auxiliar o processo de compra com mais qualidade. 

 

✓ Os defensores da empatia, que serão as pessoas mais preocupadas, que detêm 

uma empatia geral por todos. A forma de atingir este consumidor é colocar sempre 

as pessoas acima do lucro que irão obter, como por exemplo as empresas humildes 

e transparentes nas suas ações, onde as suas ações de marketing têm um propósito 

e as marcas trabalham os seus valores no posicionamento do mercado. 

✓ Os criadores de mercado, que serão as pessoas caracterizadas como sendo ativas 

e que pretendem criar as suas próprias oportunidades, ou seja, usam a sua 
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cocriação para chegar até elas. Exemplo disso são as marcas que trabalham junto 

do consumidor.  

 

Tendências de consumo referentes às embalagens para 2021 

 

As embalagens fazem parte de um mercado onde a mudança é constante. No setor 

alimentar, as empresas/marcas além de se preocuparem com a composição dos seus 

produtos, também devem estar atentas na forma como os apresentam, pois, a embalagem 

cumpre um papel fundamental nas vendas. O movimento em busca de bem-estar, saúde 

e sustentabilidade têm produzido efeitos nas expetativas dos consumidores em relação às 

embalagens dos produtos pois estes refletem uma grande preocupação com a sua própria 

saúde e o impacto que esta terá no planeta. 

Hoje em dia, o storytelling, muito utilizado no marketing e publicidade, é um dos fatores 

para as marcas que procuram manter uma boa aderência entre si e os consumidores. Esta 

ferramenta é um instrumento de aproximação da empresa ao fator de sustentabilidade, 

traduzindo-se nas informações que passa aos consumidores e na redução dos impactos 

das suas embalagens no ecossistema. 

 

• Embalagens de alimentos e bebidas mais sustentáveis: um desejo do 

consumidor 

 

Cada vez mais os consumidores preocupam-se com o impacto ambiental resultante 

das suas ações. Os consumidores procuram alterar os seus hábitos mais sustentáveis, tal 

como, nas embalagens de alimentos e bebidas, recorrendo sempre ao vidro, pois este 

material é 100% reciclável e as iniciativas de reciclagem pós-consumo estão a ganhar 

cada vez mais destaque no mercado. As marcas que se destacarão no futuro são aquelas 

com tecnologia necessária para criar embalagens que resolvam as necessidades dos seus 

consumidores. 

 

As embalagens de vidro são as favoritas dos Portugueses 

 

Através de um estudo independente realizado a pedido da Friends Of Glass e da 

Federação Europeia de Vidro de Embalagem (FEVE), verificou-se que os portugueses 

estão a comprar mais vidro que nunca, afirmam ainda que, o vidro é considerado como o 

melhor material de embalagens. 

 

• Sustentabilidade, o impacto ambiental e o consumo 

Aproximadamente 75% dos europeus estão preocupados com o impacto do abandono das 

embalagens no ambiente e 72% acreditam que as embalagens de plástico são as principais 

responsáveis por esse impacto, ao contrário das embalagens de vidro que representam 

uma escolha mais sustentável (devido ao facto de este ser 100% reciclável).  
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A embalagem de vidro é a mais utilizada para a maioria dos alimentos e bebidas, 

como o vinho (90%), o azeite (89%), a cerveja (76%), os alimentos (69%) e a 

alimentação juvenil (63%). Desde 2016 é registada uma quebra em redor dos 67% das 

embalagens de plástico, motivada pelas crescentes preocupações ambientais. 

 

• A Reciclagem 

O vidro é atualmente o material de embalagem que os consumidores mais separam para 

reciclar, tanto a nível europeu (84%) como a nível mundial (85%). Contudo, tanto na 

Europa como em Portugal, existe ainda uma ideia errada em relação ao nível de 

reciclabilidade do vidro. Ainda que este seja reciclável a 100% como já referido, muitas 

pessoas continuam a acreditar que as embalagens são apenas 84% recicláveis. 

 

• O Futuro 

Dois em cada cinco indivíduos escolhem embalagens de vidro pela sua reciclabilidade e 

sustentabilidade.  A tendência do futuro passa pela sensibilização com o objetivo de 

estimular ações que criem impacto positivo no nosso planeta. Este estudo revela ainda 

que estamos num bom caminho certo para atingir metas de sustentabilidade, como é o 

caso da reciclagem de 70% para o vidro a nível global até 2025 e de 75% por país até 

2023. 

