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Caderno de Encargos 

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL no 

âmbito do Projecto aprovado pelo COMPETE - SIAC - AAC Nº 02/SIAC/2015 - Candidatura nº 

015011 - INTERCORK III (ao abrigo do Dec. Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, alterado e republicado 

pelo Dec. Lei 278/2009 de 2 de Outubro com as alterações previstas no Dec. Lei 149/2012 de 12 

de Julho) 

Concurso público com publicidade internacional para a realização de campanhas de promoção 

da rolha de cortiça nos Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, Alemanha, Reino Unido, 

China, Espanha e Brasil, de design na Suécia e Dinamarca, dos materiais de construção e 

decoração na Alemanha, da promoção de novas aplicações e também o desenvolvimento de 

vídeos promocionais. 

Cláusula 1ª 

Objecto 

1. O presente Caderno de Encargos e seus anexos compreendem as cláusulas a incluir no contrato 

a celebrar na sequência do procedimento para a realização de campanhas de promoção da rolha 

de cortiça nos Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, Alemanha, Reino Unido, China, 

Espanha e Brasil, de design na Suécia e Dinamarca, dos materiais de construção e Decoração na 

Alemanha, da promoção de novas aplicações e também o desenvolvimento de vídeos 

promocionais. 

2. Cada proposta deverá ser apresentada no formato que melhor valorize a mesma (mas 

preferencialmente em pdf) e no idioma português ou excepcionalmente em inglês nos termos do 

procedimento do concurso e deverá ser submetida na plataforma http://www2.compraspt.com/ 

no prazo de 85 dias contados da data do envio para publicação do anúncio no Diário da República, 

conforme artigo 10º do Programa de Procedimento de Concurso. Os materiais de 

suporte/complementares da proposta apresentada, a existirem e não serem passiveis de 

submissão na plataforma, podem ser enviados para a sede da entidade adjudicante (APCOR – 

Associação Portuguesa da Cortiça. Av. Comendador Henrique Amorim, n. 580, Apartado 100, 

4536-904 Santa Maria de Lamas, Portugal), tudo nos termos do art.º 11.º do Programa de 

Procedimento. 

3. O presente Caderno de Encargos compreende a aquisição por lotes, podendo os concorrentes 

apresentar proposta para todos (uma para cada lote), para apenas alguns ou para um único lote, 

não podendo ser apresentada mais do que uma proposta para cada lote e não sendo permitidas 

propostas variantes. 

 4. Assim sendo, poderá haver várias adjudicações a diferentes concorrentes, tendo por objecto 

lotes diversos (artºs 22º e 132º nº 3 e 4 C.C.P.). 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Caderno de Encargos  

 

 

  P. 2 - 126 

Lotes a concurso: 

N.º Designação do Lote          Preço Base  

 1 Campanha de Promoção – Rolhas EUA        €1 200 000,00 

 2 Campanha de Promoção – Rolhas FRANÇA        €600 000,00 

 3 Campanha de Promoção – Rolhas ITÁLIA        €300 000,00 

 4 Campanha de Promoção – Rolhas AELMANHA        €200 000,00 

 5 Campanha de Promoção – Rolhas REINO UNIDO        €600 000,00 

 6 Campanha de Promoção – Rolhas CHINA                       €450 000,00 

 7 Campanha de Promoção – Rolhas ESPANHA       €140 000,00 

 8 Campanha de Promoção – Rolhas BRASIL             €60 000,00 

 9 Campanha de Design SUÉCIA e DINAMARCA                     €60 000,00 

10 Campanha de Promoção – MCD ALEMANHA                    €400 000,00 

11 Campanha de Promoção – Novas Aplicações Cortiça       €250 000,00 

12 Desenvolvimento de Vídeos Promocionais        €90 000,00 

             €4. 350 000,00 

 

5. A descrição das especificidades, referente a cada Lote, encontram-se descritas nos anexos ao 

presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 2ª 

Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, o adjudicatário obriga-se 

perante a entidade adjudicante, de acordo com as especificações e necessidades relativas a cada 

lote, com excepção do lote 12, a proceder às seguintes tarefas: 

a) Planeamento estratégico. 

b) Concepção criativa e produção de acções de comunicação – criação e implementação global. 

c) Acções de relações públicas e eventos. 

d) Design gráfico e web design. 

e) Merchandising e promoção de vendas. 

f) Criação ou aplicação de marca e imagem corporativa. 

g) Competência específica de marketing relacional, direct marketing e shopper marketing. 

h) Compra e gestão de media sempre que a proposta criada e apresentada assim o exija. 
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i) Acompanhamento de toda e qualquer acção que integre a proposta (da criação à 

implementação passando pela produção total). 

j) Execução de relatórios executivos das actividades com uma periodicidade pontual, trimestral, 

semestral e um relatório final – todos estes com informação detalhada e quantificada de cada 

actividade. 

l) Apoio na gestão diária e integrada da campanha. 

m) Fornecimento de serviço de clipping durante todo o período da campanha e até final do 

contrato. Este serviço deverá obrigatoriamente incluir: 

 Descrição da publicação com fotografia; 

 Identificação do suporte – nome; 

 Identificação do suporte – área de actuação (trade, consumidor, especializado e/ou 

generalista); 

 Tamanho da notícia publicada (inferior a ½ página, ½ página, página, dupla página ou 

superior); 

 Localização da notícia publicada (página par, ímpar, zona superior, inferior, etc.); 

 Data de saída, periodicidade e circulação; 

 Tom da notícia (positiva, negativa ou nula); 

 Breve sumário da notícia em Português ou Inglês; 

 Outro indicador que se apresente como relevante para cada notícia em concreto (ex: a 

notícia estar publicada junto de outra notícia que fale da concorrência, etc.). 

o) Outras que os concorrentes entendam relevantes para boa implementação das campanhas. 

p) Outra que o adjudicante possa vir a solicitar no âmbito da proposta apresentada. 

2. É absolutamente obrigatório que os concorrentes procedam à apresentação de uma 

metodologia de reporte e avaliação de resultados da campanha/acção que propõe atingir, com 

excepção do lote 12. 

3. Os adjudicatários devem disponibilizar todos os materiais “master” para arquivo e eventual uso 

da entidade adjudicante dentro do âmbito da campanha. 

4. As artes finais de todos os materiais impressos (quer sejam de veiculação em “media” ou não) 

deverão ser fornecidas em formato aberto (ex: Adobe Illustrator, InDesign, etc) e em formato 

fechado de referência (ex: PDF de alta e baixa resolução para colocação na web) bem como os 
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elementos necessários à execução de artes-finais e adaptações a diferentes formatos, incluindo as 

grandes dimensões e formas ou meios dos possíveis diferentes temas da campanha. 

5. Os materiais “master” audiovisuais deverão ser fornecidos em formato digital com qualidade 
de reprodução e veiculação, em versão Full HD, HD e Net.  

 Full HD: para utilização com excelente qualidade e a ser reproduzido em DVD, desktop ou 
ecrã de TV. 

 HD: para utilização em DVD, desktop ou ecrã de TV. 

 Net: para visualização em youtube, sítios e compatível com diversos dispositivos móveis.  

 

Cláusula 3ª 

Orientações técnicas e criativas 

1. Os objectivos de comunicação comuns a todos os lotes objecto deste Caderno de Encargos, são 

os seguintes: 

- Cortiça: produto amigo do ambiente (natural, reutilizável e reciclável); 

- Cortiça: matéria-prima de uma indústria sustentável e eco-eficiente; 

- Cortiça = Cultura+Natureza+Futuro 

- Cortiça: excelentes qualidades intrínsecas (leve, impermeável, elástica e compressível, isolante e 

resistente); 

- Cortiça: produto com excelentes qualidades técnicas e de performance. 

- Incutir ou reforçar a ideia de que mais que um dever é uma obrigação racional e justa, tanto da 

distribuição, como do produtor, como do prescritor, como do comprador, intervir na melhoria da 

sustentabilidade global do planeta e em específico de cada país. 

2. As orientações criativas comuns a todos os lotes são as seguintes: 

- O conceito deve associar cultura e inovação, com recurso às melhores práticas ambientais em 

todo o circuito de produção. 

- O conceito criativo global deve enaltecer o compromisso da distribuição moderna com o 

desenvolvimento sustentável transgeracional e com as preocupações e anseios do 

consumidor/comprador. 

- Necessário contemplar nos ‘lay-outs’ a informação obrigatória referida no anexo N, seguindo as 

suas normas sem excepção.  
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- As propostas e a execução das campanhas devem observar rigorosamente o elenco das despesas 

elegíveis constantes na cláusula 4ª deste Caderno de Encargos, por serem os custos aprovados em 

sede de candidatura pelo COMPETE à entidade adjudicante. 

- É obrigatória a apresentação de orçamento e cronograma detalhado dos trabalhos, prevendo 

todas as acções inerentes às actividades. 

 

Cláusula 4ª 

Custos Elegíveis e não elegíveis 

1. Só serão considerados para efeito de avaliação das propostas e para pagamento do preço 

contratual, os custos elegíveis, pelo que são admissíveis como elegíveis para pagamento os 

seguintes custos: 

a) Custos com campanhas de imagem, promoção, informação e divulgação, incluindo 

custos com desenvolvimento criativo, com a produção de media, materiais gráficos de 

promoção e informação e materiais audiovisuais e de multimédia; 

b) Aluguer de espaços e equipamentos demonstrados como indispensáveis para a 

prossecução do projecto; 

c) Montagem / Desmontagem, construção e decoração de espaços promocionais; 

d) Transporte de mostruários e material informativo e promocional; 

e) Criação, registo e lançamento internacional de marcas próprias de natureza colectiva; 

f) Despesas com a aquisição de conteúdos e informação especializada; 

2. As propostas devem cumprir os requisitos referentes a custos nos termos do n.º 1 anterior, já 

que a entidade adjudicante só pagará aos adjudicatários a parte do preço contratual 

correspondente a esses custos elegíveis, previstas no nº 1 desta cláusula. Não será pago, qualquer 

outro tipo de custos não elegíveis, ou seja, que não se enquadrem nas rubricas referidas no 

sobredito nº 1, (por exemplo: despesas de estadia e alimentação à excepção das despesas 

relativas à visita de líderes de opinião e prescritores a Portugal).  

3. Os concorrentes deverão apresentar com as propostas um orçamento do projecto com 

discriminação detalhada das verbas e custos pelas rubricas descritas e por ano de implementação.  
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Cláusula 5ª 

Prazo de execução 

1. Os serviços a prestar pelos adjudicatários devem ser executados em prazo compatível com o 

desenvolvimento das propostas adjudicadas, de acordo com as indicações da entidade 

adjudicante. 

2. A execução dos contratos deve ocorrer, impreterivelmente até 30 de Setembro de 2017, salvo 

prorrogação expressa da entidade adjudicante e desde que autorizada pela entidade financiadora, 

sem prejuízo das obrigações acessórias dos adjudicatários que pela sua natureza perdurem para 

além do prazo de execução contratual e às quais estes estejam obrigados. 

 

Cláusula 6ª 

Transferência de propriedade 

1. Todo o material produzido especificamente no âmbito dos serviços a contratar e entregue à 

entidade adjudicante torna-se propriedade originária desta, que por consequência passa a ser a 

única titular de todos os direitos de autor/realizador e conexos, bem como de propriedade 

industrial inerentes aos mesmos, incluindo toda a documentação que venha a ser produzida. 

2. Fica, por isso, reservada à entidade adjudicante a faculdade de proceder à utilização e/ou 

reprodução, total ou parcialmente, de todo o material que lhe for entregue, podendo nele fazer 

as modificações que entenda convenientes, mesmo após a conclusão ou rescisão do contrato a 

outorgar, ficando ao adjudicatário expressamente vedado o uso desse material fora do objecto do 

contrato, sem o consentimento expresso, por escrito, por parte da entidade adjudicante sob pena 

de cominação legal e direito a indemnização. 

3. Com a entrega de todos os serviços e bens ocorre a transferência da posse e da propriedade 

dos elementos desenvolvidos e a desenvolver para a entidade adjudicante, incluindo os direitos 

autorais sobre as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar, sendo que pela cessão 

dos referidos direitos não é devida qualquer contrapartida para além dos preços a pagar nos 

termos das propostas adjudicadas. 

4. Os direitos que pela sua natureza (modelos, monumentos, etc.) não sejam passiveis de 

transferência da propriedade terão que obrigatoriamente estar cobertos até ao termo da 

execução do contrato.  

5. Todos os direitos de imagem e veiculação de imagens de produto, instalações, espaços, 

paisagens, e outros direitos de natureza intelectual, autoral e industrial, à excepção de modelos e 

monumentos, deverão ficar propriedade exclusiva do adjudicante. 
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6. Todos os filmes institucionais ou documentários deverão ficar propriedade do adjudicante para 

uso sem restrição. 

7. Todos os elementos e informações relativas ao registo de domínios de internet, redes sociais, 

terão que obrigatoriamente ficar propriedade da entidade adjudicante, devendo os registos ser 

sempre feitos em seu nome. 

8. Todas as bases de dados adquiridas ao abrigo da campanha a que este Caderno de Encargos se 

refere terão que, obrigatoriamente ser cedidas à entidade adjudicante. 

9. Pela transmissão ou cessão dos direitos a que se refere a presente cláusula não é devida 

qualquer contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos 

e das propostas adjudicadas. 

10. É da responsabilidade dos adjudicatários o pagamento de qualquer valor extra, 

nomeadamente multa ou coima que surja pelo incumprimento desta cláusula. 

 

Cláusula 7ª 

Preço e condições de pagamento 

1. Pela prestação dos serviços objecto do contrato e relativamente a cada lote, a entidade 

adjudicante pagará aos adjudicatários um valor que não pode exceder, no conjunto total das 

acções o preço contratual. Este preço deverá incluir todos os restantes impostos e taxas aplicáveis 

ao nível de cada país, sendo que no caso de concorrentes portugueses o preço das propostas não 

deve incluir o IVA.  

2. O preço contratual deve incluir todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja cometida à entidade adjudicante, designadamente, todos os tributos, taxas, impostos e 

encargos que devem ser pagos em cada país objecto da acção da campanha. Este valor deverá 

ainda contemplar as deslocações às instalações da entidade adjudicante para apresentação de 

esclarecimento de resultados e/ou apresentação de ideias/propostas/outros. O número de 

pessoas a deslocar será da responsabilidade dos adjudicatários, bem como o custo total envolvido 

nessas mesmas deslocações. 

3. O valor total da proposta para cada lote deverá incluir todos os custos de criatividade e custos 

de implementação para o desenvolvimento da proposta.  

4. O preço será pago, com estrita observância do disposto na cláusula quarta deste Caderno de 

Encargos. 

5. O preço contratual a que alude o nº 1 é pago da seguinte forma:  
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a) 85% do respectivo valor será pago pela entidade adjudicante ao adjudicatário em pagamentos 

intercalares, mediante a apresentação e aprovação das facturas e respectivos reportes de 

progresso.  

b) A restante percentagem final de 15% do referido preço contratual será paga pela entidade 

adjudicante ao adjudicatário após aprovação do relatório final do projecto.  

6. A facturação deverá ser acompanhada de elementos comprovativos das despesas realizadas. 

No caso de facturas relativas a produção de materiais de pequena dimensão (ex: folhetos, 

brochuras, postais, convites, anúncios de imprensa, CDs, etc.) estas têm que vir acompanhadas de 

3 (três) exemplares físicos. No caso de inserções de imprensa é obrigatório o envio de 3 (três) 

exemplares de cada suporte. 

7. No caso de materiais de grande dimensão ou impressão de exemplar único, ou eventos, a 

factura deverá ser acompanhada de fotografia ou vídeo que claramente mostre a aplicação 

correcta de todos os logótipos obrigatórios e a actividade que retratam.  

8. A entidade prestadora dos serviços compromete-se a devolver à entidade adjudicante, o 

montante do preço ou parte do preço pago, sempre que a despesa ou parte da despesa não seja 

paga pelas ou entidades financiadoras por erro, deficiência insuficiência imputável ao serviço 

prestado ou à entidade prestadora. 

 

Cláusula 8ª 

Sigilo 

1. Os adjudicatários devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação técnica e não 

técnica ou outra de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em relação com a execução do 

contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado directa 

e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo, a informação e documentação que forem comprovadamente do 

domínio público à data da respectiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras 

ou outras entidades administrativas competentes.  
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Cláusula 9ª 

Cessão da posição contratual 

Os adjudicatários não podem ceder, no todo ou em parte, a sua posição contratual, incluindo 

direitos de crédito de que possam ser titulares, sem o prévio consentimento expresso e por 

escrito da entidade adjudicante. 

 

Cláusula 10ª 

Resolução 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o incumprimento por uma das 

partes das obrigações emergentes do contrato, desde que, por causa que lhe seja imputável, 

confere à parte não faltosa a faculdade de resolução do mesmo, sem prejuízo de ser ressarcida 

pelos eventuais prejuízos e danos sofridos. 

 

Cláusula 11ª 

Contrato 

1. O contrato a celebrar será obrigatoriamente redigido em português e integra os seguintes 

elementos: 

a) O presente Caderno de Encargos e respectivos anexos. 

b) A proposta adjudicada para o respectivo lote ou lotes. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva 

prevalência é determinada pela ordem que aí são indicados. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº1 e o clausulado do contrato e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do 

artigo 99º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto 101º do mesmo diploma 

legal. 

 

Cláusula 12ª 

Vigência do contrato 

O contrato mantém-se em vigor até ao cumprimento integral das obrigações decorrentes do 

mesmo. 
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Cláusula 13ª 

Foro competente 

Para a resolução de quaisquer litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, Portugal, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Entidade Adjudicante, aos 20 de Junho de 2016  

 

O Presidente da Direcção da APCOR 

João Rui Ferreira 
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Anexos: 

A. Lote 1: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça nos EUA   

B. Lote 2: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça em FRANÇA  

C. Lote 3: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça na ITÁLIA  

D. Lote 4: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça em ALEMANHA 

E. Lote 5: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça no REINO UNIDO  

F. Lote 6: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça na CHINA 

G. Lote 7: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça na ESPANHA 

H. Lote 8: Apresentação da proposta para promoção da Rolha de Cortiça no BRASIL 

I. Lote 9: Apresentação da proposta para campanha de Design na SUÉCIA e DINAMARCA 

J. Lote 10: Apresentação da proposta para promoção dos Materiais de Construção e Decoração na 

ALEMANHA  

L. Lote 11: Apresentação da proposta para o desenvolvimento de campanha Novas Aplicações de 

Cortiça 

M. Lote 12: Apresentação da proposta para o desenvolvimento de Vídeos Promocionais 

N. Elementos obrigatorios 

O. Informação complementar 

 

Nota: para qualquer esclarecimento deve ser utilizada a plataforma 

http://www2.compraspt.com/ nos termos e prazos constantes do programa do procedimento. 

 

 

 

 

 

http://www2.compraspt.com/
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LOTE 1 | ROLHA DE CORTIÇA | EUA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA   

 

A | Contexto de MERCADO 

O mercado | Vinho 

Segundo a OIV – Organização Internacional da Vinho e do Vinho -, em 2015 os EUA possuem uma 

área de vinha de 419 mil hectares, ocupando o 6º lugar no ranking dos países produtores.  

Em termos de produção de vinho, os Estados Unidos com 22 milhões de hectolitros, tem-se 

aproximado do trio europeu (França, Itália e Espanha), registando um aumento de produção de 

4%, não porque esteja em crescimento, mas sobretudo porque baixou menos que os países do 

‘velho mundo’. De facto, se olharmos para os números da OIV, reparamos imediatamente que, no 

período de 2000 a 2012 - os três maiores produtores de vinho (França, Itália e Espanha) perderam 

um quarto (ou mais) da produção. A perda foi menor nos Estados Unidos, com ‘apenas’ 5%.  

Embora o mercado vinícola dos Estados Unidos seja geograficamente diversificado, o mercado de 

vedantes é altamente concentrado. A Califórnia produz 90% de todos os vinhos nacionais com 

uma produção concentrada em várias regiões do norte da Califórnia. 