Ainda dentro do tema futuro sobre a sustentabilidade, a Verallia em 2018 criou um 

grande projeto, a “Garrafita Vai às Escolas”. Só em 2018 e 2019 conseguiu chegar a 

mais de 600 crianças entre o pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico. Este projeto 

procura, através de uma linguagem envolvente e adaptada às idades, chamar à atenção 

das crianças para a importância da reciclagem e sustentabilidade. 

 Este ano de 2020, devido à Pandemia de Covid-19 e tendo em conta o futuro incerto que 

se avizinha, será muito difícil seguir com este projeto pelo que, caso a situação pandémica 

melhor, este será certamente um projeto a retomar em 2021. 

 

Oportunidade 

 

Os fabricantes europeus de embalagens de vidro, chegaram a acordo para construir o 

“Forno do Futuro”, o primeiro forno elétrico Híbrido de grande capacidade. Este será 

um marco fundamental para a descarbonização do setor, ao substituir as atuais fontes de 

energia de combustíveis fosseis e reduzir as emissões de CO2 em 50%. Será ainda o 

primeiro forno híbrido de grande capacidade a funcionar no mundo, com 80% de 

eletricidade de fontes renováveis. 
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Estudo Concorrencial da Verallia Portugal   
 

Este documento refere-se a um pequeno estudo relativo à concorrência da Verallia Portugal, 

empresa de fabrico de embalagens de vidro para bebidas e alimentos. Este documento irá 

abordar dois pontos essenciais para o estudo concorrencial, a concorrência direta (empresas 

que fabricam produtos com o mesmo mercado final que a Verallia) e a concorrência indireta 

(mercado de embalagens para bebidas e alimentos fabricadas com outros tipos de material). 

Para a realização deste estudo, de modo a realizar uma pesquisa relativa à concorrência 

indireta, as fontes de informação para determinar as percentagem de utilização dos 

principais concorrentes do vidro foram o site Passaport Euromonitor, o principal 

fornecedor independente de pesquisa estratégica de mercado do mundo, que criam dados e 

análises sobre milhares de produtos e serviços em todo o mundo, e o site da Tetra Pak, que 

através dos resultados do site Passaport Euromonitor, ficou determinado que este tipo de 

embalagens são as principais concorrentes das embalagens de vidro. Além das embalagens 

Tetra Pak, o consumo de plástico também é importante para este estudo. Para determinar 

a concorrência direta da Verallia, as fontes de informação foram a página de uma entidade 

relacionada com o setor de embalagens, a AIVE, Associação dos Industriais de Vidro de 

embalagem, que indicou os principais concorrentes da Verallia. De referir que todas estas 

fontes de informação foram consultadas num formato online.  

 

 

COVID-19 

Preocupações do Vidro de Embalagem em Portugal 

A indústria do vidro de embalagem está a desenvolver todos os esforços para contribuir 

para a redução dos efeitos negativos desta pandemia. 

Os fabricantes portugueses estão a seguir rigorosamente as diretrizes das autoridades 

nacionais, para continuar a garantir, sem qualquer interrupção, o fornecimento seguro e 

eficiente de embalagens de vidro para a indústria alimentar. 

Como indústria, há também uma grande preocupação com a saúde dos trabalhadores, com 

a adoção de medidas adicionais para a sua proteção e em simultâneo com a manutenção 

do processo de fabrico, de acordo com os requisitos das certificações, tanto em segurança 

alimentar como em saúde e segurança no trabalho. 

Posicionamento em 3 áreas vitais: 

• Bens essenciais – Sem as embalagens de vidro, as empresas de alimentos e bebidas 

não conseguem fazer chegar os seus produtos ao consumidor, assim a embalagem é 

essencial e imprescindível, uma vez que é parte integrante da cadeia alimentar. Por 

outro lado, graças à natureza inorgânica do vidro, à sua fusão a altas temperaturas e 
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à automatização total do processo de fabrico, as embalagens de vidro são 

particularmente adequadas no campo sanitário. 

• Emprego – A preservação dos postos de trabalho é uma prioridade numa indústria 

que conta com cerca de 2.000 trabalhadores diretos, num processo de laboração 

contínuo -24 horas por dia e 365 dias por ano. Foram implementadas medidas de 

higiene e cuidados de saúde acrescidos para os trabalhadores, contra agentes virais 

ou microbiológicos. 

• Resíduos – A gestão de resíduos é um serviço público, urgente e essencial para 

minimizar possíveis impactos secundários para a saúde e o ambiente. A reciclagem 

final dos resíduos das embalagens de vidro (casco) continua a ser feita nos fornos de 

fusão, a temperaturas de 1500 graus, tendo o sector capacidade para continuar a 

reciclar todo o casco disponível. 

 

Associações Vidreiras  

 

Em Portugal, a AIVE- Associação dos Industriais do Vidro de Embalagem, foi 

constituída em 1975, como associação patronal, tendo por fim o estudo, a promoção e a 

defesa dos interesses relativos à indústria da produção do vidro. Mais tarde, a AIVE 

passou a ter a sua atividade circunscrita apenas ao vidro de embalagem e em 2006, a 

AIVE deixa de ser uma associação de empregadores e passa a associação empresarial, 

mantendo, no entanto, como princípio da sua atuação a defesa dos interesses do sector 

industrial de fabricação de vidro de embalagem. E, com este quadro de referência, 

compete-lhe promover e praticar tudo quanto possa contribuir para o progresso técnico e 

económico deste sector tão importante no nosso País. 

Nos últimos dez anos, a atividade da AIVE tem estado centrada nas questões ambientais 

do sector, tendo a Associação vindo a desenvolver, em parceria com as suas Associadas 

e com o apoio de consultores externos, diversos trabalhos de suporte ao posicionamento 

do Sector. 

Diariamente, as 3 grandes fábricas vidreiras que fazem parte da AIVE, produzem cerca 

de 1.500 mil toneladas por ano com base em 16 fornos, falamos da BA Glass em Vila 

Nova de Gaia, a Verallia Portugal na Figueira da Foz e a Vidrala na Marinha Grande. 

Estas empresas empregam, diretamente, cerca de 2000 pessoas. 

As empresas acima referidas fazem, igualmente, parte da FEVE (Federação Europeia 

do Vidro de Embalagem) uma federação que representa a indústria do vidro de 

embalagem a nível internacional e especialmente a nível europeu. A FEVE é um fórum 

para a discussão das questões comuns ao fabrico das embalagens de vidro. 

Segundo a FEVE, a indústria do vidro está comprometida com os objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030. Por exemplo, todos os anos 

são investidos 610 milhões de euros (mais de 10% dos custos) na atualização de fábricas 

de vidro para embalagens de alimentos e bebidas de forma a que estas se tornarem mais 



                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

  120 | P á g i n a  
Catarina Moreira 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

sustentáveis e ainda a quantidade de energia usada por tonelada de vidro é reduzida para 

metade. 

 Outro dado relevante é o facto de quase todas as 

fábricas de vidro da Europa operam com gás natural, 

refletindo assim o compromisso com a ação climática. 

 

Concorrência Direta  

 

História das concorrentes 

 

• Vidrala  

Esta empresa foi criada em 1965 em Llodio (Álava-Espanha). Realizou a sua primeira 

exportação dois anos após o seu início, em 1967. Em 1985 iniciou a sua negociação na 

bolsa de valores em Madrid e Bilbao. Após a sua entrada 

na bolsa de valores, adquiriu as unidades produtivas 

Aila Vidrio, Crisnova Vidrio, Castellar Vidrio, em 

Espanha e a Gallo Vidro, em Portugal. Após adquirir 

todas estas unidades, a empresa alterou a sua imagem 

corporativa e o seu nome para Vidrala. Em 2012, 

lançou a sua linha Natura (garrafas mais levas e 

sustentáveis). Passados quatro anos, em 2016 a Vidrala 

lançou o primeiro concurso de design de recipientes de 

vidro, denominado Master Glass Design Contest. Em 

2017, adquiriu mais uma empresa portuguesa na Marinha Grande, Leiria, a Santos e 

Barbosa (SA Vidro). 

De acordo com o último relatório financeiro da Vidrala, as vendas durante os primeiros 

seis meses de 2020 foram de 474,4 milhões de euros, apresentando um declínio de 6,5% 

face ao mesmo período do ano anterior. 

Quanto ao lucro operacional, EBITDA, este foi de 122,4 milhões de euros, 

representando um decréscimo de 6.7% face a 2019. 