 

 

 

Estas empresas vinícolas constituem o principal mercado de vedantes sintéticos nos EUA. 

 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Lote 1  

 

 

  P. 13 - 126 

Rank Company 2015

1 CONSTELLATION 15,4%

2 E&J GALLO 12,3%

3 STE MICHELLE ESTATES 9,5%

4 JACKSON FAMILY WINES 6,5%

5 TRINCHERO FAMILY 5,1%

6 DIAGEO 4,1%

7 THE WINE GROUP 3,6%

8 DFV WINES 3,3%

9 BOGLE VINEYARDS 3,2%

10 TREASURY WINE ESTATES 3,0%

Total Top Ten 66%

US Wine Sales - 750mL >$6

 

 

No que se refere à importação de vinho, os EUA encontram-se no terceiro lugar da tabela, logo a 

seguir à Alemanha e ao Reino Unido. Os dados disponíveis também mostram que os Estados 

Unidos estão a pagar mais pelo vinho importado: 4 mil milhões de euros em 2014, seguido pelo 

Reino Unido (3,6), Alemanha (2,5), Canadá (1,5), Japão (1,2), China (1,1) e Rússia (0,9). Existem 

dois tipos de importação de vinho para este país: a granel e engarrafado. Este mercado está a 

experienciar, neste momento, diferentes tendências nesta área. Por exemplo, a importação a 

granel decaiu fortemente em 2013, depois de vários anos em franco crescimento, devido à 

colheita recorde verificada em 2012 e 2013. O vinho rosé é um dos tipos de vinho que é 

importado por este país, com 0,5% (dados de 2013 - Vinexpo/IWSR study), tendo sido um dos 

mais lentos crescimentos dos últimos tempos. A Itália e a Austrália são os principais países 

exportadores de vinho para este país. A França, é o terceiro fornecedor de vinho deste mercado, 

o qual é percebido pelos consumidores americanos como sendo um produtor de vinho de elevada 

qualidade. O aumento da procura do vinho rosé acaba por beneficiar o mercado francês, que 

poderá aumentar as suas exportações num futuro próximo. 

De acordo com a Distilled Spirits Council of the United States, as exportações de vinho norte-

americano sofreram um declínio no primeiro quadrimestre de 2015, de 6,1% em termos de 

volume (91,9 milhões de litros) e 1,3% em valor (para 321.4 milhões de dólares). Esta queda teve 

como consequência o aumento do valor do dólar, a elevada procura dos vinhos brancos de 

marcas específicas e a descida no segmento valor-preço devido à concorrência de outras 

categorias de álcool. Os cinco principais produtores exportadores de vinho americano são a 

Califórnia, Washington, Nova Iorque, Oregon e Texas. 
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O mercado | Consumo 

Os Norte-Americanos estão a desenvolver o gosto pelo vinho e a prova disso é o aumento do 

consumo. Os Estados Unidos destronaram, no ano passado, a França e tornaram-se no maior 

mercado consumidor em termos de volume, segundo dados do OIV. Nos últimos tempos, tem 

havido uma mudança de mentalidade nos Estados Unidos no que concerne a este produto, pois 

no passado o vinho era visto como sendo um produto de luxo, muito caro, mas agora, vêem-se 

pessoas a dizer “posso encontrar uma boa garrafa de vinho por menos de vinte ou quinze 

dólares”, ou então bebem um copo ao jantar. As pessoas estão a ver o vinho como uma bebida 

nacional. Esta é a nova tendência do sector e que se prevê manter nos próximos anos. 

Assim sendo, os EUA são líder por excelência no que toca ao consumo de vinho, com cerca de 

30,7 milhões de hectolitros (dados de 2013 - Vinexpo/IWSR study). Apesar de se ter verificado 

uma ligeira descida em 2013, prevê-se que a tendência no consumo seja de subida de cerca de 

11%, entre 2014 e 2018. 

Os vinhos espumantes têm verificado um aumento do consumo nos países Anglo-saxónicos. Desta 

feita, os EUA estão em quarto lugar da tabela de consumo deste tipo de vinhos, os quais 

representam na tabela geral de vinho, 5,7%, representando uma subida de duas vezes mais que o 

consumo dos vinhos tranquilos. Ou seja, denota-se uma subida de 23% entre 2009 e 2013, e 

prevê-se que esta linha se mantenha no período de 2014 e 2018 em cerca de 15%. Estes 

resultados devem-se, sobretudo, à procura de Prosecco mas também de Cava e dos crémants 

franceses, utilizados especialmente como aperitivo antes da refeição, em alternativa às bebidas 

espirituosas. Estatísticas recentes apontam, igualmente, para um crescimento mundial de 

consumo do vinho rosé, registando-se actualmente um consumo de 24 milhões de hectolitros. A 

França lidera este consumo com uma fatia de 37%, seguida pelos Estados Unidos (12%), 

Alemanha (9%) e Reino Unido (6%). 

Contudo, quando se trata de consumo “per capita” as contas são outras. Ou seja, cada americano 

consumiu 11,9 litros em 2014 (dados 2015 - Wine Market Council), o que equivale a seis vezes 

menos o consumo dos franceses, que consomem em média uma garrafa e meia por semana. 

Entre 2002 e 2011, o consumo anual “per capita” dos norte-americanos subiu 17%, mas a OIV 

reconhece que ainda há margem de progressão, sobretudo, ao nível da qualidade. Se 

considerarmos o consumo de vinhos tranquilos e vinhos espumantes para os diferentes países, 

podemos ver que existe uma tendência positiva nos EUA, que cresceram 11% nos últimos cinco 

anos, e prevê-se uma subida de 11% para os próximos cinco anos. 

O mercado vinícola dos EUA continua a demonstrar um crescimento excelente no packaging 

tradicional, com preços mais elevados. 

Nos últimos cinco anos, o acompanhamento das vendas de vinho nos EUA pela Nielsen revelou 

um aumento de 7,1 milhões de caixas (+8%). Grande parte deste aumento deu-se sob a forma de 

garrafas nacionais de 750 ml com preços superiores a 6 dólares. Este segmento de mercado tem a 

maior percentagem de embalagens com rolhas de cortiça. 

http://www.oiv.int/oiv/files/4%20-%20Statistiques/4%20-%201%20Publications%20statistiques/Wine_market_EN.pdf
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Os vinhos nesta categoria premium aumentaram 44% - uma subida de 8 milhões de caixas. Todas 

as embalagens de preços mais baixos registaram um decréscimo durante os últimos dois anos.  

 

Annual Sales for Year 

Ending 12/05/2015 CasesM % Diff 2010  % 

Total Wines 90 742 100% 7 057 8%

All Domestic 64 559 71% 5 739 10%

All Imports 26 183 29% 1 318 5%

Domestic Wines by Package

US Glass Bottles 49 975 77% $5 444 12%

US Bag'n'Box 10 305 16% -519 -5%

US Other Pkgs* 3 894 6% 429 12%

Domestic Bottles by Size

US Glass 750ml 33 693 67% 7302 28%

US Glass 1.5 13 142 26% -591 -4%

US Glass Other 3 140 6% -1267 -29%

Domestic 750ml by Price

US 750's >$6 26 139 78% 7964 44%

US 750's <$6 7 554 22% -662 -8%

2015 Nielsen Scan Data

Case Volume

 

 

O mercado | Vedantes 

Dimensão do mercado: 1.320 milhões de rolhas de cortiça  

Os EUA são um mercado importante no que concerne às exportações portuguesas de cortiça, 

significando no primeiro semestre de 2015 cerca de 20,2% das exportações totais, passando a ser 

o principal mercado de destino da cortiça Portuguesa, colocando a França, líder incontestável há 

vários anos, para segundo lugar com 18,9%. 

O total das exportações portuguesas de cortiça em valor para os EUA tem crescido desde 2009 até 

2014, em cerca de 41%, ou seja em 2014 o valor atingido foi de 152 milhões de euros.  

Relativamente às exportações de rolhas, as mesmas tiveram igualmente um cenário de 

crescimento, neste caso de 42%, registando um valor de 119,3 milhões de euros em 2014 

comparativamente com os 84,1 milhões de 2009. Em 2015 a tendência continua a ser de subida 
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de cerca de 28%, valor registado no primeiro semestre face ao período homólogo de 2014, 

atingindo já os 77,5 milhões de euros. 

No bolo total, as rolhas tiveram, em 2014, um peso de 78% (119,3 milhões de euros), já os 

materiais de construção registaram uma fatia de 20% (31 milhões de euros) e as outras aplicações 

em cortiça apenas contaram com 1 ponto percentual (1,7 milhões de euros). 

Dentro da categoria rolhas, a área que mais tem crescido nos últimos 6 anos são as rolhas de 

champanhe, com um crescimento de 52%, seguido das rolhas naturais com 42% e por fim 26% 

para as outras rolhas. Porém o tipo de rolha que mais peso tem nesta categoria são as rolhas 

naturais com 75%, representando 89,4 milhões de euros. As rolhas de champanhe têm uma fatia 

de 16% com 19,3 milhões de euros e as outras rolhas contam com 9% e 10,5 milhões de euros. No 

primeiro semestre de 2015, como já foi referido a tendência é de crescimento, com relevante 

destaque para os outros tipos de rolhas que estão em linha ascendente com 60%, passando de 4,8 

milhões de euros de vendas em 2014 para 7,7 milhões no mesmo período de 2015. As rolhas 

naturais crescem a um ritmo mais lento, mas mesmo assim a registar 27% e 58,6 milhões de euros 

no primeiro semestre de 2015, seguido das rolhas de champanhe com um aumento de 17%, o que 

significa 11,2 milhões de euros. 

De acordo com a análise da evolução de vendas do TOP 100 de marcas premium nos EUA, 

realizada pela AC Nielsen desde 2010, indica que a quota de mercado dos vinhos vedados com 

rolhas de cortiça aumentou de 50% para 60% no início de 2010 e desde então, esta percentagem 

tem permanecido estável. No mesmo período de 2010, os vedantes sintéticos caíram de um 

máximo de 50%, durante o período correspondente em 2010, para o actual nível que se situa 

abaixo dos 35%. As cápsulas de rosca quase duplicaram, de 4,5% para cerca de 9% no período 

homólogo.  
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O preço médio por garrafa vedada com rolha de cortiça no Top 100 das Marcas Premium tem 

registado um ligeiro aumento nos últimos seis anos. O preço médio das garrafas vedadas com 

cortiça ronda actualmente os 11,78 dólares, face a um preço médio de 9,85 dólares das garrafas 

com vedantes sintéticos.  

 

A análise de 4 semanas mais recente ao Top 100 das Marcas Premium apresenta uma 

percentagem da quota de mercado de 57% para os vinhos com rolha de cortiça, o que representa 

um aumento de 6% face ao período correspondente em 2010 e uma melhoria de 8% em relação 

ao mínimo histórico de 49% verificado em Fevereiro de 2010. Estima-se que 80% dos vinhos com 

um preço superior a 6 dólares não representados no Top 100 por volume sejam vedados com 

rolhas de cortiça. 

 

 

Os pressupostos baseiam-se nas vendas esperadas por tipo de embalagem. Os inquéritos da 

Nielsen representam normalmente 22-25% das vendas totais dos EUA - as variações neste rácio 

reflectem o aumento ou a diminuição prevista por tamanho da embalagem. 

 

Survey 2015 CS (000) 26 139 7 554 13 142 10 305 3 139 4 280 64 559

2015 Ratio 0,22 0,25 0,25 0,25 0,2 0,23

Volume EQ-CS(MM) 119 30 53 41 16 19 277

Estimates Pcs(MM) 1 426 363 315 0 94 223 2 421

Estimated Cork 65% 25% 20% 0% 10% 70% 51%

Percentage Synthetic 26% 65% 70% 0% 40% 25% 38%

by Closure Screwcap 9% 10% 10% 0% 50% 5% 11%

Estimated Cork 927 91 63 0 9 156 1 246

Pieces Synthetic 371 236 221 0 38 56 921

(Millions) Screwcap 128 36 32 0 47 11 254  

 

750>$6 1 750<$6 1.5L BNB Other Sprklg 2 Total

CS (000) 23,256 7,380 13,575 9,725 3,719 2,735 60,390

Ratio 22% 25% 26% 25% 22% 25%

EQ-CS(M) 106 30 52 39 17 11 254

Pcs(M) 1,269 354 313 0 101 131 2,169

Cork 65% 35% 20% 0% 40% 60% 52%

Synthetic 30% 55% 70% 0% 20% 30% 39%

Screwcap 5% 10% 10% 0% 40% 10% 8%

Cork 825 124 63 0 41 79 1,131

Synthetic 381 195 219 0 20 39 854

Screwcap 63 35 31 0 41 13 184

1 
Based on records of Top 100 Brands @60% cork plus smaller brands @80% cork - Top 100 is 75% of category

2
 Sparkling wine not in previous estimates - Synthetic includes hard plastic

Estimated 

Pieces 

(Millions)

Estimated 

Percentage 

by Closure

2013 Volume 

Estimates

Nielsen 

Survey 2012
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O mercado | Preferência do consumidor 

Os consumidores de vinho continuam a evidenciar uma clara preferência pelas rolhas de cortiça, 

como demonstram os estudos da Tragon e da Nielsen, sobre a preferência do consumidor norte-

americano, levados a cabo em 2014. 

A Tragon Corporation, uma das mais prestigiadas empresas de estudos de mercado para a área 

vinícola, refere que a cortiça é o vedante preferido por 61% dos americanos, comparado com 3% 

para as cápsulas de alumínio. Comparando o primeiro estudo realizado em 2004 com o actual, a 

empresa revela que a preferência manteve-se estável, sendo que a cortiça é a escolha para todas 

as ocasiões, com particular destaque para um jantar especial num restaurante e para dar como 

oferta, com valores a rondar os 100% de preferência. A cápsula de alumínio surge referida quando 

a opção é para um vinho de consumo regular. 

Quando questionados sobre aquilo que um vedante pode aportar ao vinho, 93% dos americanos 

refere que a cortiça representa “alta qualidade” enquanto que, 50% diz que as cápsulas de 

alumínio estão associadas a vinho de “baixa qualidade”. 

Nos EUA, o preço surge como o factor mais importante na escolha de um vinho, com 46%, 

seguido pelo vedante com 30%. 

 

O mercado | Concorrentes 

Vedantes sintéticos 

 Quota estimada de 34% do mercado dos Estados Unidos. 

 O mercado norte-americano é controlado pela Nomacorc. 

 Penetração nas maiores adegas - baseada nos preços baixos, na fiabilidade e na 
familiaridade. 

 Principalmente utilizados em vinhos com custo inferior a dez dólares, considerados 
vedantes rentáveis para vinhos com validade limitada. 

 Alguns produtos sintéticos prometem aumentar as propriedades de barreira ao oxigénio. 

 A actividade recente demonstrou um nivelamento da quota de mercado face à diminuição 
observada em 2010 - principalmente devido à continuidade do forte crescimento das 
vendas dos vinhos tintos "doces" da Apothic (Gallo), da Menage a Trois (Trinchero) e da 
Cupcake (Wine Group). Estas marcas são responsáveis por 11% do volume de caixas do 
TOP 100 de marcas premium e registaram um crescimento de 400% desde 2010. 

 O "Bio-cork", produzido a partir de etanol combustível de origem vegetal, tem sido 
comercializado com sucesso como um produto amigo do ambiente. Os materiais actuais 
incluem alegadamente 40% de plástico derivado do petróleo. 
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Cápsulas de rosca 

 Quota estimada de 9% do mercado dos Estados Unidos para vinhos de mesa. 

 Vários fornecedores - com novas entradas que continuam a surgir. 

 Forte penetração nas adegas pequenas. 

 Principalmente encontradas em vinhos brancos com menos limitações de preço no 
consumidor do que as verificadas nos vedantes sintéticos. Os novos produtos introduzem 
revestimentos que permitem uma maior permeabilidade do oxigénio. 

 

Vendas por Casta As cápsulas de rosca demonstram uma popularidade acrescida nos 
engarrafamentos de castas específicas - em particular, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Algumas 
adegas utilizam as cápsulas de rosca para estas castas, reservando assim as rolhas de cortiça 
natural para manter o equilíbrio da sua produção. 
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Análise SWOT 

Pontos fortes 

• Preferência do Consumidor 

• Aceitação Tradicional 

• Histórico Comprovado 

• Melhor Desempenho ao nível do 
Oxigénio 

• Natural/Sustentável 

Pontos fracos 

• TCA e aromas estranhos 

• Variabilidade geral do desempenho na 
utilização 

• Custo elevado 

• Requisitos de controlo de qualidade longos 

Oportunidades 

• Expansão do mercado vinícola no 
segmento mais amigo da cortiça  

• Os vedantes alternativos reconhecem 
agora os problemas relativos ao 
oxigénio 

• O declínio do TCA é reconhecido 

Ameaças 

• Penetração das cápsulas de rosca nos 
mercados de rolhas de cortiça tradicionais 

• Venda das rolhas técnicas para substituição 
das rolhas naturais  

• A investigação em matéria de vedantes 
destaca a variabilidade das rolhas de 
cortiça 

 

Apesar do actual mercado de cortiça ser superior ao existente há três anos, verificam-se muitos 
desenvolvimentos que colocam em risco o mercado dos Estados Unidos num futuro próximo: 

1. As cápsulas de rosca registaram um aumento de 50% e estão a apostar no sector 
premium. 

2. Os vedantes sintéticos estão a regressar numa faixa de preços mais elevada devido à 
introdução de uma nova categoria de vinho tinto doce com um custo aproximado de 10 
dólares. O produto derivado da cana-de-açúcar foi introduzido com sucesso em algumas 
adegas de média dimensão em faixas de preço mais elevadas. 

3. A introdução de rolhas micro-aglomeradas como um substituto dos vedantes sintéticos 
não teve o sucesso anterior e não observámos, em 18 meses, uma desistência significativa 
a favor da cortiça. 

4. Existe uma constante pressão dos micro-aglomerados mais caros em vinhos de qualidade 
superior como um produto substituto das rolhas tradicionais. 

 

B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

Desde 2009, que esta será a terceira campanha de comunicação das vantagens da rolha de cortiça 
neste mercado. Estas campanhas apoiaram o regresso positivo da cortiça ao mercado americano 
e conseguiram introduzir novas questões no debate sobre vedantes, como: 

 A diminuição da quota de mercado da cortiça a favor dos vedantes alternativos foi 
interrompida e modestamente invertida. 
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 A rolha de cortiça é vista por muitas adegas como um componente de "valor 
acrescentado". 

 Existe um amplo consenso relativamente ao facto de a qualidade da cortiça ter melhorado 
bastante. 

 Estabelecemos diversas parcerias importantes com adegas que apoiam activamente a 
cortiça junto do sector. 

 

E que permitiram alcançar os seguintes resultados: 

 Mais de 9.500 artigos publicados na imprensa escrita, online, TV e rádio (5.200 entre 
2013-2015). 90% dos artigos publicados foram considerados positivos e em meios 
dirigidos ao consumidor 

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- Cork: raw material for a sustainable and eco efficient industry; 

- Cork:  excellent inherent qualities; 

- Cork: a product with excellent technical properties & performance 

 Participação em cerca de 30 eventos que permitiram o contacto com mais de 10.000 
pessoas dos vários públicos-alvo das campanhas; 

 100.647 fãs e seguidores nas redes sociais 100%Cork (facebook e twitter). 

 30.954 páginas visitadas na plataforma 100percentcork.org  

 Parceria com produtores de vinho de grande reconhecimento no mercado como a Bogle 

Vineyards, Francis Ford Coppola Winery, Grgich Hills Estate, Jordan Vineyard & Winery, 

Rutherford Wine Company, Fetzer Wines e Naked wines, que manifestaram total apoio à 

campanha 100% Cork.  

No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 

reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.100percentcork.org   

 Facebook: https://www.facebook.com/100PercentCork   

 Twitter: https://twitter.com/100percentcork  

 Youtube: http://www.youtube.com/100percentcork  

 Instagram: https://www.instagram.com/100percentcork 

 Pinterest: https://www.instagram.com/100percentcork  

 

Assinatura: 100% CORK. 