 

 

 

 

 

 

• BA Glass 

Uma das mais antigas empresas de fabrico de embalagens em vidro para armazenamento 

de alimentos e bebidas, criada em 1912 por Raul Barbosa e Domingos Almeida, que em 

1975 alterou o seu nome de Fábrica de Vidros Barbosa e Almeida, LDA para BA- Fábrica 

de Vidro Barbosa & Almeida. Em 1993 adquiriu 95% da CIVE- Companhia Industrial 
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Vidreira, S.A. empresa também ela situada na Marinha Grande. Em 1998 ocorre a 

constituição da empresa espanhola BA- Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & 

Almeida, S.A. e em 2001 esta mesma junta-se à já existente Vidreira Leonesa, S.A. e 

alteração da denominação social passa a ser BA Vidrio, S.A. Em 2004, Carlos Moreira 

da Silva, família Silva Domingues adquirem a totalidade do Capital Social passando 

assim a denominação social a ser designada por BA Vidrio, S.A. e a sociedade mãe a ser 

designada por BA Glass, S.A. Em 2012 e 2016, com a aquisição de empresas na 

Alemanha e na polónia, respetivamente, conseguiu atingir e ganhar posição nos mercados 

da Europa Central e de Leste. 

 

De acordo com o último relatório financeiro da BA Glass, os ativos líquidos de 2019 

foram de 1 474 058 milhões de euros, mais 4% face ao ano de 2018. 

Quanto ao lucro operacional, EBITDA, este foi de 3030 163 milhares de euros, 

representando um aumento de16% face a 2019. 

 

 

Para ser possível uma breve distinção entre os valores obtidos por todas as empresas, os 

valores da Verallia de janeiro 2020 a junho de 2020 foi de que as vendas da empresa 

caíram 4,1%, para 1275 milhões de euros em comparação ao igual período de 2019. 

O lucro operacional, EBITDA, também sofreu uma queda dos 313 milhões euros 

(1ºsemestre de 2019) para os 299 milhões de euros (1ºsemestre de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogos das concorrentes (Vidrala e BA Glass) 

• Vidrala 

Ao analisar a página web da Vidrala, é possível verificar que esta empresa dispõe do seu 

catálogo de produtos online de forma a que potenciais clientes consigam verificar quais 

os produtos existentes na empresa, separados por mercados: Azeite e Vinagres, Cervejas, 

Conservas (Boiões), Espumante, Licores, Outros, Vinho e Sumos. 

 

Comparação 

Comparando os mercados existentes no catálogo da Vidrala com o da Verallia: 

Catálogo Verallia Catálogo Vidrala 
Vinhos de mesa Vinhos 

Vinho do Porto Licores 
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Aguardente e Licores Espumante 

Espumante Azeite e Vinagres 

Água Conservas (boiões) 

Azeite e Vinagres Cervejas 

Boiões Sumos 

Cervejas  

Sumos  

 

Ao analisar a tabela acima, podemos verificar que ambas as empresas, detém 

praticamente os mesmos mercados, tirando o facto da Verallia Portugal incluir um 

segmento de mercado destinado às águas e deter um segmento exclusivo para o mercado 

do vinho do Porto. 

 

Segmentos de mercados da Verallia 

 

Como podemos observar nas imagens seguintes, os catálogos da Verallia estão separados 

por mercados onde num primeiro catálogo temos todas as garrafas disponíveis para 

armazenar os Vinhos, outro catálogo para os Espumantes, Sidras, Cervejas, Águas e 

sumos, outro direcionado ao armazenamento de Alimentos e por fim um catálogo 

destinado aos azeites e Vinagres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Vinhos 
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Como observamos, o catálogo de Vinhos da Verallia está dividido em 4 gamas distintas, 

a Gama Ecova, mais sustentável, a Gama Vintage, a Gama Asia e a Seletive Line, a 

gama premium da Verallia. 

Podemos ainda observar que neste catálogo existem opções especificas destinadas aos 

vinhos Brancos e Rosés, as garrafas de nome Reno. 

As cores disponíveis para as garrafas de vinho são o Azul (AZ), Branco (BL), Branco 

azulado (BZ), Extrabranco (extraBL), Extraclaro (EX), Canela (CA), Folha Morta 

(HM), Negro Ibérico (NE), Âmbar (TO), Verde Esmeralda (VE), Verde AV (AV). 

As capacidades das garrafas podem ser de 18,7cl, 25cl, 37,5cl, 50cl, 75cl, 100cl e de 

150cl. 
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✓ Espumantes, Sidras, Águas e Cervejas  
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Na parte referente aos Espumantes neste catálogo, podemos verificar que a grande 

maioria das garrafas são da Gama Ecova e Seletive Line, bem como garrafas mais 

tradicionais. A nível de cores estão disponíveis garrafas em Branco (BL), Extraclaro 

(EX), Canela (CA) e Verde AV (AV). As capacidades das garrafas de espumante 

podem ser de 20cl, 37,5cl, 75cl e 150cl.  
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Em relação às Sidras, Águas e Cervejas, podemos verificar que neste catálogo existem 

produtos da Gama Ecova e Seletive Line disponível em Verde Esmeralda (VE) para 

as Sidras, Branco (BL) e Extrabranco (extraBL) para as Águas e em Âmbar (AM), 

Branco (BL), Canela (CA), Caoba (CB) e Negro (NE) para as Cervejas. As 

capacidades das garrafas de sidra podem ser de 70cl ou 75cl. Das garrafas de água 20 

cl, 50cl e 75cl e por fim as capacidades das garrafas de cervejas são de 20cl, 25cl, 33cl, 

50cl, 65cl. 
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✓ Azeites e Vinagres 

 

 

Ao analisar o catálogo de Azeites e Vinagres verificamos que estão disponíveis garrafas 

com o fundo em redondo ou quadrado, nas cores Branco (BL) Canela (CA) Verde AV 

(AV) Negro Ibérico (NE). Neste catálogo ainda temos disponíveis garrafas da Seletive 

Line, a gama premium da Verallia, disponíveis em Extrabranco (ExtraBL). Em relação 

às capacidades disponíveis das garrafas de Azeite e Vinagres estas são de 25cl, 50cl, 75cl 

e de 100cl. 
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✓ Alimentação 

 

 

 

Como podemos verificar, o catálogo alimentar da Verallia apresenta uma grande 

variedade de produtos, todos na cor Branco, com capacidades desde os 101,5 ml a 550ml 

e de capacidade superior a 580 ml. Estes boiões estão adaptados a armazenar alimentos 

tanto no seu estado líquido como no seu estado sólido. 
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Segmentos de mercados da Vidrala 

 

Ao analisar as imagens seguintes referentes aos segmentos de mercado do catálogo online 

da Vidrala podemos verificar que este catálogo é dividido em sete mercados distintos, de 

vinhos, licores, espumante, azeite, boiões, cervejas e sumos. 

 

✓ Vinhos 
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Ao analisar o catálogo acima referido, podemos verificar que em relação ao segmento de 

vinhos do catálogo da Verallia, este é bastante mais simples e a sua variedade de cores 

muito mais reduzida pois a Vidrala para as garrafas destinadas aos vinhos tem apenas 

Branco, Verde escuro, Verde e Canela. As capacidades disponíveis no catálogo são de 

25cl,37,5cl, 50cl, 75cl, 1 L e 1,5L. 
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✓ Licores

 

 
Em relação ao catálogo dos licores podemos verificar que a Vidrala possui garrafas de 

apenas duas cores, Branco e Verde (apenas dois modelos dos quinze modelos 

disponíveis). As capacidades disponíveis no catálogo são de 70cl, 75 cl e 1L. 
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✓ Espumante e Sidras 

 

No segmento dos Espumantes e Sidras, a Vidrala possui os modelos nas cores Branco, 

Verde e Verde Escuro. As capacidades disponíveis são de 20cl, 25cl, 37,5cl, 75cl e 1,5L.  
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✓ Azeites e Vinagres 

 

 

 
Ao nível do mercado dos Azeites e Vinagres, a Vidrala possui modelos em apenas duas 

cores, Branco e Verde escuro nas capacidades de 25cl, 50cl,75cl e 1,5L. 
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✓ Cerveja 

 

No segmento das cervejas a Vidrala possui garrafas em âmbar e branco. As capacidades 

das garrafas são de 25cl, 33cl, 50cl,65cl e 75cl. 
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✓ Sumos 

 

 
No segmento dos Sumos, a cor disponível das garrafas é apenas o Branco, com as 

capacidades de 20cl, 25cl, 50cl, 75cl, 1L. 
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✓ Alimentação 

 

 

No que diz respeito ao segmento alimentar, os Boiões, as cores disponíveis são em 

apenas Branco. As capacidades variam dos 244 ml aos 940ml.  
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Conclusão da Comparação do catálogo da Verallia com o catálogo 

da Vidrala 

 

Ao compararmos os catálogos das duas empresas, podemos verificar que a Verallia, 

possui mais diversidade de garrafas (diferentes modelos de garrafas) maioritariamente 

no segmento de Vinhos e no segmento Alimentar. A Verallia possui ainda uma maior 

variedade de capacidades das suas embalagens e ainda uma maior diversidade de 

cores em relação à Vidrala, pois esta apenas possui 5 cores para todos os seus segmentos 

de mercados. 