 

http://www.100percentcork.org/
https://www.facebook.com/100PercentCork
https://twitter.com/100percentcork
http://www.youtube.com/100percentcork
https://www.instagram.com/100percentcork
https://www.instagram.com/100percentcork
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C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 80 milhões de rolhas de cortiça; 

 Manter a quota de mercado da rolha de cortiça no segmento dos vinhos premium; 

 Proteger os aumentos da quota de mercado para vinhos com rolhas de cortiça face à 
actual penetração no mercado dos vedantes sintéticos e cápsulas de alumínio; 

 Proteger a preferência do consumidor; 

 Reforçar a percepção da rolha de cortiça como um produto premium de alta qualidade e 
que acrescenta valor ao vinho; 

 Estabelecer de forma inequívoca as credenciais ambientais da rolha de cortiça – e utilizá-
lo como elemento diferenciador.   

 

Briefing | Foco estratégico 

Estreitar a distância entre preferência do consumidor e business demand.  

Os vinhos atingem uma qualidade mais elevada quando são vedados com rolhas de cortiça. 

 

Públicos-alvo 

 Indústria vinícola – valorização do vinho pela rolha de cortiça 

 Grandes adegas - para que reconheçam o valor das rolhas de cortiça nas suas gamas de 
produtos. É necessário, também, atenuar o crescente entusiasmo pelas cápsulas de rosca, 
demonstrando às pequenas adegas que estarão mais bem servidas se optarem pelas 
rolhas de cortiça. 

 Consumidor  

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, ONGs) 

 Media (jornalistas especialista em vinho e gastronomia) 

 Redes sociais 

 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: +80 milhões de rolhas de cortiça; 

• Aumentar o número de caves que apoiam publicamente a cortiça, assim como 
personalidades de relevo no mundo vinícola; 

• Alcançar novos aliados da cortiça, incluindo figuras influentes não ligadas ao sector; 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 2; 

• Realizar, no mínimo, três eventos de degustação; 
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• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +2,5%; 

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais: +5%; 

• Registar, pelo menos, 10.000 visitas por mês ao website; 

• Estabelecer canais de marketing directo para os compradores de vinho, wine educators e 
bloggers: 

- Desenvolver lista de contactos para newsletters trimestrais  

- Incluir a possibilidade de realizar sondagens e questionários online 

• Destacar os vinhos de qualidade superior engarrafados com rolhas de cortiça;  

• Promover as qualidades sensoriais dos vinhos vedados com cortiça; 

• Reactivar a campanha de outdoors publicitários; 

• Manter a campanha 100% Cortiça; 

 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

De referir que nos EUA contamos com a participação activa, quer ao nível da definição quer ao 
nível da execução e controlo, das empresas portuguesas presentes no mercado e que estão 
agrupadas no CQC - Cork Quality Council. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Orçamento: 1.200.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 2 | ROLHA DE CORTIÇA | FRANÇA 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Vinho 

Não é um exagero classificar a França como o melhor país vinícola do mundo. Nenhum país possui 

tantos vinhos de excepcional qualidade como os encontrados entre os Vinhos AOC (Appellation 

de Origine Contrôlée), de Denominação de Origem Controlada. Existem cerca de treze grandes 

regiões vinícolas na França, algumas das quais possuem até mais de vinte AOC. Além dos vinhos 

AOC, existe ainda uma enorme quantidade de Vins de Pays, ou Vinhos Regionais, alguns muito 

bons. Das regiões vinícolas francesas a que mais se destaca é, sem dúvida, a região de Bordéus, 

por possuir o maior número de vinhos excepcionais, os grandes Chateaux do Médoc, muitos deles 

com preços excepcionalmente altos. 

Em 2015, a França caiu para terceiro lugar, no que se refere à área de vinha, contando 

actualmente com 786 mil hectares plantados. Apesar da perda da posição no que concerne à área 

de plantio, a França continua a ser o maior produtor de vinho do mundo, segundo os mais 

recentes dados da OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Apesar da tendência 

revista em baixa (devido às difíceis condições climáticas no leste da Europa, que afectaram 

negativamente a produção), a Europa mantém-se como o primeiro produtor de vinho, ocupando 

a França o primeiro lugar, com 47,5 milhões de hectolitros, representando um aumento de 10% 

na produção de vinho, comparativamente com o ano transacto. 

Quando se fala em exportação de vinho, a França está posicionada em terceiro lugar (tendo à sua 

frente Espanha e Itália e atrás Chile e Austrália), com uma produção anual de 1,4 mil milhões de 

litros, o que em termos de valor significa 7,7 mil milhões de Euros, assumindo assim o primeiro 

lugar na tabela no que toca ao valor exportado. Verificou-se, porém, em 2014, um decréscimo no 

volume das exportações de 1,4 pontos percentuais, ou seja, 1,4 mil milhões de litros. Ou seja, os 

franceses exportam menos vinho que a Espanha e a Itália em termos de volume, mas fazem-no a 

valores por litro muito mais elevados. Os principais mercados da França são a Alemanha, o Reino 

Unido, a Bélgica, a Holanda, a China e os EUA. 

Relativamente às importações, a França importa 644 milhões litros por ano, sendo considerada o 

4º maior país importador de vinho do mundo, tendo-se verificado, inclusive, em 2014, um 

aumento de 22,7% das importações de vinho, as quais são sobretudo provenientes da Espanha 

(71%) e EUA (que aumentou em 1% as suas vendas para a França, o que equivale a 6,8 milhões de 

litros). 
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O mercado | Consumo 

Os dados disponíveis mostram uma ligeira baixa no consumo mundial de vinhos em 2014, que se 

estima estar em torno dos 240 milhões de hectolitros. Os países que tradicionalmente são os 

maiores consumidores continuam em baixa (ou estagnação), uma tendência inversa aos novos 

pontos de consumo. A França encontra-se na segunda posição no que concerne a este tema, com 

um consumo de 27,9 milhões de hectolitros, significando 296,4 milhões de caixas, mantendo a 

tendência de crescimento negativo, baixando 7%, ou seja menos 0,9 milhões hectolitros no último 

ano.  

Apesar do recuo, o volume de negócios não se tem ressentido, uma vez que os consumidores 

estão a optar por produtos de maior qualidade, mais caros. Contudo, esta tendência em baixa, 

que já se verifica desde os anos 70, tende a inverter, esperando-se que os níveis de consumo 

comecem a nivelar, prevendo-se que se atinja um consumo de 288,2 milhões de caixas, nos 

próximos 5 anos. O consumo per capita deste país é de 42,94 litros, assumindo o sétimo lugar do 

ranking. 

Em termos de volume, a França é considerado o país do mundo com maior nível de consumo de 

vinhos rosé, com uma quota de mercado de 37%, equivalente a 76,8 milhões de caixas 

consumidas em 2014, praticamente o dobro do consumo de vinho branco (equivalente a 43,8 

milhões de caixas). O consumo deste tipo de vinho espera-se que aumente consideravelmente até 

2018, de 76,8 para 77,2 milhões caixas (mais de 0,5%). Isto é o resultado de uma alteração nos 

hábitos de consumo verificados nos últimos anos.  

Quanto aos vinhos espumantes, espera-se que a França venha a ser o segundo maior consumidor 

deste tipo de vinho em 2018, com 31,215 milhões de caixas. 

 

O mercado | Vedantes 

Dimensão do mercado: 2.952 milhões de rolhas de cortiça  

A França representa actualmente cerca de 18,9% das exportações portuguesas, tendo sido 

destronada da liderança de principal destino das exportações da cortiça portuguesa pelos EUA, de 

acordo com os resultados do primeiro semestre de 2015. 

No âmbito geral das exportações, e tendo em conta o ano de 2014, a França foi destino de 94% 

do produto rolha e 5% de materiais de construção e outras aplicações, registando-se valores 

totais de 150 milhões de euros e 8,5 milhões de euros, respectivamente. 

As exportações totais de cortiça para o mercado francês aumentaram cerca de 13% de 2009 a 

2014, passando de 141,2 milhões de euros para 159,4 milhões. Porém, esta subida sofreu algumas 

oscilações ao logo dos 6 anos, dado que de 2009 houve um crescimento de 15% até 2011, 

descendo 1% em 2012 e voltando a recuperar este valor percentual em 2013. Em 2014, o cenário 

voltou a ser negativo em 1 ponto percentual. Porém, prevê-se que 2015 feche com valores 
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positivos, uma vez que o primeiro semestre registou um aumento de 1% face ao período 

homólogo de 2014.  

Quando falamos no produto rolha, encontra-se um crescimento de 15% desde 2009 até 2014, 

sendo que em 2014 houve uma descida de 2% face a 2013, registando-se valores de 150,4 

milhões de euros, comparativamente com os 153,2 milhões de euros de 2013. 

Nesta categoria, as rolhas naturais manifestam uma liderança de 60% face às rolhas de 

champanhe, com 22% e aos outros tipos de rolha com 19%. Assim sendo, em 2014 as rolhas 

naturais fecharam o ano com vendas em valor de 89,6 milhões de euros. O primeiro semestre de 

2015 mostra um crescimento de 5% para as rolhas de champanhe, 4% para o outro tipo de rolhas 

e -1% para as rolhas naturais, quando comparativamente com o mesmo período de 2014.  

 

O mercado | Preferência do consumidor 

Um estudo conduzido pela Opinion Way, em Fevereiro de 2014, revela que:  

- 83% dos consumidores Franceses preferem a rolha de cortiça enquanto vedante; 

- 84% dos consumidores Franceses consideram que a cortiça é sinónimo de vinho de qualidade; 

- 85% dos consumidores Franceses preferem oferecer ou receber vinho com rolha de cortiça;  

- 66% dos consumidores Franceses reivindicam transparência do tipo de vedante no rótulo do 

vinho; 

- A rolha de cortiça é o vedante mais apropriado para os “Grands Crus”, o mais indicado para 

maturação do vinho, o que preserva os aromas do vinho e o mais adequado para a conservação 

do vinho.  
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Análise SWOT 

Pontos fortes 

• Um produto natural, de origem 
100% biológica, totalmente 
reciclável como matéria-prima para 
a produção de muitos produtos 
além da vedação de garrafas. 

• Um vedante universalmente 
apreciado pelos consumidores 
finais. 

• Uma cerimónia de abertura da 
garrafa associada à rolha de 
cortiça. 

• Um vedante indiscutível no 
segmento dos vinhos premium 
com grande fidelidade do 
consumidor e forte associação à 
qualidade percebida do vinho 

• Esforços notáveis encetados pela 
indústria de cortiça para melhorar 
a qualidade do produto. 

• Máquinas de engarrafamento 
disponíveis evitando investimentos 
avultados. 

• Performance técnica das rolhas de 
cortiça validada há muitos anos em 
termos de proteção e de 
desenvolvimento positivo dos 
vinhos. 

• Maior capacidade das rolhas de 
cortiça para compensar defeitos 
nas garrafas de vidro e problemas 
de engarrafamento. 

• Inviolabilidade das rolhas de 
cortiça. 

• A história e a cultura da cortiça 
passaram de ponto fraco a ponto 
forte. 

• Oferta em aberto com 
oportunidade de escolha dos 
respectivos fornecedores de rolhas 
de cortiça. 

Pontos fracos 

• Vulnerabilidade da cortiça face aos 
ataques que envolvem o "sabor a rolha" 
(a priori negativo e persistente). 

• O sector corticeiro tem de continuar 
a/ser capaz de comunicar melhor a sua 
evolução e as melhorias implementadas, 
especialmente na questão do combate ao 
TCA ("sabor a rolha"). 

• A cortiça pode ser vulnerável aos ataques 
relacionados com a "perda de qualidade" 
ligada à potencial migração de outras 
moléculas além do TCA, com um impacto 
organoléptico desagradável, com 
elevados níveis de concentração de 
vestígios. 

• As empresas do sector da cortiça não 
estão todas ao mesmo nível, quer em 
termos de performance técnica ou ao 
nível do processo de produção. 

• Os custos adicionais para um domínio 
profundo do processo de produção pode 
não ser aceite por determinados players 
franceses. 

• Os players franceses podem sofrer as 
imposições, nem sempre favoráveis à 
cortiça, dos clientes estrangeiros em 
alguns segmentos de mercado. 

• A performance técnica pode ser 
heterogénea dentro do mesmo lote de 
rolhas em relação a certos parâmetros 
relacionados com a cortiça natural. 

• Comodidade do Bag-In-Box para o 
consumo fraccionado, de acordo com a 
quantidade exacta necessária para vinho 
"a copo", por exemplo. 

• Comodidade das cápsulas de rosca de 
alumínio que não necessitam de um saca-
rolhas para serem abertas e que podem 
ser novamente fechadas de forma 
simples. 
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• Uma diversidade de vedantes de 
cortiça com diferentes relações de 
performance versus preço para 
responder à diversidade das gamas 
dos vinhos. 

Oportunidades 

• Tendência de retorno ao vinho 
tradicional com aromas mais 
complexos do que os vinhos 
monovarietais. 

• Aumento da quota de mercado e do 
consumo de Vinhos Orgânicos. 

• Aumento da qualidade dos vinhos 
consumidos em França. 

• Aumento do número de Marcas de 
Champagne que utilizam rolhas de 
cortiça para a primeira fermentação 
na garrafa dos seus prestigiados 
vinhos cuvée. 

• Uma nova versão do Código 
Internacional das Práticas Rolheiras 
(GMP) e uma nova abordagem de 
EXCELÊNCIA para facilitar os 
requisitos do SYSTECODE no 
mercado de engarrafamento. 

• As escolhas técnicas (em especial o 
uso das rolhas de cortiça) e a 
comercialização dos vinhos franceses 
servem de exemplo para o mercado 
chinês. 

• Os consumidores estão cada vez 
mais sensíveis a produtos de 
indústrias verdes (a priori positivos e 
com uma qualidade 
indiscutivelmente idêntica). 

• O ambiente e o desenvolvimento 
sustentável são dois eixos 
particularmente promissores da 
consciência ecológica a nível mundial 
e de uma atitude ecologicamente 
responsável por parte dos 
consumidores. 

• Imagem degradada do plástico. 

Ameaças 

• Forte concorrência por parte dos 
vedantes de plástico e das cápsulas de 
rosca, como resultado de investimentos 
bastante significativos em publicidade em 
variados níveis e áreas. 

• O líder dos vedantes de plástico tornou-
se um "fornecedor de soluções de 
vedantes" com uma ampla gama de 
vedantes, incluindo rolhas de cortiça. 

• Acção colectiva de empresas de cápsulas 
de rosca com partilha de recursos 
financeiros importantes para a 
comunicação. 

• Promoção dos vedantes alternativos com 
o objectivo de aumentar a aceitação do 
consumidor para este tipo de vedante.  

• Em alguns segmentos de mercado, as 
cápsulas de rosca têm aumentado a sua 
aceitação de forma significativa.  

• Em alguns sectores do mercado, as 
cápsulas de rosca estão a ganhar 
notoriedade. 

• Novas embalagens ainda em voga (Bag in 
Box, Tetra Pak, garrafa em alumínio, PET, 
etc.).  

• Aumento da reivindicação de argumentos 
ambientais por parte dos vedantes 
alternativos (uso melhorado da água, 
infinitamente reciclável, programas de 
recolha, ...) 
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devido à poluição ambiental e à 
desconfiança das matérias-primas 
derivadas do petróleo. 

• Cada vez menos fornecedores de 
vedantes sintéticos, com o 
desaparecimento de quase todos os 
agentes. 

• Os vedantes de plástico têm vindo a 
sofrer devido à deterioração da 
imagem e a perder terreno. 

• Os meios de comunicação e os 
profissionais procuram compreender 
melhor o sector da cortiça, o 
produto cortiça e as suas 
características, benefícios e 
limitações. 

• O TCA está sob controlo e os 
profissionais estão a começar a 
reconhecer os esforços envidados. 
Os resultados numéricos confirmam 
a eficácia destas medidas 
relativamente a compromissos 
específicos. 

• Segmentos de vinho de custo médio 
(5 a 10 €) e custo elevado (> 10 €) 
com consumo em crescimento. 

• Aumento da percepção pelo 
consumidor e pelo engarrafador do 
valor que a rolha de cortiça aporta 
ao vinho. 

• Relativamente a França, através do 
desenvolvimento de um esquema de 
recolha e reciclagem de rolhas de 
cortiça a nível nacional criado pela 
Federação Francesa dos Profissionais 
da Cortiça (Fédération Française du 
Liège - FFL). 

• Ter em conta os pontos fracos dos 
outros vedantes (taxas de rejeição 
em provas, problemas de oxidação 
ou de redução relacionados com a 
escolha inadequada de vedantes, 
consequências associadas ao mau 
transporte, risco de violabilidade da 
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garrafa, problemas de extracção ao 
nível das garrafas armazenadas no 
frio, rápido desgaste dos 
equipamentos de engarrafamento, 
etc.). 

• Ter em conta os pontos fracos dos 
vedantes alternativos com "perda de 
qualidade" ligada à potencial 
migração de moléculas, com um 
impacto organoléptico desagradável, 
com elevados níveis de concentração 
de vestígios ou transmissão de 
aromas específicos pela absorção de 
determinados componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 2009, que esta será a terceira campanha de comunicação das vantagens da rolha de cortiça 
neste mercado e que permitiram alcançar os seguintes resultados: 

 Mais de 630 artigos publicados na imprensa escrita, online, TV e rádio (198 entre 2013-
2015). 75% dos artigos publicados foram considerados positivos e em meios dirigidos ao 
consumidor. 

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- A cortiça é um produto amigo do ambiente (natural, reutilizável e reciclável) 

- Cortiça: estabelecer uma ligação entre a tradição e a inovação  

 Organização de 18 seminários sobre a cortiça, com um total de 700 pessoas, entre 2013 e 
2015. 

 Participação em cerca de 26 eventos que permitiram o contacto com mais de 10.000 
pessoas dos vários públicos-alvo das campanhas; 

 Mais de 64.813 utilizadores e fãs acompanharam a cortiça no website e redes sociais da 

campanha Planete Liège. 

 Visita de 95 líderes de opinião, que tiveram a oportunidade de verificar presencialmente o 

processo de produção de rolhas de cortiça, desde a extracção da cortiça na floresta, ao 

processo de produção, mecanismos de controlo de qualidade, investigação e 

desenvolvimento em curso. 

No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 

reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.planeteliege.com  

http://www.planeteliege.com/
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 Facebook: https://www.facebook.com/planeteliege  

 Twitter: https://twitter.com/planeteliege  

 Vimeo: https://vimeo.com/planeteliege  

 Instagram: https://www.instagram.com/planeteliege  

 Pinterest: https://www.pinterest.com/planeteliege  

 

Assinatura: Performance(s) liege. 

 

C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 43 milhões de rolhas de cortiça.  

 Defender a preferência do consumidor.  

 Associar a rolha de cortiça aos vinhos de qualidade: uma associação legítima e evidente 

para os consumidores. 

 Divulgar a preferência e percepção do consumidor do valor aportado ao vinho pela rolha 

de cortiça, nos mercados internacionais – fundamental para o posicionamento pretendido 

nos mercados da exportação. 

 Estabelecer de forma inequívoca as credenciais ambientais da rolha de cortiça – e utilizá-

lo como elemento diferenciador.   

 Manter a preferência dos produtores e dos consumidores, recuperando clientes de rolhas 

de cortiça em todos os tipos de vinhos (tranquilos, espumantes e espirituosos), no intuito 

de reduzir a quota de mercado dos vedantes derivados do petróleo, das cápsulas de rosca 

e do Bag-In-Box.  

 Recuperar uma quota de 5-8% das garrafas de vinho produzidas em França, 

especialmente no segmento de preço médio.  

 A sustentabilidade e as credenciais ambientalistas da cortiça são consideradas uma 

vantagem pelos consumidores e produtores franceses; a cortiça é o único elemento de 

packaging do vinho que é verdadeiramente sustentável e que responde às elevadas 

exigências do consumidor francês.  

 Apenas a cortiça é suficientemente apropriada para o país dos Grands Crus que o mundo 

segue e admira. Não deixar baixar os standards – a França já sofre o suficiente deste 

https://www.facebook.com/planeteliege
https://twitter.com/planeteliege
https://vimeo.com/planeteliege
https://www.instagram.com/planeteliege
https://www.pinterest.com/planeteliege
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problema; é imperativo manter esta linha de defesa a favor de algo em que a França 

constitui um exemplo para todo o mundo. 

 A opção por uma rolha de cortiça é uma escolha estratégica para um vinho de gama 

média, no sentido de incrementar a qualidade percebida devido à assimilação da escolha 

técnica de engarrafamento com vinhos mais caros. A rolha de cortiça evita também a 

padronização do sabor do vinho, desfavorável aos vinhos franceses na globalização dos 

mercados vinícolas. 

 A performance da ampla gama de rolhas de cortiça responde às diversas necessidades dos 

vinhos franceses em termos de funcionalidade e de imagem. 

 

Briefing | Foco estratégico 

Estreitar a distância entre preferência do consumidor e business demand. 

 Em matéria de vinho, os franceses não podem vacilar em relação à cultura, qualidade, 
sustentabilidade e elegância. A rolha de cortiça não tem substituto. 

 Além disso, é o único vedante verdadeiramente ecológico. A França não pode ter vinhos, 
especialmente vinhos orgânicos, com vedantes de plástico ou cápsulas de rosca. Isso seria 
simplesmente ridículo.  

 Impacto na imagem/reputação geral de França. 

 

Quem influencia o mercado 

Consumidor Final 

 Grandes chefs de restaurantes famosos/Chefs de programas de televisão  

 Meios de comunicação e jornalistas especializados em vinho ou gastronomia  

 Meios de comunicação e jornalistas especializados em lifestyle e sustentabilidade  

 Bloggers e redes sociais 

 Cadeias de retalho e de lojas de vinho especializadas  

 Associações de consumidores 

 

Utilizador Profissional 

 Especialistas técnicos e de marketing de entidades profissionais (por exemplo, Comité 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux – CIVB; Comité Interprofessionnel du vin de 
Champagne – CIVC; Bureau Interprofessionnel du vin de Bourgogne - BIVB; InterRhone; 
CIVL; CIVR, CIVA, InterLoire, InterBeaujolais, etc.) 

 Sindicatos de viticultores e enólogos independentes (por exemplo, Vignerons 
Indépendants de France – VIF; etc.)  
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 Grandes players/Retalho (GD, CHR, Hard Discount) – (por exemplo, Auchan, Carrefour, E. 
Leclerc, Systeme U, etc.)  

 Associações de viticultores e enólogos (por exemplo, Union des Oenologues de France – 
UOEF; etc.)  

 Laboratórios de controlo de qualidade para a análise física e química das rolhas de cortiça 
(por exemplo, Cevaqoe, ICV, etc.)  

 Sommeliers e Associações de Sommeliers (sede em França) 

 Produtores independentes (por exemplo, Michel Roland, etc.)  

 Críticos de vinho independentes (por exemplo, Bettane/Dessauve, Faure-Brac, Parker, 
etc.)  

 Meios de comunicação e jornalistas especializados em vinho e gastronomia (por exemplo, 
B. Burtschy, etc.) 

 

Públicos-alvo 

 Indústria vinícola: com especial destaque para os departamentos de marketing 

 Organismos de marketing e interprofissionais  

 Utilizadores profissionais - informar uns e relembrar outros o que realmente distingue a 
cortiça (mas sempre com base numa abordagem técnica, com argumentos válidos). Este 
público-alvo tem de ser influenciado de modo a tornar os seus próprios elementos  
embaixadores das rolhas de cortiça. Estes terão de "exigir" à indústria aquilo que não 
estão dispostos a perder. Outro grupo-alvo que não pode ser negligenciado é o dos 
"bloggers de vinho com conhecimentos técnicos". A imagem de eficiência e de valor 
acrescentado para o vinho também assume uma grande importância para este grupo-
alvo. 

 Consumidor final - informar uns e relembrar outros o que verdadeiramente distingue a 
cortiça (mas sempre de forma sustentada, com argumentos válidos). Este público-alvo 
tem de ser influenciado de modo a tornar os seus próprios elementos embaixadores da 
rolha de cortiça. Estes terão de "exigir" à indústria aquilo que não estão dispostos a 
perder. Não apenas conhecedores e apreciadores, mas também potenciais consumidores. 
Outro grupo-alvo que não pode ser negligenciado é o das mulheres e dos jovens adultos. 
A imagem de elegância e conhecimento reveste igualmente grande importância para este 
grupo-alvo. 

 Trade (veiculação de mensagens muito claras sobre as vantagens das rolhas de cortiça; 
com informações convincentes acerca das reais vantagens das rolhas de cortiça).  

 Meios de comunicação (jornalistas especializados em vinho e gastronomia). 

  RP - Os formadores de opinião que influenciem o consumidor a outros níveis (chefs, 
sommeliers e associações de sommeliers, profissionais do sector vinícola, especialistas de 
organizações profissionais, críticos especialistas, etc.), ONG e organizações com a 
capacidade de implementar programas de recolha para reciclagem ou de formação do 
consumidor final. 
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 Redes sociais (embora não seja possível evitar na totalidade os comentários negativos, o 
interesse positivo pela cortiça pode ser criado, ultrapassando a apreciação negativa, 
através de plataformas como o Twitter, Pinterest, Youtube, Facebook, Flickr, MySpace, 
etc.), como parte da campanha. 

 Outros, que possam ser considerados essenciais ou relevantes. 

 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: +43 milhões de rolhas de cortiça 

• Identificar um embaixador para a cortiça 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 10 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 10 

• Total de visitas de laboratórios de control de qualidade franceses a Portugal: 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +2,5%  

o Total de peças de rádio/tv (nacional e regional): 10 

o Total de artigos publicados (imprensa e digital): 150 

• Total de comunicados de imprensa relacionados com a campanha: 6 

• "Ensinar" a potenciais utilizadores profissionais, directamente nas escolas e 

universidades, os benefícios das rolhas de cortiça. Relembrar, com dados técnicos e 

exemplos, os benefícios técnicos da grande diversidade da relação qualidade/preço das 

rolhas de cortiça e destacar os critérios necessários para a escolha da rolha adequada 

para determinado vinho. Não hesitar em destacar que o desempenho técnico das rolhas 

de cortiça está validado há muitos anos no que toca à protecção e ao desenvolvimento 

positivo dos vinhos e que os vedantes alternativos não são o vedante perfeito (tendo em 

consideração as debilidades dos vedantes alternativos, como é o caso da evolução 

defeituosa do vinho, etc.). 

• "Ensinar" aos novos e potenciais consumidores quais as grandes vantagens da rolha de 

cortiça. A preocupação pelo ambiente é actual e só tem tendência de crescimento. 

Preferir cortiça é ser consciente e actual e estar actualizado. Não se trata de uma 

tendência, mas sim da única opção intemporal que nunca vai sair da moda. Este público-

alvo é muito sensível às questões ambientais. O sistema de reciclagem de rolhas de 

cortiça é um eixo estratégico de comunicação. 

• "Ensinar" opinion makers específicos (sommeliers, chefs, jornalistas especializados) sobre 

os benefícios do uso de rolhas de cortiça, directamente nas escolas e através do contacto 

directo. Relembrar, com dados técnicos e exemplos, os benefícios técnicos da grande 

diversidade da relação qualidade/preço das rolhas de cortiça. 

• Relembrar aos outros segmentos o factor elegância imprescindível no momento de 

consumo. Ensinar a uns, mas recordar a outros. Os vinhos franceses não prescindem da 
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rolha de cortiça para evitar serem confundidos com os vinhos do Novo Mundo que não 

têm base cultural. 

• Eventos/acções nos POS de forma a sensibilizar o consumidor, mas ao mesmo tempo 

comprometer o trade na defesa da cortiça.   

• Interagir com os formadores de opinião geral e específica (sommeliers, chefs, jornalistas 

especializados, etc.). A sensibilização destas personalidades atrairá certamente 

seguidores e ajudará a criar uma imagem de qualidade, sustentabilidade e elegância. 

• Criar um fluxo contínuo de notícias do exterior que demostrem aos produtores franceses 

que a percepção de vedantes de plástico e de cápsulas de rosca está relacionada com 

vinhos de menor qualidade/vinhos industriais e que estes não podem constituir uma 

opção para o futuro.  

• Estar presente nas redes sociais mais relevantes – Youtube, MySpace, Twitter, Facebook, 

Flickr, etc. – ir alimentando notícias e factos sobre a cortiça, a rolha de cortiça e a sua 

utilização no mercado de vinhos. Marcar a diferença e gerar buzz sobre este tipo de 

utilização. 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

De referir que em França contamos com a participação activa, quer ao nível da definição quer ao 
nível da execução e controlo, das empresas portuguesas presentes no mercado e que estão 
agrupadas na FFL – Fédération Française du Liège. 
 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
 

Orçamento: 600.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 3 | ROLHA DE CORTIÇA | ITÁLIA 

 

A | Contexto de MERCADO 

O mercado | Vinho 

A Itália regista a quarta posição mundial em termos de área de vinha, com 682 mil hectares, 

segundo dados de 2015 da OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho. 

Apesar disso, a Itália continua a ser o segundo maior produtor de vinho do mundo, tendo 

registado, em 2015, uma produção de 49,5 milhões de hectolitros, verificando-se um decréscimo 

de 15% face ao ano transacto e 5% abaixo quando comparado com os cinco últimos anos, sendo 

este resultado consequência do mau tempo que assolou a Itália e que provocou efeitos nefastos 

na produção de vinho. Esta foi considerada a menor produção dos últimos 64 anos. 

A Itália é considerado o segundo maior país exportador de vinhos tranquilos e espumantes em 

termos de valor com 21% da quota de mercado, mas é líder no que se refere à exportação em 

volume (5,5 mil milhões de euros). Em termos de exportações, a Alemanha é considerada o 

mercado fulcral para os vinhos Italianos, contudo, se olharmos para o top 5 dos países 

importadores de vinhos italianos, verificamos que o volume das exportações para aquele país 

caíram cerca de 8,8% entre 2009 e 2013. Por outro lado, os países anglo-saxónicos continuam a 

comprar mais vinhos a Itália: +24,5% para EUA (segundo maior importador), +9,4% para RU (que 

ocupa a terceira posição), e 13,8% para o Canadá (que fica com a quinta posição). O balanço final 

dos últimos 5 anos no que concerne a este tema, é de uma subida no volume de cerca de 3,5%. 

De realçar que a Itália é também líder nas exportações de vinhos tranquilos, à frente da França e 

Espanha. 

Quanto às importações, as importações de vinho tranquilo representam um consumo muito 

reduzido, de cerca de 0,3%, ao passo que os vinhos espumantes já têm uma quota de mercado no 

que diz respeito ao consumo de 7,1%, dados estes resultantes do consumo de Champanhe. A 

França é sem dúvida maior exportador de vinhos para a Itália, seguido de Portugal, Espanha e 

Chile. A Austrália registou um decréscimo bastante considerável, cerca de 66,7%, no que toca à 

exportação de vinho para este mercado. 

 

Consumo | Vinho 

A Itália é o terceiro maior consumidor de vinho do mundo (depois dos EUA e da França), é o sexto 

maior consumidor de vinhos espumantes e é líder no que toca ao consumo de vinho per capita, 

com 48,1 litros, seguido da França, Suíça, Portugal e Áustria (de notar que nos anos 70 o consumo 

de vinho per capita era de 130 litros). 

O consumo de vinho em Itália (20,4 Milhões de hectolitros) tem mantido uma tendência de 

crescimento negativo nos últimos 5 anos, verificando-se uma quebra de cerca de 1,4 milhões de 
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hectolitros, devido à situação económica vivida por este país, em que as famílias ainda têm 

presente algumas políticas de austeridade, provocando uma baixa na confiança das mesmas em 

termos de consumo. Num cenário mais detalhado, podemos referir que o consumo de vinhos 

tranquilos diminuiu 5% e a queda do consumo dos vinhos espumantes foi de 15,2%. Esta tem sido 

uma tendência geral dos últimos anos, nos países produtores de vinho. Mesmo assim, Itália ainda 

é o país do mundo que mais consome vinhos brancos, com uma quota de mercado de 49,3%. 

Porém, prevê-se que esta linha descendente do consumo de vinho em Itália irá ainda manter-se 

entre 2014 e 2018, chegando mesmo a 7% de queda, levando a que a França possa destronar a 

Itália em consumo per capita até 2018, que por sua vez será superada pela Alemanha no ranking 

de maiores mercados de vinhos do mundo. 

 

O mercado | Vedantes 

Dimensão do mercado: 1.405 milhões de rolhas de cortiça 

Portugal exportou, em 2014, para a Itália um valor total de 845,9 milhões de euros de produtos 

em cortiça, pelo que o peso deste país nas exportações globais é de 10%.  

No âmbito geral, em 2014, as rolhas de cortiça representaram 89% das exportações para Itália, 

com 75,7 milhões de euros, os materiais de construção significaram 8% (7,1 milhões de euros), e 

as outras aplicações em cortiça pesaram no prato das exportações 2% (1,9 milhões de euros). 

Em termos de rolhas, a que teve maior peso em 2014 foi a rolha natural, com 42% e 31,5 milhões 

de euros, seguido da rolha de champanhe com 36% e 27,2 milhões de euros, e por final os outros 

tipos de rolhas com 23% e 17 milhões de euros. 

As rolhas de cortiça natural têm vindo a crescer em termos de exportações desde 2009 até 2014, 

em cerca de 42%, ou seja em 2014 foram exportados 31,5 milhões de euros quando 

comparativamente com os 22,2 milhões de 2009. Todavia, este crescimento não foi sempre 

constante, pois em 2012 houve uma descida de 8% face a 2011. 2013 foi novamente um ano de 

quebra, desta vez de 10%, contudo 2014 assinalou uma recuperação de 15%, apresentando um 

resultado final de 31,5 milhões de euros. 

Para 2015 a tendência é de crescimento. Cerca de 5% foi o crescimento registado no primeiro 

semestre de 2015 para o produto rolha, comparativamente com 2014. Assim sendo, as rolhas 

naturais cresceram 2% (18 milhões de euros), as rolhas de champanhe 8% (14,4 milhões de euros) 

e os outros tipos de rolhas (técnicas, aglomeradas, capsuladas e especialidades), igualmente, 8% 

(milhões de euros). 
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O mercado | Preferência do consumidor 

Também neste mercado a preferência pela rolha de cortiça é bastante notória, conforme 

comprovam os dados do estudo conduzido pela Astraricerche, em que 85% dos consumidores e 

compradores de vinho consideram a rolha de cortiça como o melhor vedante para as garrafas de 

vinho. Uma nota para os jovens consumidores, com idades compreendidas entre 18-35 anos, que 

referem a sua preferência por vinhos de elevada qualidade para os seus momentos privados, bem 

como consideram fascinante a rolha de cortiça como vedante desses vinhos.  

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes 

• Associação espontânea da rolha natural 
a vinho de qualidade. 

• Apetência natural dos consumidores 
pela rolha de cortiça natural, 
ecologicamente mais verde e amiga do 
ambiente. Sustentabilidade. 

• Relação histórica com a indústria de 
cortiça e existência também de 
montado de sobro. 

Pontos Fracos 

• Percepção de preferência por outros 
vedantes, que não cortiça, pelos mercados 
de exportação. 

• Imposição de alguns grupos da grande 
distribuição na utilização de vedantes 
alternativos.  

 

Oportunidades 

• Em situação de paridade, a esmagadora 
maioria dos produtores de vinho 
italianos prefere, claramente, utilizar a 
rolha de cortiça natural, beneficiando 
da percepção do consumidor, que 
associa a rolha de cortiça natural a um 
produto de qualidade superior, ao 
contrário de um vinho que recorra a um 
vedante sintético. Consequentemente é 
do interesse do produtor utilizar a rolha 
de cortiça e, dessa forma, realizar um 
up-grade do seu vinho. 

• A cortiça também é um produto 
Italiano. 

 

Ameaças 

• A cápsula de alumínio (screwcap), associada 
às novas tecnologias e à nova geração de 
enólogos. 

• Tendência do consumo de vinhos frutados e 
sem evolução em garrafa. 

• Alteração dos hábitos de consumo 
(tendência crescente de consumo de vinho 
em casa e de cerveja em restaurantes). 
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B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

Esta será a terceira campanha de comunicação, desde 2009, das vantagens da rolha de cortiça 
neste mercado e que permitiram alcançar os seguintes resultados: 

 Em 2013, Carlo Cracco, o conhecido chefe de cozinha italiano, jurado do concurso Master 

Chefe Itália, assumiu a preferência pela rolha de cortiça e gravou 3 vídeos (que contaram 

com 143.093 visualizações no canal youtube) e deu o seu testemunho pro-cortiça em 

vários eventos. 

 Mais de 870 artigos publicados na imprensa escrita, online, TV e rádio (347 entre 2013-

2015). 98% dos artigos publicados foram considerados positivos e maioritariamente em 

meios dirigidos ao consumidor. 

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- A cortiça é um produto amigo do ambiente (natural, reutilizável e reciclável) 

- Cortiça: execelentes qualidades inerentes 

- Cortiça: matéria-prima para uma indústria sustentável e ecologicamente eficiente 

 Participação em 8 eventos direccionados ao trade e que permitiram o contacto com mais 

de 33.000 profissionais; 

 Organização de mais de 40 sugheritivos - happy hour convocada via facebook em que em 

troca de uma rolha de cortiça recebe um copo de vinho - onde participaram 11.300 

consumidores de vinho.  

 Visita de 24 líderes de opinião, que tiveram a oportunidade de verificar presencialmente o 

processo de produção de rolhas de cortiça, desde a extracção da cortiça na floresta, ao 

processo de produção, mecanismos de controlo de qualidade, investigação e 

desenvolvimento em curso. 

 Testemunho em vídeo de 31 personalidades, desde produtores vinícolas, enólogos, 

actores e comendiantes a favor da cortiça; 

 Mais de 76.400 utilizadores, fãs e seguidores acompanharam regularmente a cortiça no 

website e redes sociais Io Sto Col Sughero. 

 

No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 

reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.ilsughero.org  

 Facebook: https://www.facebook.com/IoStoColSughero  

http://www.ilsughero.org/
https://www.facebook.com/IoStoColSughero
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 Twitter: https://twitter.com/IoStoColSughero  

 Youtube: https://www.youtube.com/IostocolSughero  

 

Assinatura: Io sto Col Sughero. 

 

C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 75 milhões de rolhas de cortiça.  

 Manter preferência no segmento high price. 

 Consolidar a preferência do consumidor pela rolha de cortiça. 

 Reforçar mensagens de que um vinho com rolha de cortiça é sinal de qualidade e sinal de 

maior valor acrescentado. 

 Desmistificar a ideia que os mercados de exportação preferem outros vedantes que não 

cortiça. 

 Reforçar mensagens de sustentabilidade. 

 

Briefing | Foco estratégico 

Fortalecer a preferência do consumidor e manter a afinidade com os produtores. 

 

Briefing | Influenciadores do mercado 

 Consumidor (com especial relevância para as mulheres) 

 Associações de Sommeliers 

 Media e jornalistas especializados em vinhos e gastronomia  

  Retalho 

 

Briefing | Públicos-alvo 

 Indústria vinícola: com especial destaque para os departamentos de marketing 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, ONGs) 

 Consumidor  

 Media 

 

https://twitter.com/IoStoColSughero
https://www.youtube.com/IostocolSughero
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Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 75 milhões de rolhas de cortiça 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 4 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +2,5%  

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais: +5%  

 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Orçamento: 300.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Lote 4 

 

 

  P. 42 - 126 

LOTE 4 | ROLHA DE CORTIÇA | ALEMANHA 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Vinho 

A Alemanha é um dos poucos países produtores de vinho (é o 10º maior produtor de todo o 

mundo), que segundo o OIV - Organização Internacional da Vinha e do Vinho -, tem uma 

superfície cultivada superior a 100 mil hectares, sendo que nos últimos anos pouco se alterou. 

Desde 1997, a produção de vinho pouco aumentou (6,1%), num período caracterizado por uma 

evolução bastante inconstante – por exemplo, em 2010 a produção decresceu 25%, mas no ano 

seguinte aumentou 32%. Em 2015, foram produzidos na Alemanha cerca de 8,8 milhões de litros 

de vinho. A indústria do vinho na Alemanha é caracterizada, essencialmente, pela produção de 

vinhos brancos de elevada qualidade (mais 16% que em 2013). 