 

Comparação do catálogo Verallia e BA Glass 

 

Em relação ao catálogo da BA Glass, não foi possível realizar a comparação pois a 

empresa detém o seu catálogo disponível através de um APP móvel onde os clientes criam 

uma conta para poderem ter acesso ao portfólio de produtos da BA Glass. 
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Concorrência Indireta 

 

Para armazenar alimentos e bebidas, os principais materiais utilizados nas embalagens 

são o Vidro, o Plástico e Tetra Pak. 

 

Análise do mercado de embalagens em Plástico 

 

Noticia informativa: 

Taxa de reciclagem de embalagens de plástico em 2018 foi de 44,3% 

 

Em 2018, a quantidade de embalagens de plástico colocadas no mercado declaradas 

pelas três entidades gestoras (Sociedade Ponto Verde, Novo Verde e Eletrão) foi de 163 

039 toneladas, sendo que a quantidade reciclada que é declarada pelas mesmas três 

entidades foi de 72 360 toneladas. Estes números resultam numa taxa de reciclagem de 

embalagens de plástico de 44,3% em 2018. 

(fonte: https://www.portugal.gov.pt/ (comunicados)) 

 

A nível geral e tendo em conta todas as campanhas ambientais contra o uso de plástico 

ou possível redução do seu consumo e da sua reciclagem, este têm vindo a 

“desaparecer” do mercado de embalagens de alimentos e bebidas como podemos 

comprovar com a notícia acima mencionada. 

 

As marcas estão cada vez mais a apostar em materiais 100% recicláveis e pouco 

poluidores para o ambiente.  

Posto isto, atualmente os materiais mais utilizados para o armazenamento de bebidas 

e alimentos são o Vidro e o Tetra Pak.  
Conforme dados que serão apresentados posteriormente podemos verificar que o mercado 

das embalagens em Tetra Pak tem vindo a aumentar com o passar dos anos. 

 

Análise do mercado de embalagens Tetra Pak 

 

Em 2019, foram produzidas mais de 190 mil milhões de embalagens em Tetra Pak, que 

geraram um lucro superior a 10 mil milhões de euros nesse mesmo ano. Das 190 mil 

milhões de embalagens, apenas 50 mil milhões foram devidamente recicladas, pois estas 

embalagens não são reutilizáveis com a facilidade, ao contrário das embalagens de vidro. 

Através da informação recolhida através da plataforma Passaport Euromonitor (banco 

de dados de inteligência de mercado global com informações sobre setores, países e 

consumidores), foi permitida a verificação dos valores totais de mercado de bebidas 

alcoólicas, refrigerantes e alimentos de cada tipo de embalagens, de vidro ou Tetra Pak. 
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Em conclusão desta pesquisa verificamos que: 

 

o Mercado de Embalagens de Alimentos: Em Portugal durante o ano de 2019 foram 

produzidas mais embalagens em Tetra Pak do que em Vidro, 568 milhões de 

unidades e 396 milhões de unidades respetivamente. 

o Mercado de Embalagens de Bebidas Alcoólicas: Em relação às embalagens para 

armazenar bebidas alcoólicas, o caso já é diferente pois aproximadamente 99% da 

produção de vinho é engarrafado em vidro e apenas 1% armazenado em Tetra 

Pak, prova disso são as 970 milhões de embalagens de vidro e apenas os 7 milhões 

de embalagens em Tetra Pak. 

o Mercado dos Refrigerantes:  Para este mercado apenas conseguimos obter os 

valores relacionados com as bebidas engarrafas e para esse tipo de embalagens 

obtivemos um total de 300 milhões de unidades produzidas em 2019. 

 

Apesar de provisórios foi possível obter uma pequena estimativa para o ano de 2020  

(Milhões de unidades produzidas): 

 

 

A Tetra Pak, como forma de cativar os seus clientes e acima de tudo os consumidores, 

aposta na prevenção ambiental e prevenção de recursos naturais. Em 2020, a empresa 

Tetra Pak apresentou um novo conceito com baixo consumo energético e de água para a 

produção das embalagens de sumos e néctares. 