A Alemanha é, simultaneamente, um mercado de importação relevante, ocupando o primeiro 

lugar do ranking em volume, assumindo-se como o maior importador de vinhos tranquilos, com 

15,2 milhões de hectolitros, imediatamente seguido do Reino Unido (13,4), EUA (10,7), França 

(6,5), Rússia (4,7) e China (4,6). 

Este mercado apresenta-se, igualmente, como o maior importador de vinhos espumantes do 

mundo, apenas seguido pelo Reino Unido. Dados da SAWIS – South Africa Wine Industry 

Information & Systems - revelam que em 2013 foram importados pela Alemanha cerca de 44,8 

milhões de litros de vinho tinto e 39,8 milhões de litros de vinhos brancos. Mostra também que os 

alemães estão a comprar vinho mais caro, comparativamente com 2008, pagando 13,72 euros por 

litro de vinho tinto e 7,10 euros por litro de vinho branco. Os principais fornecedores de vinho 

deste país são a Itália (556 milhões de litros), Espanha (358 milhões de litros) e França (260 

milhões de litros). 

Além de importador, a Alemanha é também um exportador de referência. Em 2013, as 

exportações de vinho alemão ascenderam a quase mil milhões de euros. Contudo em 2014, as 

exportações decresceram 3,6 pontos percentuais, atingindo 386 milhões de litros. Esta redução 

de compra deveu-se sobretudo à diminuição da procura por parte dos seus países clientes, 

nomeadamente a Holanda (-4,4%), EUA (-9,6%), Polónia (-11%) e França (-21%). Mesmo assim a 

Holanda, o Reino Unido, a Suécia e os EUA continuam a ser os principais mercados destino dos 

vinhos alemães. De referir que muito do vinho exportado para a Holanda, tem como destino final 

os EUA.  

O saldo da balança comercial no sector do vinho neste país é negativo, embora nos últimos anos 

esse mesmo deficite tenha diminuído. 
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Consumo | Vinho 

Para além de manter o primeiro lugar do pódio no que diz respeito ao consumo de vinhos 

espumantes, a Alemanha, tem também registado, recentemente, um crescimento mundial de 

consumo do vinho rosé, que fica em torno dos 24 milhões de hectolitros, assumindo aqui um 

terceiro lugar (9%), atrás da França (37%) e dos Estados Unidos (12%) e à frente do Reino Unido 

(6%). 

O mercado alemão é relativamente modesto em termos de consumo geral, posicionando-se como 

o quarto maior consumidor do mundo em volume (2 Milhões de litros), mas apenas consegue 

uma oitava posição quando se fala de consumo per capita (24,97 litros), o qual tem decrescido 

nos últimos anos, apenas com um pequeno abrandamento no último ano.  

O consumo de vinhos tranquilos e espumante tem oscilado entre os 1,9 e os 3 mil milhões de 

litros (2013). Similarmente, o consumo per capita varia entre os 23,8 e os 25,1 litros.  

Os dados revelam que em termos de compra, cerca de 60% das donas de casa é que compram 

vinho e fazem-no nos supermercados, dando preferência aos vinhos brancos (31%) e 9% aos 

vinhos rosé importados. A percentagem de vinhos de origem alemã adquirida pelos consumidores 

é relativamente maior: 51% vinhos brancos, 38% vinhos tintos e 11% de vinhos rosé.  

De realçar que, de acordo com um estudo da Wine Intelligence em 2015, para a German Wine 

Market Landscape, revelam que o consumidor Alemão está disposto a pagar mais pelo vinho e o 

retalho (disccount) está a tornar os segmentos mais premium. Os dados demostram que os 

preços médios de vinhos para oferta subiram de 7,20€ para 7,90€, nos últimos dois anos, 

enquanto que os vinhos para jantares formais ou festividades subiram de 5,45€ para 6,40€, no 

mesmo período. Quanto ao retalho, este está a pretender elevar o segmento para um nível mais 

premium, denotando-se por exemplo que quer o Aldi quer o Lidl estão a aumentar as gamas para 

vinhos mais conceptuais. Tradicionalmente os valores no retalho situam-se no intervalo dos 2€ 

aos 4€, mas está a subir para os 5-6€.  

Um outro estudo, realizado pela Mintels revela que o vinho é provavelmente o único segmento 

onde os consumidores alemães estão dispostos a pagar mais, visto que 61% dizem que estão 

preparados para pagar mais por um vinho de maior qualidade. Apesar do consumidor de vinho 

alemão ser muito sensível ao preço, muito justificado pela forte presença do retalho (disccount), 

os jovens consumidores de vinho estão a elevar as categorias para compras mais sofisticadas.  

A vontade do retalho de disccount em se tornar mais ‘premium’, a tendência do consumidor pela 

compra e consumo de vinhos de mais valor e maior qualidade e o aumento dos preços médios 

dos vinhos, são vectores onde o contributo da rolha de cortiça é quase inquestionável e por isso 

uma oportunidade para a recuperação da rolha de cortiça.  
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O mercado | Vedantes 

Dimensão do mercado: 502 milhões de rolhas de cortiça 

O mercado da Alemanha representou, em 2014, 8,2% no valor total das exportações portuguesas 

de cortiça. O produto que mais pesou nas exportações foram os materiais de construção e 

decoração com 70% da quota e mais de 48 milhões de euros, seguido pelas rolhas de cortiça com 

30% e 20,5 milhões de euros.  

Em termos de evolução das exportações, verifica-se que desde 2009 até 2014 houve um 

decréscimo das mesmas em cerca de 9%, ou seja o valor exportado em 2009 de 75,9 milhões de 

euros passou para 69,2 milhões de euros em 2014. Algumas variações ao longo deste período 

foram notadas, tal como a subida de 3% de 2009 a 2011, a descida de 1% em 2012 face a 2011 e a 

partir de 2012 verificou-se uma descida de 11% até 2014. 

No que toca ao produto rolha, a mesma registou a mesma linha de descida e as mesmas 

oscilações de 2009 a 2014, sendo que neste caso o decréscimo foi de 10%. Todavia, em 2010 

houve uma subida de 17%, que no ano seguinte caiu 11 pontos percentuais, os quais nunca mais 

foram recuperados até 2014. 2012 ainda viu as exportações das rolhas aumentarem 4%, que logo 

foram perdidos nos 17% de quebra registada até 2014. Apesar destes resultados, o primeiro 

semestre de 2015 inverteu esta tendência de descida e apresentou uma subida de 8%, que 

representa 12,600 milhões de euros, face ao período homólogo. 

O produto rolha, em 2014, foi liderado pela rolha de cortiça natural com 62%, equivalente a 

12,500 milhões de euros, seguido pelos 28% da rolha de champanhe (5,700 milhões de euros) e 

pelos 10% representativos dos outros tipos de rolhas (2,000 milhões de euros). A rolha natural 

apesar de líder, também teve uma linha incerta desde 2009 até 2014, sendo que o que salta à 

vista é a descida de 15% das vendas deste produto para este mercado. As rolhas de champanhe é 

que, apesar de terem igualmente sofrido oscilações na balança das exportações, registaram uma 

subida de 51% desde 2009 até 2014. Já as outras rolhas desceram 51% no mesmo período. 

 

O mercado | Preferência do consumidor 

Tendo em conta o estudo da Tragon levado a cabo em 2014, revela que 93% dos consumidores de 

vinho alemães associam a rolha de cortiça a vinhos de elevada qualidade.  

Quase que simultaneamente, a campanha de promoção das cápsulas de alumínio, comunica que 

os dados aferidos pela pesquisa realizada pelo IPSOS, refere que 37% dos consumidores alemães 

preferem a cápsula de cortiça, sendo que somente 36% optaria pela garrafa com rolha de cortiça 

e 28% referiram que o vedante não influenciaria a compra. 

Curioso que o mesmo estudo da IPSOS refere que quando os consumidores foram questionados 

sobre “Já alguma vez teve de deitar um vinho fora devido a estar contaminado com TCA?” e 

apesar da pergunta tendenciosa, 55% responde que esta situação nunca lhes havia sucedido. 
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Reconhece-se que o baixo preço de venda dos vinhos na Alemanha e o consumo maioritário de 

vinho branco, criam mais predisposição para a utilização de vedante de alumínio. No entanto, 

existe margem para a recuperação de mercado pelas rolhas de cortiça, quer alicerçado no 

desenvolvimento técnico, nas provas de garantia de performance técnica, pelas características 

naturais e ambientais da rolha de cortiça e pela tendência de aumento de vinhos de maior valor e 

qualidade. 

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes 

• Produto natural (argumentos: 
Ecossistema; Biodiversidade; 
Sustentabilidade); Amigo do ambiente 
(CO2); 

• Produto único que tem a mesma origem 
que o vinho combinação perfeita entre 
produtos naturais; 

• Novas tecnologias na indústria da cortiça;  

• Fortes investimentos em I&D, parcerias 
com Universidades e empresas ligadas à 
indústria vinícola; 

• Novos produtos para competir com outros 
vedantes (preço e performance); 

• Produção transparente e qualidade 
consistente. 

Pontos Fracos 

• Imagem negativa da indústria em alguns 
sectores de mercado; 

• Mercado price-sensitive. 

 

Oportunidades 

• Interesse crescente no mundo dos 
produtos naturais. 

• Defesa do ambiente e a sustentabilidade 
do ecossistema. 

• Responder com qualidade aos pontos 
fracos dos outros vedantes. 

• Aumento da qualidade nos últimos anos; 

• A popularidade dos vinhos tintos está a 
crescer também na Alemanha. 

Ameaças 

• O preço médio de uma garrafa de vinho 
(0,75l), no comércio a retalho alimentar 
situa-se em 2 euros. 

• Aumento de novas plantações de Riesling, 
onde são utilizados outros vedantes; 

• Certos países para onde a Alemanha 
exporta obrigam a que, em alguns 
segmentos, se opte por outros vedantes: 
Grã-Bretanha; Rússia; Holanda; Suécia e 
Benelux. 
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B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 2009 que esta será a terceira campanha de comunicação das vantagens da rolha de cortiça 
neste mercado e que permitiram alcançar os seguintes resultados: 

 Romana Echensperger, sommelier e master of wine, aceitou o convite para ser 

embaixadora da cortiça na Alemanha em 2015 e ministrou 4 apresentações sobre a 

cortiça. 

 Mais de 650 artigos publicados na imprensa escrita, online e rádio (57 entre 2013-2015). 

98% dos artigos publicados foram considerados positivos e maioritariamente em meios 

dirigidos ao consumidor. 

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- Cortiça: excelentes qualidades inerentes 

- A cortiça é um produto amigo do ambiente (natural, reutilizável e reciclável) 

- Cortiça: matéria-prima para uma indústria sustentável e ecologicamente eficiente 

 Participação em 24 eventos de referência para o sector; 

 Visita de 40 líderes de opinião, que tiveram a oportunidade de verificar presencialmente o 

processo de produção de rolhas de cortiça, desde a extracção da cortiça na floresta, ao 

processo de produção, mecanismos de controlo de qualidade, investigação e 

desenvolvimento em curso. 

 Parcerias de alto valor estratégico com entidades como VDP, Kaufland, Ecovin, NABU. 

 Testemunhos de 9 personalidades como Armin Diel, Richard Hoefer e Lotte Pfeffer-Müller, 

entre outros. 

 Mais de 26.828 utilizadores, fãs e seguidores acompanharam regularmente a cortiça no 

website e redes sociais Natuerlich Kork. 

 
No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 
reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.natuerlichkork.de  

 Facebook: https://www.facebook.com/natuerlichkork  

 Twitter: https://twitter.com/natuerlichkork  

 Youtube: https://www.youtube.com/natuerlichkork  

 

Assinatura: Natürlich kork. 

http://www.natuerlichkork.de/
https://www.facebook.com/natuerlichkork
https://twitter.com/natuerlichkork
https://www.youtube.com/natuerlichkork
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C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 8 milhões de rolhas de cortiça.  

 Formar e informar sobre desenvolvimento do produto, valor e imagem associada ao vinho 

vedado com rolha de cortiça. 

 Defender a rolha de cortiça no território de vinhos premium. 

 Garantir diferenciação face aos outros vedantes. Não pode haver dúvida relativamente à 

qualidade e origem de cada um deles – cortiça como produto único e premium, o melhor 

vedante para preservar as características do vinho. 

 Mostrar que rolha de cortiça é um vedante com um controlo de qualidade altamente 

tecnológico, contrastando em simultâneo com o respeito pelo ambiente e ecossistema. 

 Envolver o trade na causa da sustentabilidade e, consequentemente, prescrição da rolha 

de cortiça. 

 

Briefing | Foco estratégico 

Estreitar a distância entre preferência do consumidor e business demand. 

 

Briefing | Influenciadores do mercado 

 VDP 

 Deutscher Weinbau Verband (Associação dos Produtores Vinícolas Alemães) 

 Deutsche Weininstitut (Instituto Alemão do Vinho) 

 Forschungsantalt Geisenheim (Centro de Investigação de Geisenheim) 

 DLR Neustadt 

 Verband Sommelier (Associação de Sommeliers) 

 Profissionais do vinho 

 LEH (retalhistas) e Discounter (lojas de desconto) (Aldi, Lidl , Norma, Plus ).  

 Edeka 

 Metro 

 Penny 

 Rewe 

 Ökologische Weinvereinigung (Associação Vinícola Ecológica) (por exemplo, Ecovin,etc. ) 
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Briefing | Públicos-alvo 

 Consumidor  

 Indústria vinícola 

 Trade (enfase em lojas especializadas de produtos biológicos, naturais) 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, ONGs) 

 Media 

 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 8 milhões de rolhas de cortiça 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 4 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +5%  

• Participação na Prowein 

 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

De referir que neste mercado contamos com a participação activa, quer ao nível da definição quer 

ao nível da execução e controlo, das empresas portuguesas presentes no mercado e que estão 

agrupadas na DKV – Deutscher Kork-Verband. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 200.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 5 | ROLHA DE CORTIÇA | REINO UNIDO 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Vinho 

O Reino Unido não é um típico produtor de vinho de renome mundial. De acordo com a English 

Wine Producers (associação promotora de vinhos britânicos), actualmente, a superfície cultivada 

de vinha é a maior de sempre, situando-se nos 1.884 hectares, o que mostra um aumento de 

cerca de 140% nos últimos 10 anos. Dados de 2014 revelam que Inglaterra e o País de Gales 

possuem cerca de 470 vinhas, as quais são propriedade de 135 produtores vinícolas, e onde são 

maioritariamente produzidos vinhos tranquilos e espumantes (66% vinhos espumantes, 24% 

vinhos tranquilos e 10% vinhos rosé).  

A produção de vinho tem aumentado em cerca de 29%, nos últimos anos, passando de 3,18 

milhões de garrafas produzidas em 2009 para 4,45 milhões de garrafas produzidas em 2013, 

verificando-se uma produção média de 3,15 milhões garrafas por ano, em 5 anos (2009-2013) 

(fonte: Wine Standards Branch, Food Standards Agency, May 2014). 

Da colheita de 2010 conclui-se, pela primeira vez, que a produção de vinhos espumantes 

ultrapassou a produção de vinhos tranquilos e, desde então, têm vindo a crescer ano após ano. As 

mais recentes plantações de vinha são destinadas à produção de vinhos espumantes 

(Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier), contando já com mais de 50% da área de vinha total. 

Nos últimos 15 anos, os vinhos ingleses e galeses têm sido galardoados com prémios de prestígio: 

8 troféus para o melhor vinho espumante internacional e 4 troféus para o melhor espumante rosé 

no Global Competition. 

No entanto, o mercado do Reino Unido destaca-se por ser o segundo maior importador de vinho 

do mundo, com cerca de 13,4 mil hectolitros por ano, adquirindo sobretudo vinhos com valor 

mais elevado, gastando em média 3,6 mil milhões de euros por ano.  

Quanto aos canais de distribuição, a importância dos hipermercados e supermercados do Reino 

Unido, apesar de estarem a ver a sua quota de mercado descer, são ainda responsáveis por 60% 

do total de vinho vendido neste mercado, de acordo com os dados da Wine Intelligence, 

publicados em Março de 2015. Complementarmente, as vendas de vinho online já superaram os 

800 milhões de libras em 2015, o que representa cerca de 11% do mercado global britânico de 

vinhos e com expectativas de que atinja os 14% nos próximos 3 anos, de acordo com os dados do 

estudo da Wine Intelligence. A título comparativo, nos EUA este segmento representa apenas 4%. 

O preço médio do vinho, comprado online, é de 7 libras.  

De destacar que as recomendações de amigos e familiares continuam a ser os factores com maior 

influência na decisão de compra, apesar das mesmas serem feitas, cada vez mais, nas redes 
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sociais. Seguem-se depois os websites dos meios de comunicação e dos supermercados como 

fontes de informação privilegiada para a obtenção de informação de apoio à decisão de compra. 

Consumo | Vinho 

De acordo com o estudo conduzido em 2015 pela Vinexpo/IWSR, as previsões para o consumo de 

vinho per capita no Reino Unido traduzem-se num aumento de 3,3%, entre o período de 2014 e 

2018, prevendo-se atingir pelo menos 24,6 litros per capita, invertendo a tendência de queda que 

se tinha vindo a notar entre 2009 e 2013 (descida de 10,4%). Um dos contributos mais 

significativos para a previsão deste crescimento está relacionado com o consumo de vinho 

espumante, especialmente o Prosecco, refere o mesmo estudo. Enquanto se espera que o 

consumo per capita de vinhos tranquilos cresça em 1,1%, os vinhos espumantes tendem a 

aumentar o consumo em cerca de 12,2%, representando um aumento de 10% entre 2009 e 2013.  

Independentemente das preferências, o consumo de vinho no Reino Unido não é apenas para os 

conhecedores, de acordo com o estudo da Wine and Spirit Trade Association (WSTA), que 

demonstra que o vinho é a bebida alcoólica preferida para 60% dos adultos do Reino Unido, em 

comparação com todas as outras bebidas alcoólicas, tornando-se a bebida de eleição para a 

maioria da população, de todas as idades, regiões e extractos sociais. Facto demonstrado pelos 

57% de adultos, entre os 25 e 34 anos, que elegem o vinho como bebida preferida. 

Este movimento reflecte-se também na importância do Reino Unido, no mercado que define 

tendências, com um posicionamento globalmente (ao nível mundial de vinhos) como o sexto 

maior mercado. 

Seguindo também a tendência mundial de alterações no consumo, privilegiando a qualidade face 

à quantidade, são cada vez mais as marcas a adoptar estratégias que acrescentem valor aos 

produtos, essencialmente através da imagem e embalagem, oferecendo produtos com um valor 

significativamente mais baixo do que o esperado, pela imagem que transmitem. Nota desta 

tendência é o declínio e a perda de eficácia das promoções a metade do preço, tão frequentes no 

retalho deste mercado.  

 

O mercado | Vedantes 
 
Não sendo este um mercado por excelência das exportações portuguesas de cortiça não pode ser 

de todo menosprezado, já que, em 2014, ocupou o sétimo lugar no ranking, com valores a rondar 

os 28,7 milhões de euros, o que representou 3,4 % do total. 

 

Em relação a 2014, as rolhas de cortiça foram o principal produto exportado para o Reino Unido, 

com 51,7% e 14,8 milhões de euros, com uma clara distância das rolhas naturais que ocupam 

91,3% do total das rolhas (13,5 milhões de euros). Os materiais de construção e decoração são o 

produto menos exportado para este mercado, com apenas 20,1% e 5,7 milhões de euros.  

De registar, ainda, que as exportações para o Reino Unido registaram um aumento de 97% de 

2009 para 2014, o que significou um aumento de 14,5 milhões de euros para 28,7 milhões de 
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euros. Uma subida registada também de 2014 para 2015, se comparado o período homólogo 

referente ao primeiro semestre, na ordem dos três por cento, com as rolhas de cortiça a 

cresceram 39,4%. 