 

o Este novo conceito envolve dois fluxos separados de processo das bebidas, 

utilizando uma combinação de pasteurização, filtração e tecnologia UV. 

o O consumo de água utilizada nos processos de limpeza, esterilização e 

mudança de produtos é reduzido até 50% bem como o consumo de energia 

que é reduzido até 67%. 

 

Esta inovação contribui para que a Tetra Pak honre o seu compromisso e minimize o 

impacte ambiental em toda a cadeia de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentação 
Bebidas 

Alcoólicas 
Refrigerantes 

Vidro 413.3  1070.6 299.8 

Tetra Pak 568 8.3 - 
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Webgrafia (informações recolhidas em agosto/setembro 2020) 

 

• https://agrocluster.pt/estudo-de-tendencias-de-consumo-geracao-y-millennials/ 
• https://www.bring.ag/blog/as-tendencias-de-consumo-2021-2022/ 

• https://www.ambientemagazine.com/as-embalagens-de-vidro-sao-as-favoritas-dos-

portugueses/ 

• https://news.friendsofglass.com/glass-packaging-top-environmentally-conscious-

consumers/ 

• https://www.duasrodas.com/blog/tendencias/tendencias-em-embalagens-de-alimentos-

e-bebidas-o-que-ha-de-novo-no-mercado/ 

• https://www.portal.euromonitor.com/portal/statisticsevolution/index 

• https://www.tetrapak.com/pt/about/newsarchive/tetra-pak-apresenta-um-novo-conceito-

com-baixo-consumo-energtico-e-de-gua-para-a-produo-de-sumos-nctares-e-diludos 

• https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=taxa-de-reciclagem-

de-embalagens-de-plastico-em-2018-foi-de-443 

• http://www.vidrala.com/pt/catalogo/portugal/ 

• https://www.bavidro.com/es/ 
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https://www.tetrapak.com/pt/about/newsarchive/tetra-pak-apresenta-um-novo-conceito-com-baixo-consumo-energtico-e-de-gua-para-a-produo-de-sumos-nctares-e-diludos
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=taxa-de-reciclagem-de-embalagens-de-plastico-em-2018-foi-de-443
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=taxa-de-reciclagem-de-embalagens-de-plastico-em-2018-foi-de-443
http://www.vidrala.com/pt/catalogo/portugal/
https://www.bavidro.com/es/
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Apêndice 9 

Tendências dos mercados – análise de dados 
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Este estudo teve como finalidade a análise de mercados dos segmentos onde a empresa 

Verallia Portugal detém uma maior presença económica, no caso o vinho, a cerveja e o 

azeite. O formato apresentado (documento em Power Point) foi fornecido pela empresa, 

para a estagiária realizar a tarefa que lhe foi apresentada. 

Para a realização desta tarefa, a estagiária seguiu orientações por parte da Responsável de 

Marketing da Verallia Portugal que sugeriu algumas fontes de informação a serem 

seguidas para a realização desta tarefa. 

Como verificado, este estudo detém temas como a situação económica atual, o mercado 

do vidro em Portugal, a influência da pandemia de COVID-19 no mercado alimentar e de 

consumo e os resultados estatísticos para os mercados de vinho, cerveja e azeite. 

Para filtrar a informação a contemplar neste plano de marketing, a estagiária recorreu a 

fonte de informação como: 

✓ Banco de Portugal (Projeções para 2020-2022) 

✓ AIVE (Associação de Industriais do Vidro de Embalagem); 

✓ FEVE (Federação Europeia do Vidro de Embalagem); 

✓ Passaport Euromonitor (principal fornecedor independente de pesquisa 

estratégica de mercado do mundo. Criam dados e análises sobre milhares de 

produtos e serviços em todo o mundo); 

✓ Revista Grande Consumo; 

✓ Nielsen (empresa global de medição e análise de dados, que fornece a visão mis 

completa e fidedigna dos consumidores e mercados em todo o mundo); 

✓ IVV (Instituto do Vinho e da Vinha); 

✓ OEMV (Observatório Espanhol do mercado de vinhos); 

✓ Clube de Vinhos Portugueses; 

✓ Cervejeiros de Portugal; 

✓ European Commission; 

✓ Casa do Azeite. 
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