O mercado | Preferência do consumidor 

De acordo com um estudo promovido pela Wine Intelligence em 2014, a posição da rolha de 

cortiça face às cápsulas de alumínio é igual, ou seja, 40% dos consumidores declaram que 

preferem comprar vinhos com rolha de cortiça, face a outros 40% que mencionam a preferência a 

cápsula de alumínio. 

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes  

• A imagem da rolha de cortiça pelo 
consumidor; 

• Valor percebido do vinho vedado com 
rolha de cortiça. 

 

Pontos Fracos 

• Aceitação dos vedantes artificiais com price 
point mais baixo; 

• Existência de TCA em vinhos de guarda com 
preços muito elevados. 

 

Oportunidades 

• Aumento do consumo de vinho e em 
especial do espumante; 

• Consumidores estão a gastar mais e em 
vinhos de melhor qualidade; 

• Ambiente e CO2: conceito de 
modernidade e futuro passa pelo 
impacto ambiental positivo; 

• Importância crescente do canal online – 
disponibilidade de informação. 

Ameaças 

• Aumento da quantidade de vinho 
engarrafado fora da origem; 

• Aumento do papel dos discounters. 
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B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 2011 que a APCOR não tem desenvolvido acções de comunicação no mercado do Reino 
Unido. No entanto, os resultados obtidos entre 2009 e 2011 foram os seguintes: 

 31 individualidades/instituições mostraram o seu apoio à cortiça, quer através de citações 

públicas, quer na participação em eventos diversos. Entre outros, salientamos nomes 

como o Sir Lord Putnam, Jilly Golden, Ronan Sayburn, Julia Bradbury, Olly Smith e a 

Laithwaites wines, entre outros.  

 290 artigos/peças publicados na imprensa escrita, online e rádio. 74% dos artigos 

publicados foram considerados positivos e maioritariamente em meios dirigidos ao 

consumidor.  

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- Cortiça: matéria-prima para uma indústria sustentável e ecologicamente eficiente 

- Cortiça: excelentes qualidades inerentes 

- Cortiça: tradição e inovação 

 Participação em mais de 10 eventos de referência para o sector; 

 Visita de 10 líderes de opinião, que tiveram a oportunidade de verificar presencialmente o 

processo de produção de rolhas de cortiça, desde a extracção da cortiça na floresta, ao 

processo de produção, mecanismos de controlo de qualidade, investigação e 

desenvolvimento em curso. 

 Acções de informação junto de entidades como a Laythwaites Wine, Orkney Wine 

Company, Pierre Hourlier Wines, entre outros. 

 Disponibilização de informação e acções de promoção no retalho online (ex. Saynsbury’s, 

Waitrose e Ocado). 

 

No decorrer da campanha foram criadas algumas ferramentas. No entanto, as únicas que ainda 

perduram online são: 

 Facebook: https://www.facebook.com/ilovenaturalcork  

 Twitter: https://twitter.com/LoveNaturalCork  

 

Assinatura: Natural cork keeps all the good things inside. 

 

https://www.facebook.com/ilovenaturalcork/
https://twitter.com/LoveNaturalCork
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C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas  

 Reforçar os valores da cortiça e em particular da rolha de cortiça como o melhor vedante.  

 Vinhos vedados com rolha de cortiça vendem mais e com um valor mais alto. 

 Informar e defender a posição da rolha de cortiça como portador de valor e qualidade 

percebida transmitida ao vinho. 

 Formar e informar sobre desenvolvimento do produto, valor e imagem associada ao vinho 

vedado com rolha de cortiça. 

 Garantir diferenciação face aos outros vedantes. Não pode haver dúvida relativamente à 

qualidade e origem de cada um deles – cortiça como produto único e premium, o melhor 

vedante para preservar as características do vinho. 

 Mostrar que rolha de cortiça é um vedante com um controlo de qualidade altamente 

tecnológico, contrastando em simultâneo com o respeito pelo ambiente e ecossistema. 

 Rolha de cortiça – luxo acessível – percepção de valor. 

 

Briefing | Foco estratégico 

Estreitar a distância entre preferência do consumidor e business demand. 

Fazer diferenciacção entre o que é preferência e aceitação.  

 

Briefing | Públicos-alvo 

 Retalho (privilegiar online shoppers e lojas especializadas, evitando os grandes retalhistas) 

 Restaurantes e bares 

 Consumidor 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, masters of wine, ONGs) 

 Media 

 

Briefing | Outputs 

• Parceria com retalhistas para promoção da cortiça no local de venda: 3 

• Visitas de jornalistas, prescritores e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Número de artigos publicados nos media (online e offline): 350  
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Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 600.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 6 | ROLHA DE CORTIÇA | CHINA 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Vinho 

Na verdade, a história do vinho na China é bem mais antiga do que se imagina. O vinho passou a 

ser produzido e comercializado pela primeira vez no país em 1892. As videiras eram importadas 

da Califórnia e a produção destinava-se ao público ocidental no país. Com a chegada de Mao e a 

instauração da República Popular, pouco se falou de vinho nas décadas seguintes. O país voltou a 

produzir vinho somente em 1980, quando se iniciou a implantação do “socialismo com 

características chinesas” que o trouxe hoje, 30 anos depois, a ameaçar a primazia económica dos 

Estados Unidos. 

De acordo com os dados de 2015 da OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho – a 

China tornou-se o segundo país com maior área de vinha do mundo, com 830 mil hectares de 

área plantada, atrás de Espanha e à frente da França. A área de vinha, que representava menos 

de 4% do total mundial em 2000, sobre agora para cerca de 11%. Todas as zonas nobres 

produtoras de vinho ficam situadas entre dois paralelos: 35 ao 45, tanto ao norte quanto ao Sul. 

Fora destes, não é possível obter condições climáticas para a maduração ideal da uva. A China 

possui boa parte de seu território dentro destes paralelos, ao norte, na mesma faixa que cobre os 

vinhedos da França, Espanha, Portugal, Itália e Estados Unidos.  

No entanto, a qualidade das uvas e a sua variedade continuam a constituir um problema de 

ineficiência na produção. Para melhorar a eficiência das explorações agrícolas especializadas na 

produção de uvas para vinho e ainda aumentar a qualidade das mesmas, o sector vitivinícola 

chinês tem-se desenvolvido através de recursos privados, recorrendo a parceiros ocidentais, mas 

também pelo crescente recurso a castas estrangeiras. Além disso, as organizações 

governamentais têm concebido mecanismos de apoio à produção, essencialmente na forma de 

subsídios e partilha de conhecimento. 

Em todo o caso, e de acordo com os dados da OIV, a China é em 2015, o nono produtor mundial 

de vinho, situando-se nos 11,1 milhões de hectolitros.  

Alguns produtores das regiões de Ningxia, Liaoning e Xinjiang já começaram a exportar para o 

Reino Unido e para os EUA. O mercado europeu, provavelmente, será mais difícil de conquistar, e 

a expansão do mercado interno depende do ritmo económico do país. Mas, se o país conseguir 

manter estável o padrão de consumo de sua classe média, nada é impossível. Um alento para os 

produtores chineses é que os vinhos australianos e chilenos, por exemplo, eram desconhecidos 

até há poucos anos atrás. Hoje, até os seus mais convencidos detratores se vêem obrigados a tê-

los em consideração. De momento, os vinhos chineses chegam ao exterior apenas como uma 
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curiosidade, mas não é impossível que encontrem no futuro a força para se impor no mercado 

internacional. E a velocidade chinesa, sabe-se bem, é sempre surpreendente. 

Prova do potencial deste mercado, foi o novo e quase “Julgamento de Paris”, quando um vinho da 

província de Ningxia, o Jia Bei Lan 2009, ganhou um International Trophy na Decanter Wine 

Awards 2011 onde são galardoados apenas 25 dos mais de 12 mil inscritos. Embora a notícia 

tenha sido recebida com sarcasmo e cepticismo por algumas pessoas da indústria, é notável o 

aprimoramento da qualidade do vinho produzido na China, tanto que o país apareceu pela 

primeira vez na última edição do Atlas Mundial do Vinho. De realçar também as dezenas de 

profissionais que vão a França todos os anos para se formar em Enologia. 

5 Líderes nacionais, representam mais de 60% da produção total de volume de vinho Chinês, a 

Changyu, Great Wall, Dynasty, Yantai Weilong e Dragon Seal. 

Atentos a todos estes factores, diversos grupos europeus já começaram a investir no país desde a 

última década, como o grupo LVMH, da Möet Chandon e o Chateau Lafite Rothschild, um dos 

cinco Premier Cru de Bordeaux. Michel Roland também foi convocado pela COFCO, um dos 

maiores grupos chineses de vinho, para assessorar na vinificação. 

A China além de começar a ser um país relevante na produção de vinho, tem um papel 

fundamental como importador. De acordo com os dados publicados em Janeiro de 2016, pela 

Decanter China, a importação de vinhos engarrafados em 2015 cresceu um terço em volume e 

valor face a 2014 e que representa o maior crescimento desde 2011. O ano de 2015 fechou assim 

com um total de 395 milhões de litros e 1,9 mil milhões de dólares.  

A França mantém a liderança, sendo responsável por 42% do volume total e 46% do valor total de 

vinho engarrafado importado pela China. De realçar o efeito do acordo assinado em Maio para o 

Comércio Livre China-Austrália (ChFTA), e que demonstra já um aumento de 57% em volume e 

78% em valor na importação do vinho Australiano. O preço médio de vinhos Australianos 

aumentou 14%, chegando a um valor médio de 7,76 dólares por litro, o valor mais alto entre os 10 

principais países de vinhos importados na China. De acordo com o responsável da Wine Australia, 

a China irá ultrapassar o Reino Unido e tornar-se o segundo maior mercado em valor para os 

vinhos australianos, nos próximos 12 meses. O acordo (ChFTA) prevê que em 2019, a China vai 

abolir todas as taxas de importação de vinho Australiano. Espanha, apesar do aumento de 55% no 

volume, regista um decréscimo de 25% no valor, situando-se o preço médio nos 2,06 dólares por 

litro. O Chile continua a dar mostras do benefício associado ao livre acordo (FTA) e pela 

necessidade do mercado para vinhos mais acessíveis, registando um crescimento anual de 43% 

em volume e 37% em valor. De salientar que os vinhos dos EUA, registaram uma queda de 22% 

em volume e 21% em valor. 

Quanto ao vinho a granel registou um crescimento de 78% em volume e 42% em valor mas com o 

preço médio a descer 21%. O vinho espumante regista também uma queda de 19% no preço 

médio.  
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O mercado do vinho não está imune ao impacto da desaceleração da economia e estará por isso 

ainda longe da sua total recuperação, apesar do crescimento registado quer em volume quer em 

valor. 

 

Consumo | Vinho 

De acordo com os dados da Wine Intelligence, a China contará com 38 milhões de consumidores 

de vinhos importados, de meios urbanos e da classe média alta. No entanto, a verdade é que o 

mercado de vinho importado na China é actualmente uma colecção de muitos arquétipos 

diferentes de consumidores, de grupos com diferentes motivações, preferências e 

comportamentos.  

De qualquer forma, será de relevar a entrada de um novo segmento de consumidores no mercado 

dos vinhos importados, desde o último estudo realizado em 2012, conforme mencionado no 

China Portraits 2015 da Wine Intelligence. Tratam-se de consumidores jovens, menos envolvidos 

e que tendem a comprar vinhos regulares ou de entrada de gama. Estes consumidores, com cerca 

de 30 anos, tendem a ser licenciados, com profissões que permitem auferir salários elevados e 

que iniciaram o hábito de consumo de vinho em jantares de negócios, mas que entretanto já o 

alargaram à sua vida social. Esta ‘transformação’ marca a movimentação de uma era onde o vinho 

era associado a prestígio, comprado maioritariamente para oferecer e pela imagem que oferecia, 

para uma era em que a compra é para consumo do próprio, onde o gosto/sabor tem mais 

importância e onde o preço começa a ser também um factor importante, porque são eles 

próprios a pagar por esse vinhos. O mesmo estudo menciona ainda que este grupo já representa 

19% dos consumidores de vinho importado. 

Transversal a todos os grupos, é que o consumidor chinês está mais informado e mais exigente, 

com uma procura em crescendo por produtos de valor que permitam reforçar o seu 

individualismo e que aporta valores de modernidade e sofisticação a quem os consome. 

Última nota para a importância dos canais online, tendo em conta que 88% dos consumidores de 

vinho utilizam a internet, 62% procuram regularmente informação sobre vinho online e 47% 

compram vinho através dos canais digitais.  

 
 
O mercado | Vedantes 
 
Dimensão do mercado: 300 milhões de rolhas de cortiça 

 

A China está no top ten das exportações portuguesas de cortiça, ocupando o nono lugar, com 

2,3% do total das nossas exportações, o que em 2014 significou 19,8 milhões de euros. As rolhas 

de cortiça são o principal produto exportado para este país e representam 42,1% o que significa 

8,3 milhões de euros. Os materiais de construção são o terceiro produto mais exportado, com 

25,7% do total (5 milhões de euros). De 2009 para 2014, as exportações de cortiça para a China 

tem crescido a um ritmo interessante, sendo que aumentaram 9,5%, de 18,1 milhões de euros 
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para 19,8 milhões. De registar, ainda, que em 2011 estas exportações chegaram aos 26,5 milhões 

de euros. 

Para o ano de 2015, e no que diz respeito ao primeiro semestre do ano, as exportações 

aumentaram 26,7%, o que representa um aumento de 8,3 milhões de euros para 10,5 milhões de 

euros. Esta subida teve como principal razão o aumento das exportações de rolhas de cortiça que 

cresceu 73%, neste período. 

Uma nota para a posição que a Austrália já tem e que irá certamente aumentar, no mercado de 

vinho chinês, é um desafio para a cortiça pois o trabalho realizado neste mercado poderá ter um 

forte impacto também num mercado tão avesso à cortiça, como a Austrália. De referir que 

durante a participação da cortiça, numa feira de vinhos na China, a equipa foi contactada por 

empresas australianas para obterem mais informação sobre as rolhas de cortiça. Este interesse 

deve-se ao facto de querem saber mais sobre o nosso produto, pois reconhecem a preferência do 

consumidor chinês pela rolha de cortiça, chegando mesmo a mencionar que devido a esta 

preferência, há já produtores australianos a alterar o vedante dos seus vinhos para a cortiça, para 

ir de encontro aos desígnios do mercado.  

A curiosidade e aceitação da cortiça no mercado é algo que não podemos descurar e estando 

numa posição mais preferencial, é fundamental proteger este legado e fazer com que a 

supremacia e importância deste mercado possa inclusivamente provocar alterações positivas para 

a rolha de cortiça, em outros mercados que vêm na China a salvação das exportações de vinho.  

 

 

O mercado | Preferência do consumidor 

 

De acordo com a pesquisa de mercado realizada no âmbito do InterCork II e conduzida pela CTR 
Market Research, a percepção relativamente à cortiça é bastante positiva, verificando-se que: 
- 85% dos entrevistados considera que os vinhos vedados com rolha de cortiça natural são de alta 
qualidade; 

- 84% dos inquiridos preferem vinhos com rolha de cortiça natural; 

- 89% dos entrevistados têm conhecimento sobre a rolha de cortiça. 
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Análise SWOT 

Pontos Fortes 
• Preferência do consumidor; 
• Chineses consideram que os vinhos 

vedados com rolha de cortiça natural 
são de alta qualidade; 

• Produto natural (argumentos: 
ecossistema; biodiversidade; 
sustentabilidade); amigo do ambiente 
(CO2); 

• Os chineses são ligados à tradição e o 
binómio vinho/rolha traduz isso na 
perfeição. 

Pontos Fracos 

 Qualidade das rolhas utilizadas pela 
indústria de vinho chinesa; 

 Imagem associada aos vinhos 
‘tradicionais’ do velho mundo 
vinícola vs novo segmento de 
consumidores que procuram vinhos 
mais ‘modernos’. 

Oportunidades 
• Consumidor chinês percebe o vinho 

como benéfico para a saúde por ser 
natural; 

• Interesse crescente no mundo dos 
produtos naturais; defesa do 
ambiente e a sustentabilidade do 
ecossistema; 

• Maioria dos consumidores de vinho 
na China são adultos novos, guiados 
pela sofisticação; 

• Consumidor tende a procurar vinhos 
complexos, de elevada qualidade, a 
um preço acessível. 

Ameaças 

 Livre acordo China-Austrália 
(ChAFTA) e o aumento de consumo 
de vinho Austrália, onde cerca de 
80% dos vinhos têm vedantes 
alternativos – mas esta ameaça 
também se torna numa 
oportunidade no mercado 
Australiano, se tiver em conta a 
preferência do consumidor Chinês 
pela rolha de cortiça; 

 Acções de promoção e sensibilização 
aos vedantes alternativos. 

 

B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Esta será a terceira campanha de comunicação, desde 2009, sendo que a primeira campanha 
assentou na promoção da cortiça como material de construção e decoração e a segunda apontou 
nas vantagens da rolha de cortiça como vedante. Ambas as campanhas permitiram alcançar os 
resultados seguidamente apresentados. 

A primeira campanha de comunicação, cujo objectivo era divulgar a cortiça como material para 
construção e decoração de interiores, obteve uma cobertura mediática bastante positiva, pois 
permitiu: 

 Publicação de 237 artigos na imprensa e meios online; 

 A tipologia dos meios esteve equilibrada, com 57% dos artigos publicados em meios 
dirigidos ao consumidor e os restantes 43% em meios para o trade; 

 100% dos artigos publicados foram considerados positivos. 

 As mensagens mais mencionadas foram: 
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 Cork an environmentally friendly product (natural, reusable and recyclable) – 
43%; 

 Cork: raw material for a sustainable and eco efficient industry – 37%. 

Convém ressalvar que a partilha de informação entre os vários mercados foi fundamental e, no 

caso da China, serviu como uma excelente fonte de informação e que conseguiu dar maior 

dimensão à temática. 

De ressalvar, também, a realização da Expo Xangai que, quer pelo facto do Pavilhão de Portugal 

ter sido construído em cortiça, quer através de várias iniciativas realizadas, permitiu despertar o 

interesse do público por mais informação sobre a cortiça e os seus produtos. 

Uma última nota para reforçar os mais de 2 milhões de contactos que receberam a newsletter 

com informação sobre cortiça e as mais de 3.400 pessoas que participaram nos vários concursos 

realizados ao longo da campanha. Note-se que, apesar dos prémios serem produtos simbólicos, 

sem valor associado, atraíram a atenção e permitiram criar uma ligação emocional com a cortiça e 

as suas características. 

Já a segunda campanha direccionada para a área de rolhas, foi uma campanha muito voltada para 
a educação quer do consumidor final, quer dos profissionais vinícolas, tendo-se registado os 
seguintes resultados chave: 

 Foram publicados 273 artigos, dos quais 272 artigos foram publicados na imprensa escrita 
e online e 1 peça de TV. Dos 272 artigos publicados na imprensa escrita e online: 52% 
foram artigos dirigidos ao trade, sendo que 100% são artigos positivos. 

 Em termos de análise global da campanha nos vários mercados, este país registou um total 
de 8% das peças de tv geradas e 3,62% dos artigos publicados. 

 As mensagens mencionadas mais frequentemente nos meios foram: 

 Cork: a driver for growth; 

 Cork an environmentally friendly product (natural, reusable and recyclable); 

 Cork: raw material for a sustainable and eco efficient industry. 

 77% dos artigos gerados na imprensa escrita e online foram consequência do envio dos 12 
comunicados de imprensa e 21% teve resultado dos eventos efectuados no decorrer da 
campanha. 

Ao nível das actividades de relações públicas, a campanha da China (Rolhas) verificou: 

 A visita de 10 líderes de opinião; 

 A realização de 7 eventos, que contaram com a presença total de cerca de 13.600 pessoas; 

 10 acções de educação, nas quais estiveram presentes mais de 280 pessoas; 

 6 eventos de ponto de venda, os quais verificaram a visita de 3.600 pessoas; 

 3 iniciativas de reciclagem de rolhas, em que foram recolhidas mais de 5.000 rolhas, as 
quais foram usadas por cerca de 125 alunos de 50 escolas; 

 6 publicações de informação sobre a cortiça em parceria com a Vinehoo.com; 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Lote 6 

 

 

  P. 61 - 126 

No que toca aos meios digitais as impressões finais são: 

 3.776 Utilizadores da plataforma mygreencork.com, que possibilitaram a visualização de 
18.438 páginas, num tempo médio de 2 minutos e 55 segundos.  

 21.360 Seguidores nas redes sociais Weibo e WeChat. 

Tendo em conta o tema da preferência do consumidor, verifica-se através da pesquisa de 
mercado, conduzida pela CTR Market Research, que a percepção relativamente à cortiça é 
bastante positiva (tal como já havia sido referido anteriormente), verificando-se que: 

 85% dos entrevistados considera que os vinhos vedados com rolha de cortiça natural são 
de alta qualidade; 

 84% dos inquiridos preferem vinhos com rolha de cortiça natural; 

 89% dos entrevistados têm conhecimento sobre a rolha de cortiça. 
 

No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 
reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.mygreencork.com 

 WeChat: portuguesecork 

 Weibo: weibo.com 

 I.youku: i.youku.com/u/id_UNDEyNzI5MTE2 

 

Assinatura: 软木 Cortiça. 文化 Cultura, 自然 Natureza, 未来 Futuro 

 

C | BRIEFING 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 10 milhões de rolhas de cortiça.  

 Associar a rolha de cortiça aos vinhos de qualidade: uma associação legítima e evidente 
para o consumidor Chinês. 

 Apostar numa abordagem da rolha de cortiça que não é exclusivamente técnica: dar 
sentido, apostar no registo da emoção e nos valores positivos que aporta ao vinho e a 
quem os consome. 

 Capitalizar e reforçar os valores nobres que envolvem a rolha de cortiça. 

 Estabelecer de forma inequívoca as credenciais ambientais da rolha de cortiça – e utilizá-
las como elemento diferenciador.   

 

Briefing | Foco estratégico 

Reforçar e proteger a preferência do consumidor e manter a afinidade com os produtores.  

 

http://www.mygreencork.com/
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Briefing | Influenciadores do mercado 

 Consumidor 

 Associações de Sommeliers, Enólogos e Wine Educators 

 Media e jornalistas especializados em vinhos e gastronomia  

  Retalho 

 

Briefing | Públicos-alvo 

 Consumidor final (o melhor embaixador na defesa do vinho vedado com rolha de cortiça) 

 Trade (produtores e importadores de vinho) 

 Media (vinho e gastronomia) 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, ONG’s) 

 Internet / Redes Sociais /Bloggers 

 
Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 10 milhões de rolhas de cortiça 

• Manter a preferência do consumidor de vinho pela rolha de cortiça: 84% 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 4 

• Acções de promoção da cortiça no local de venda (supermercados, retalhistas): 4 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +2,5%  

• Reforçar a presença online. 

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais: +8% 

 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 450.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 7 | ROLHA DE CORTIÇA | ESPANHA 

 

A | Contexto de MERCADO 

O mercado | Vinho 

A produção de vinho em Espanha não é recente e registos históricos comprovam que as videiras 

são cultivadas na região desde os anos 4.000 ou 3.000 a.C.. Mas só nos anos 90 é que os vinhos 

espanhóis começaram a chamar a atenção do mundo. Nesse período, a indústria vitivinícola 

espanhola começou a passar por profundas transformações e evidente processo de modernização 

no campo e na regulamentação do setor.  

Espanha tem a maior área de vinha, com 1.021 milhões de hectares que representam 13,6% do 

total da área mundial e é o terceiro maior produtor de vinho do mundo (37,2 milhões de 

hectolitros), a seguir a Itália e França (dados 2014). 

Espanha conta com 85 zonas de produção de vinhos de qualidade com DOP – Denominación de 

Origen Protegida – sendo que destas, 67 são com Denominación de Origen, 2 com Denominación 

de Origen Calificada, 7 com Vinos de Calidad com Indicación Geográfica e 14 são Vinos de Pago, os 

quais, seguindo o modelo europeu de produção, mantêm um controlo restricto sobre a 

quantidade produzida, as práticas enológicas e a qualidade dos vinhos que se produzem em cada 

zona. Segundo os últimos dados publicados, 51,1% refere-se à produção de vinhos tintos e rosé e 

os restantes 48,9% a vinhos brancos.  

As exportações de vinho espanhol têm crescido nos últimos anos e em particular desde a crise 

financeira de 2008. Lidera o crescimento em volume, pelo forte crescimento particularmente no 

vinho a granel, vinhos espumantes e mostos, mas com uma forte caída nos preços médios de 

venda. De acordo com os dados mais recentes da Agência Tributária (AEAT, Alfândega), sobre as 

exportações espanholas de vinho de Outubro de 2013 a Outubro 2014 (últimos dados 

disponíveis), e analisados pelo OEMV – Observatorio Español del Mercado del Vino - a França é o 

principal destino para os vinhos espanhóis em volume com 494,6 milhões de litros, um aumento 

de 36,3% face ao período homólogo de 2013, com um valor médio de 0,50 euros por litro. 

Aumento registrado também pela Rússia, cujas importações de vinho espanhol chegou aos 91,3 

milhões de litros, contra 25,1 milhões no mesmo período de 2013, embora com um preço médio 

mais baixo de 0,46 euros por litro. A Alemanha lidera o ranking, em termos de valor, com 374,9 

milhões de euros e uma queda de 8,8%, ao comprar a um preço médio 21,2% menor do que no 

ano anterior a Outubro de 2013, situando-se o preço em 1,04 euros por litro. Em volume, 

mantem-se em segundo lugar, com 359,1 milhões de litros, um aumento de 15,6%. O Reino Unido 

é menos focado no mercado de vinho a granel, pelo que tem um preço médio de 2,14 euros por 

litro. Isto coloca-o como o segundo mercado em valor, com 340,7 milhões de euros (-3,1%), e em 

quarto lugar em volume com 158,9 milhões de litros, menos 3% que em 2013. Portugal sobe ao 

terceiro lugar em termos de volume, aumentando suas compras de vinho espanhol em 60,6%, 

principalmente vinho a granel, situando-se nos 212,3 milhões de litros. Apesar de registrar uma 
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queda no preço médio de menos 32,6% para 0,45 euros por litro. Uma nota de destaque para o 

aumento de volume registado na China, que totalizou 48,3 milhões de litros. 

Em 2014 as exportações registaram uma subida de 22% para os 22,8 milhões de hectolitros, 

tornando-se o líder mundial e ultrapassando assim a Itália que mantinha desde há longos anos, o 

título de maior exportador de vinho em volume do mundo. No entanto, os preços médios de 

exportação estão ainda longe de mercados como o Italiano ou Francês. As exportações em valor 

não têm acompanhado as exportações em volume, registando inclusive uma queda de 2,8% face a 

2013. Globalmente, o litro de vinho espanhol é vendido nos mercados externos a um preço médio 

de 1,1 euros, enquanto os franceses registam valores de 5,37 euros ou dos 4,4 euros dos 

Neozelandeses. Este desequilíbrio pode ser explicado pela forte componente (55%) de exportação 

de vinho a granel, sem marca, que acaba por ser engarrafado e comercializado por empresas 

francesas ou de outros países do velho continente.  

Com uma produção de vinho excedente ao consumo interno, a exportação é uma necessidade 

para manter as vinhas e a actividade de mais de 2.000 produtores. Posto isto, é clara a evidência 

da necessidade de elevar o posicionamento dos vinhos espanhóis nos mercados mundiais de 

maior qualidade. 

 

Consumo | Vinho 

 

De acordo com os dados da OIV e apesar da Espanha ser um dos maiores produtores de vinho do 

mundo, ocupa a nona posição ao nível do consumo, sendo um dos países com o consumo mais 

baixo da Europa, com tendência de redução nos próximos anos (2014-2018), muito longe do 

expectável para um país de cultura enológica. 

Entre as causas que podem explicar este baixo consumo, a crise económica de 2008 é indiscutível, 

não ajudando também as restrições sobre o consumo do álcool ou as elevadas margens aplicadas 

na restauração e que representam um custo muito elevado, que muitos consumidores não podem 

pagar. Uma consequência directa deste último factor, é confirmado pelos dados mencionados no 

relatório 360º da Nielsen, recentemente apresentado em Espanha. Os mesmos referem então 

que se está novamente a tornar uma tendência, a redução de gastos fora de casa, privilegiando o 

consumo em casa, o que anteriormente consumia fora e, claro, o vinho não é excepção. Segundo 

o relatório da Nielsen, o consumo de bebidas em bares e restaurantes caiu em 2013 mais de 4%, 

quase um ponto acima dos valores de 2012. As bebidas não-alcoólicas também não são excepção 

que em 2013 caíram 5,1%. As bebidas espirituosas foram as que registaram uma queda mais 

acentuada, com uma descida de 8,8%. Quanto às bebidas consideradas de baixa graduação 

alcoólica, entre os quais estão a cerveja e vinho, registaram uma diminuição do volume de 2,6%. 

Somente os vinhos com denominação de origem cresceram 1,7%, o que continua a ser um 

aumento insignificante num quadro tão desolador. Onde se começa a vislumbrar um ligeiro 

aumento é no consumo em casa, onde o segmento das bebidas de baixa graduação, como o 

vinho, facturaram 3 mil milhões de euros em 2013, sendo este o setor com melhor desempenho. 

O relatório da Nielsen refere ainda que este aumento é devido aos vinhos, com um aumento de 
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5,1% em valor e de 2,1% em volume. Estes dados parecem estar muito ligados à alteração do local 

de consumo de vinho, da restauração para casa, o que capacita as famílias de escolher vinhos de 

maior qualidade e também com um preço mais elevado. 

 

O mercado | Vedantes 
 
Dimensão do mercado: 1.100 milhões de rolhas de cortiça 

 

Espanha é o segundo país mais representativo para a indústria da cortiça, logo a seguir a Portugal, 
quer ao nível da produção quer ao nível da transformação.  

Com 25% da área mundial de montado (506.000 hectares), Espanha produz 30% (88.400 
toneladas) da cortiça disponível a nível mundial. 

A nível industrial, conta com 150 empresas que empregam mais de 2.000 trabalhadores e, em 
2014, o sector fabricou 3 mil milhões de rolhas de cortiça, o que equivale a um quarto da 
produção mundial. As exportações das rolhas de cortiça representam mais de 50 por cento da 
produção espanhola, com um valor de 210 milhões de euros. 

A aposta nos processos produtivos das rolhas de cortiça, juntamente com a implementação de 
exigentes controlos de qualidade, têm permitido à indústria da cortiça espanhola aumentar a sua 
produtividade e responder às necessidades dos mercados internacionais. 

Os principais países das exportações de cortiça espanholas são, à imagem de Portugal, os 
principais países produtores de vinho – França, Itália e EUA estão na lista da frente, com um total 
de exportações que vai de 67 milhões de euros a 16 milhões de euros. Seguem-se Portugal e 
Alemanha, com seis milhões e 4,8 milhões de euros, respetivamente. As empresas de cortiça 
espanhola estão, ainda, a conquistar novos mercados, como é o caso do Chile, Argentina, 
Austrália, África do Sul e Brasil.  

Ao nível da investigação e desenvolvimento, a indústria da cortiça espanhola investiu mais de 42 
milhões de euros, nos últimos três anos, o que permitiu um avanço considerável ao nível da 
inovação tecnológica, disponibilizando às empresas maquinaria de ponta e considerada uma das 
mais avançadas do país. Este investimento centrou-se: nos processos de transformação e 
fabricação de rolhas de cortiça, no tratamento da matéria-prima e na expedição dos produtos. 

No que toca ao controlo de qualidade, vários esforços têm sido feitos. Neste sentido, organismos 
como o Instituto Catalán del Corcho (ICSURO) estão a oferecer às empresas serviços de controlo 
de qualidade mais exaustivos. Um exemplo prende-se com a recente aquisição de um 
cromatógrafo, até ao momento só usado na indústria farmacêutica. Esta técnica permite 
melhorar a qualidade e competitividade da rolha de cortiça mediante a realização de análises de 
grande precisão. Este conjunto de inovações tecnológicas, juntamente com a constante evolução 
dos sistemas produtivos da indústria de cortiça espanhola, elevam o sector a uma posição 
vantajosa para fazer frente aos mais elevados níveis de exportação e às exigências de qualidade 
das normativas europeias.  

O esforço de inovação alcançado em Espanha e que se reflete nas exportações de produtos de 
cortiça deste país, é um bom exemplo da competitividade do sector e que acompanha a 
estratégia seguida pela indústria da cortiça Portuguesa. 
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Quanto às exportações portuguesas de cortiça e segundo os dados disponíveis do 1º trimestre de 
2015, Espanha mantêm-se no terceiro lugar, totalizando 53 milhões de Euros, e representando 
11,2% do total das exportações.  

A nível anual, em 2014 as exportações de cortiça para Espanha registaram o valor mais alto dos 
últimos seis anos, com um total superior a 97 milhões de Euros.  

De realçar que os materiais de construção e decoração registaram um crescimento de 5% do total 
das exportações para este país em 2012 e têm, desde essa altura mantido essa posição. Em 2014, 
as rolhas de cortiça representaram 69% e os materiais de construção e decoração 24%.    

Relativamente às exportações de rolhas, fechou-se o ano de 2014 com um crescimento de 1% e 
espera-se que o ano de 2015, tendo em conta os dados apurados do 1º semestre, se mantenha 
em tendência de crescimento. 

Dentro da categoria rolhas, a posição da rolha de cortiça natural mantem-se dominante com 68%, 
contra 17% para as outras rolhas (rolhas técnicas, aglomeradas, capsuladas e especialidades) e 
14% para as rolhas de champanhe, num total de 67 milhões de euros. 
 

O mercado | Preferência do consumidor 

 

De acordo com uma pesquisa de mercado realizada em 2012, com o objectivo de identificar a 
preferência do consumidor Espanhol sobre os vedantes, aferiram-se os seguintes resultados: 
- 92% dos consumidores inquiridos prefere a rolha de cortiça para garrafas de vinho e espumante; 

- 86% dos espanhóis considera que a rolha de cortiça preserva melhor o vinho e o espumante do 
que um vedante de outro material; 

- Natureza, tradição e garantia são as qualidades que os espanhóis associam à rolha de cortiça; 

- 9 em cada 10 consumidores afirma que a rolha de cortiça preserva os aromas do vinho; 

- 62% dos espanhóis considera que a rolha de cortiça é o melhor vedante para todo o tipo de 
vinho e espumante e, não apenas para aqueles que necessitam de envelhecimento em garrafa. 

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes 
• Qualidade percebida pela rolha; 
• Valor aportado pela rolha; 
• Relação histórica com a cortiça, 

quer a nível do montado quer da 
indústria. 

Pontos Fracos 

 Percepção de preferência, por outros 
vedantes, nos mercados de exportação. 

Oportunidades 
• A cortiça também é um produto 

espanhol; 
• Preferência do consumidor; 
• O consumidor está disposto a 

pagar mais por um vinho vedado 
com cortiça; 

• Apoio dos produtores vinícolas. 

Ameaças 

 Cápsula de alumínio associada às novas 
tecnologias e à nova geração de 
enólogos. 
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B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

Desde 2015, que esta será a segunda campanha de comunicação da rolha de cortiça como 
vedante do vinho, levada a cabo pela APCOR. Registaram-se, porém anteriormente, acções 
promocionais deste produto, mas encabeçadas pelas associações espanholas AECORK e ASECOR. 
Assim sendo, a campanha InterCork II foi uma continuidade das campanhas já executadas em 
Espanha, pelo que a mesma registou, em 6 meses, os seguintes resultados: 

Publicação de 32 artigos na imprensa escrita e online, dos quais: 

 65% foram artigos dirigidos ao trade; 

 80% são artigos positivos e 20% são neutros. 

As mensagens mencionadas mais frequentemente nos meios foram: 

 Cork: excellent inherent qualities; 

 Cork: a product with excellent technical properties & performance (light, impermeable, 
elastic and compressible, insulating and resistant); 

 Cork an environmentally friendly product (natural, reusable and recyclable). 

94% dos artigos gerados na imprensa escrita e online foram consequência do envio dos 2 
comunicados de imprensa e da restante actividade de relação com os media, nomeadamente as 
oportunidades de entrevista geradas. 

Ao nível das actividades de relações públicas, a campanha da Espanha (Rolhas) registou: 

 A visita ao sector de 17 líderes de opinião; 

 A realização de 1 evento, que contou com a presença de 24 pessoas, tendo gerado a 
publicação de 13 artigos; 

 4 Entrevistas, as quais originaram a publicação de 7 artigos. 

No que toca aos meios digitais as impressões finais são: 

 3.248 Utilizadores acederam ao website preservalobueno.com, possibilitando a visita de 
4.839 páginas. 

 5.497 fãs e seguidores nas redes sociais 

 4.482 visualizações no canal do Youtube. 
 

 
No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 
reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://preservalobueno.com 

 Facebook: https://www.facebook.com/preservalobueno 

 Twitter: https://twitter.com/re_corcho 

 Pinterest: https://fr.pinterest.com/preservalobueno/preserva-lo-bueno 

 Youtube: https://www.youtube.com/user/preservalobueno 

 

Assinatura: “Preserva lo bueno” 

 

http://preservalobueno.com/
https://www.facebook.com/preservalobueno
https://twitter.com/re_corcho
https://fr.pinterest.com/preservalobueno/preserva-lo-bueno
https://www.youtube.com/user/preservalobueno
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C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 55 milhões de rolhas de cortiça.  

 Divulgar a preferência e percepção do consumidor do valor aportado ao vinho pela rolha 
de cortiça, nos mercados internacionais – fundamental para o posicionamento pretendido 
nos mercados de exportação. 

 Desmistificar a ideia que os mercados de exportação preferem outros vedantes que não 
cortiça. 

 Estabelecer de forma inequívoca as credenciais ambientais da rolha de cortiça – e utilizá-
las como elemento diferenciador.   

 

Briefing | Foco estratégico 

Fortalecer a preferência do consumidor e manter a afinidade com os produtores. 

 

Briefing | Influenciadores do mercado 

 Consumidor 

 Líderes de Opinião (Sommeliers, Enólogos, Chefs, ONG’s) 

 Media e jornalistas especializados em vinhos e gastronomia  

  Produtores vinícolas 

 

Briefing | Públicos-alvo 

 Indústria vinícola (com especial destaque para os departamentos de marketing) 

 Organismos de marketing responsáveis pela promoção dos vinhos Espanhóis 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, ONGs) 

 Jovem consumidor: informar sobre as características da cortiça 

 Media 

 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 55 milhões de rolhas de cortiça 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 4 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião ao sector da cortiça (floresta e indústria): 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +5%  

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais: +5%  
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Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 140.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 8 | ROLHA DE CORTIÇA | BRASIL 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Vinho 

O Brasil, maior país da América Latina e considerado o quinto maior produtor vitivinícola do 

Hemisfério Sul, produz vinhos desde o início da sua colonização mas foi a chegada de imigrantes 

italianos, processo iniciado em 1875, que trouxe importância à atividade. 

Actualmente a área de produção vitivinícola de uvas Vitis vinífera no Brasil é de 10 mil hectares, 

divididos principalmente entre seis regiões: Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste e Campos 

de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense, em Santa Catarina e Vale do São 

Francisco, no Nordeste do país. Conta com aproximadamente 150 produtores dos designados 

vinhos finos espalhados pelo país. A indústria vitivinícola brasileira é formada ainda por cerca de 

outros 1.000 produtores, a maioria instalada em pequenas propriedades (média de 2 hectares por 

família), dedicando-se à produção de vinhos de mesa ou artesanais. Ao todo, entre variedades 

viníferas e comuns, a área coberta por vinha no país é de aproximadamente 89 mil hectares, em 

pólos localizados de norte a sul. A cadeia produtiva da uva e do vinho combina técnicas que 

garantem a qualidade de seus rótulos, como a colheita manual, com tecnologia de ponta nos 

processos de viticultura e vinificação. Com estas condições, o Brasil consegue dar origem a vinhos 

frescos, frutados e equilibrados, com teor de álcool moderado e muito prazerosos. 

O Brasil é actualmente o 17º maior mercado de vinho de mesa do mundo e o 11º maior mercado 

de vinho espumante, de acordo com os dados do IWSR de 2014 (em volume). O vinho parece 

suficientemente importante na cultura, no entanto, as estatísticas mostram que o crescimento 

sentido no mercado de vinhos nos últimos anos já começou a diminuir. Entretanto, dados do 

comércio indicam um período de incerteza para o vinho, devido às novas leis fiscais introduzidas 

no final de 2014 que aumentaram os preços no retalho, juntamente com um recente aumento na 

popularidade de cerveja artesanal - uma tendência global, que foi prontamente adoptado por 

esta nação de amantes da cerveja. 

Importação 

Em 2014 o Brasil importou cerca de 350 milhões de dólares de vinhos de mesa, um aumento de 

12,5%, apesar dos impostos, das estratégias proteccionistas dos produtores brasileiros e do factor 

cambial, que em 2014 aumentou em quase 15%. Os principais países de importação são: 

 - Chile: Existe uma grande possibilidade do Chile em breve dominar 50% do mercado brasileiro de 

vinhos finos. Se considerar somente o tipo vinho fino, ele representa quase 46,40% em valor, 

porém no consolidado, retrai-se um pouco para 35,30% em valor e 44,39% em volume. O preço 

médio está 25% mais baixo que os vinhos argentinos. 
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 - Argentina: Contrariando as previsões locais, a Argentina registou um crescimento de 9,52% mas 

com uma posição mais enfraquecida que em 2013, passando de valores de mais de 20% para 17% 

em volume e valor. As razões apontadas referem-se às políticas económicas do actual governo 

que aumentou o preço médio para 4,01 dólares por litro, ao invés do Chile que manteve os 3,20 

dólares por litro. 

 - França: A França apresenta-se em terceiro lugar neste ranking, essencialmente devido ao valor 

dos produtos atingirem quase 15% de participação, apesar de registarem um aumento de volume 

de apenas 5,85%. As explicações fazem-se pelo preço médio de 10,30 dólares por litro, 

influenciado pelo alto valor agregado do champanhe, que sozinho representa 37,82% de todas as 

exportações francesas. 

 - Portugal: Por uma pequena diferença com a França, Portugal passa para a quarta posição, 

representando quase 12% de quota, um crescimento de 4,50% e preços médios de 3,88 dólares 

por litro. 

 - Itália: Em 2014 cresceu 3,97%, uma evolução muita próxima dos dados registados por Portugal e 

que representam 11,13% em valor e 11,68% em volume. De notar que já não há tanta influência 

do vinho Lambrusco, que chegou a representar quase 50% de todo o volume de vinhos deste país 

há alguns anos. O Vinho Prosecco representa 12,34% de quota de mercado no seu montante 

total. 

 - Espanha: Desde 2007 que a Espanha apresentava um crescimento médio de 31% ao ano mas, 

em 2014 e contrariando os anos anteriores, apresentou uma ligeira queda de quase 1% e só não 

caiu mais devido ao vinho espumante ter crescido a sua participação em 16,06%, representando 

26,17% na totalidade. 

Consumo | Vinho 

O consumo de vinho no Brasil aumentou em 4,6% no primeiro semestre de 2015, em comparação 

com o mesmo período de 2014, um crescimento em momentos de sinais de debilidade na 

economia do país e em que as famílias reduziram as compras em 0,9% no primeiro trimestre. O 

Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) aponta que os vinhos, sumos, espumantes e outros 

produtos derivados da uva registaram um crescimento no consumo, mas com maior destaque 

para o vinho tinto, com um avanço de 4,6%, chegando aos 9,1 milhões de litros. O consumidor 

está a começar a apreciar vinho, tanto o nacional como o importado, mas o volume consumido 

ainda é pequeno (2,2l per capita), o que dá espaço para crescer nos próximos anos. Apesar da 

retracção económica que o país está a enfrentar, nos últimos anos as famílias aumentaram seu 

poder de compra e incorporaram o vinho nos seus hábitos. A forte baixa do real frente ao dólar, 

de 28% até esta parte do ano, tornou mais caras as importações e deu início a uma queda de 1,9% 

dos vinhos importados no Brasil neste semestre. No entanto, esta redução não é considerada 

alarmante, apesar de uma ligeira descida no consumo em restaurantes. 
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Uma nota particular sobre o consumo de espumante brasileiro que passou de 4,2 milhões de 

litros, em 2012 para 14,7 milhões de litros em 2014. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho 

(Ibravin) 76,7% do espumante consumido no país é brasileiro. Se no universo dos tintos e brancos 

a concorrência esmaga o produto nacional, no mundo das borbulhas a liderança é inequívoca. No 

entanto e apesar de todos os esforços de consumo durante o ano, os espumantes têm a venda 

concentrada no último trimestre do ano, com uma média de 40% da produção a ser escoada 

neste período.  

 

O mercado | Vedantes 
Dimensão do mercado: 95 milhões de rolhas de cortiça 

As exportações portuguesas de cortiça para o Brasil não vão além dos 0,5% das exportações 

totais, sendo que as rolhas de cortiça são o produto que este mercado mais procura, 

representando 70,2% do total, o que significa 3,1 milhões de euros. Os materiais de construção e 

decoração são o segundo produto com mais expressão e abarcam 28,2%, com 1,2 milhões de 

euros. O crescimento das exportações para o Brasil tem sido moderado, tendo aumentado 17,8% 

de 2009 para 2014. 

Em relação ao primeiro semestre do ano, as exportações decresceram ligeiramente se 

comparados com o período homólogo de 2014, de 2,2 milhões de euros para 1,8 milhões de 

euros, o que significou uma perda de 15%. 

Apesar da percepção positiva de valor dos Brasileiros pelos vinhos vedados com cortiça, 

considera-se que a escolha é tomada porque acreditam que a cortiça está na moda e beneficiam 

de uma imagem mais actual no momento de abertura da garrafa. No entanto, o desconhecimento 

sobre a cortiça enquanto matéria-prima e processo de produção é grande e por isso é 

fundamental sustentar com informação por forma a defender este território.  

Quanto às exportações portuguesas de cortiça e segundo os dados disponíveis do 1º trimestre de 
2015, Espanha mantêm-se no terceiro lugar, totalizando 53 milhões de Euros, e representando 
11,2% do total das exportações.  

A nível anual, em 2014 as exportações de cortiça para Espanha registaram o valor mais alto dos 
últimos seis anos, com um total superior a 97 milhões de Euros.  

De realçar que os materiais de construção e decoração registaram um crescimento de 5% do total 
das exportações para este país em 2012 e têm, desde essa altura mantido essa posição. Em 2014, 
as rolhas de cortiça representaram 69% e os materiais de construção e decoração 24%.    

Relativamente às exportações de rolhas, fechou-se o ano de 2014 com um crescimento de 1% e 
espera-se que o ano de 2015, tendo em conta os dados apurados do 1º semestre, se mantenha 
em tendência de crescimento. 

Dentro da categoria rolhas, a posição da rolha de cortiça natural mantém-se dominante com 68%, 
contra 17% para as outras rolhas (rolhas técnicas, aglomeradas, capsuladas e especialidades) e 
14% para as rolhas de champanhe, num total de 67 milhões de euros. 
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O mercado | Preferência do consumidor 

De acordo com a pesquisa realizada no âmbito do InterCork II, pela Conecta em conjunto com o 
Ibope, foi possível aferir os seguintes resultados relativos à posição do consumidor brasileiro face 
aos vedantes.  

- 80% dos consumidores Brasileiros acreditam que os vinhos nobres exigem a rolha de cortiça 
natural como vedante do vinho; 

- O consumidor tende a perceber o vinho como de maior qualidade se vedado com rolha de 
cortiça; 

- O consumidor está disposto a pagar entre R$ 13,00 e R$ 15,00 a mais por um vinho com rolha de 
cortiça natural; 

- O consumidor acredita que a rolha de cortiça ajuda a preservar melhor o sabor do vinho; 

- 50% dos entrevistados considera a questão da sustentabilidade uma questão com bastante 
relevância. 

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes 

 Cortiça associada a produto 
premium; 

 Portefólio adaptado a todos os 
segmentos de vinhos; 

 Preferência do consumidor 
brasileiro que age 
preferencialmente de maneira 
conservadora e aspiracional; 

 Inigualáveis propriedades como 
vedante; 

 Tradição e cultura binómio cortiça-
vinho. 

Pontos Fracos 

 Conveniência na abertura e imagem de 
modernidade da rosca metálica e 
ausentes na cortiça; 

 Mercado interno de vedantes com um 
mix desequilibrado e pouco 
interessante. 

Oportunidades 

 Mercado de vinho e espumantes 
em crescimento e 
“premiumisation”;  

 Penetração do mercado brasileiro 
de cachaça e cerveja aproveitando 
a tendência de “premiumisation” 
destas bebidas; 

 Consciência ecológica do 
consumidor brasileiro; 

 Mercado imaturo em que os 
diferentes agentes e consumidores 
necessitam de ser educados 
relativamente ao vinho e os seus 

Ameaças 

 Tendência de aceitação dos vedantes 
alternativos pelo consumidor brasileiro 
e outros agentes; 

 Disponibilidade de outros formatos de 
embalagem e de vedantes alternativos 
pela grande distribuição (cadeias de 
supermercados);  

 Companhas de comunicação e lobying 
de vedantes alternativos instalados no 
Brasil desde algum tempo (ex. Guala); 

 Introdução no mercado de marcas 
internacionais (Gallo, Constellation) 
vedados com alternativos. 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Lote 8 

 

 

  P. 74 - 126 

diferentes aspectos; 

 PET e BIB não são populares sendo 
associados a produtos de baixa 
qualidade. 

 Queda do consumo na restauração. 

 

B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 2015, que esta será a segunda campanha de comunicação da rolha de cortiça como 
vedante do vinho no Brasil. Assim sendo, na primeira campanha registaram-se os seguintes 
resultados: 

Foram publicados 104 artigos na imprensa escrita e online, dos quais: 

 93% foram artigos dirigidos ao consumidor final; 

 81% trataram-se de artigos positivos, 16% neutros e apenas 3% foram considerados 

negativos. 

Em termos de análise global e comparativamente com os restantes países, o número total de 

artigos publicados no Brasil representa cerca de 1% do resultado alcançado em toda a campanha, 

porém é necessário ter em conta que a tipologia de acções se centrou mais na educação dos 

diversos públicos. 

As mensagens mencionadas mais frequentemente nos artigos foram: 

 Cork: excellent inherent qualities; 

 Cork: a product with excellent technical properties & performance (light, impermeable, 

elastic and compressible, insulating and resistant); 

 Cork an environmentally friendly product (natural, reusable and recyclable). 

66,5% dos artigos gerados na imprensa escrita e online foram consequência do envio dos 7 

comunicados de imprensa e da relação com os media e 16% teve resultado nas visitas educativas 

ao sector da cortiça. 

Ao nível das actividades de relações públicas, esta campanha também registou: 

 1 Embaixador que leccionou um total 10 acções educativas, com mais de 360 pessoas, e 

redigiu 2 artigos de opinião; 

 A visita de 10 líderes de opinião; 

 A realização de 4 eventos, que contaram com a presença total de cerca de 10.000 pessoas; 

 7 Inserções publicitárias na imprensa escrita; 

 30 Jornalistas e bloggers participaram directamente em actividades da campanha. 
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No que toca aos meios digitais, 31.573 pessoas tornaram-se fãs e seguidores da página facebook e 

instagram 100% Cortiça, em apenas 18 meses de campanha; 

Realização de um estudo de mercado cujos resultados se encontram indicados na secção 

“preferência do consumidor”. 

 
No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 
reactivadas e optimizadas. 

 Facebook: https://www.facebook.com/100PorCentoCortica 

 Instagram: https://www.instagram.com/100Porcento_Cortica 

 

Assinatura: “Sua Majestade a Cortiça” 

 

C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 15 milhões de rolhas de cortiça.  

 Reforçar o posicionamento da rolha de cortiça como produto premium, aliado à tradição 
e cultura do vinho. 

 Contribuição positiva da rolha de cortiça no vinho. 

 Proteger a preferência do consumidor. 

 Estabelecer de forma inequívoca as credenciais ambientais da rolha de cortiça – e utiliza-
lo como elemento diferenciador.   

 

Briefing | Foco estratégico 

Estreitar a distância entre preferência do consumidor e business demand. 

Fortalecer a preferencia do consumidor e manter a afinidade com os produtores. 

 

Briefing | Influenciadores do mercado 

 Consumidor: Informar sobre as características da cortiça 

 Líderes de Opinião (Sommeliers, Enófilos, Chefs, ONG’s) 

 Media, em especial jornalistas da área do vinho e gastronomia 

  Indústria vinícola  

 

 

https://www.facebook.com/100PorCentoCortica
https://www.instagram.com/100Porcento_Cortica
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Briefing | Públicos-alvo 

 Indústria vinícola (com especial destaque para os departamentos de marketing) 

 Profissionais formadores de opinião (sommeliers, chefs, Enófilos, ONGs) 

 Consumidor 

 Media 

 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas de rolhas de cortiça: + 15 milhões de rolhas de cortiça 

• Acções de informação sobre a cortiça (workshops): 4 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Acções no ponto de venda: 3 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +5%  

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais: +5%  

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 60.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 9 | DESIGN | SUÉCIA E DINAMARCA 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

Enquadramento 

Quando se procuram referências sobre ícones do design, a associação com o design escandinavo é 

natural e imediata. A fama do design originado na Dinamarca, Suécia e Noruega perpetua-se 

através do tempo, mantendo-se como vanguarda e reiterando o seu valor como ícone clássico e 

do bom gosto. 

O design escandinavo passou a tornar-se notório na década de 1950, devido à sua funcionalidade, 

mas a sua história começa muito antes, na primeira metade do século XIX, com o término do 

sistema tradicional de produção artesanal devido à evolução da produção industrial. Enquanto 

muitos países viam suas tradições artesanais serem perdidas, a Suécia criou em 1845 a Sociedade 

Sueca de Artesanato e Design Industrial que visava a evolução dos meios de produção, porém 

sem perder as características que tornavam o produto artesanal escandinavo digno de excelência. 

Essa tentativa de manutenção da excelência artesanal ocorreu não só na Suécia, como também 

nos demais países escandinavos, que passaram a trabalhar em torno da modernização que 

tornasse seus produtos competitivos e atraentes internacionalmente, mas sempre sem perder a 

qualidade que os caracterizava. A Exposição de Artes e Indústrias de Estocolmo, em 1897 ajudou 

o início da sua projeção internacional.  

“Valorizar o essencial” — é a filosofia do design nórdico. Como solução, aposta em elementos 

básicos e formas limpas e funcionais, alcançando o equilíbrio exacto entre a sofisticação e a 

simplicidade.  

Elementos como madeira, concreto, lã e feltro surgem para oferecer a naturalidade rústica. Cores 

leves e detalhes industriais complementam o visual das peças e dos ambientes. 

Muitas das tendências contemporâneas, ao propor uma relação de proximidade com o simples e 

natural, conectam-se profundamente com os conceitos do estilo escandinavo. O retorno às 

origens, a busca da essência e o artesanal se unem à funcionalidade e à inovação. 

O design escandinavo tornou-se uma referência mundial e mantém-se na vanguarda por possuir 

uma mistura única que agrega funcionalidade, conforto e simplicidade a uma boa dose de talento.  

A cortiça, devido às suas características e propriedades poderá ser considerada como um material 

de excelência neste conceito de design. Prova disso são por exemplo a colecção lançada pelo IKEA 

ou as peças de Lars Beller Fjetland. 

Além do reconhecido papel da Escandinávia no design, se uma só palavra fosse escolhida para 

resumir estes países, a ‘inovação’ seria certamente uma das mais mencionadas. De acordo com o 
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European Innovation Scoreboards, em 2015 a Suécia é, uma vez mais, o país com melhor 

performance de inovação na União Europeia, seguida da Dinamarca. Estes países têm o melhor 

desempenho em todas as dimensões, desde a pesquisa a inovação empresarial, até à inovação 

nos produtos. Esta forte aposta na I&D reflecte-se nas universidades, muitas das quais, têm um 

forte foco na pesquisa e inovação, incluindo apoio para que os alunos possam desenvolver as suas 

próprias ideias. Há por isso uma extensa rede de organizações e empresas, nos sectores público e 

privado, que trabalham com entidades académicas na Suécia com o objectivo de desenvolver 

novos produtos, serviços e processos que possam contribuir para um crescimento sustentável. 

 
 
O mercado | Cortiça 
 
Em 2015, as exportações portuguesas de cortiça para a Suécia foram de 2,8 milhões de euros. Os 

materiais de construção e decoração são o principal produto exportador para este mercado e 

arrecadaram 2,6 milhões de euros, sendo o restante distribuído pelas rolhas e outro tipo de 

produtos, como por exemplo cortiça em bruto. A Suécia ocupa o 27º lugar no ranking das 

exportações portuguesas de cortiça, representado 0,3%. No mesmo período, a Dinamarca 

importou 4,9 milhões de euros de cortiça portuguesa, quase o dobro da Suécia, assumindo 0,5% 

do total das exportações de cortiça e o 21º lugar no ranking dos países. Do mesmo modo, os 

materiais de construção e decoração são o produto mais representativo, assumindo 4,6 milhões 

de euros.  

 

Análise SWOT 

Pontos Fortes 
• Produto natural, reciclável, saudável; 
• Características técnicas e emocionais do 

produto (natural, conforto, eficiência 
energética, etc.).  

• Tecnologia abre um novo espectro de 
aplicações, diferenciação e 
personalização. 

Pontos Fracos 
• Matéria-prima desconhecida. 
 

Oportunidades 
• Priorização das questões ambientais e 

da responsabilidade pessoal e social 
para com o ambiente; 

• Origem em recursos renováveis são 
preferidos face a produtos artificiais. 

Ameaças 
• Percepção distorcida do que é 

Portugal e a cortiça 
• Falta de conhecimento das 

qualidades da cortiça e das suas 
características enquanto material 
de design premium. 
 

 

 

 



 

InterCork III- Promoção Internacional da Cortiça | Lote 9 

 

 

  P. 79 - 126 

B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

A APCOR desenvolveu algumas acções de comunicação entre 2009 e 2011 nos mercados da 
Suécia e Dinamarca, para a promoção da cortiça como melhor vedante para vinho. Ambas as 
campanhas permitiram alcançar os resultados que se apresentam de seguida. 

 40 artigos/peças publicados na imprensa escrita, online e rádio. 60% dos artigos 
publicados foram considerados neutros, 32% positivos e maioritariamente em meios 
dirigidos ao consumidor.  

 As mensagens mencionadas com maior frequência foram: 

- Cortiça: um produto amigo do ambiente (natural, reutilizável e reciclável) 

- Cortiça: matéria-prima para indústria sustentável e eco eficiente 

- Cortiça: um produto com excelentes propriedades técnicas e de performance. 

 Visita de 12 líderes de opinião, do sector do vinho e gastronomia, que tiveram a 
oportunidade de verificar presencialmente o processo de produção de rolhas de cortiça, 
desde a extracção da cortiça na floresta, ao processo de produção, mecanismos de 
controlo de qualidade, investigação e desenvolvimento em curso. 

 

No decorrer da campanha foram criadas dois websites, um para cada mercado. 

 http://kork-naturligvis.dk  

 www.korknaturligtvis.se  

 

Assinatura: Kork Naturligvis! 

 

C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Disseminar informação sobre a cortiça. 

 Colocar a cortiça como matéria-prima de excelência na mente dos designers, engenheiros 
e arquitectos. 

 Ganhar notoriedade e comunicar as vantagens emocionais e sensoriais, aliada a factores 
de qualidade, versatilidade, inovação, modernidade, trendy, elegância e novidade, para 
além das vantagens técnicas e intrínsecas (bom isolamento térmico e acústico, 
flexibilidade, não-alérgico, natural, reciclável e ecológico). 

 Construir rede de embaixadores e testemunhos de opinion makers. 

 

 

http://kork-naturligvis.dk/
http://www.korknaturligtvis.se/
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Briefing | Foco estratégico 

A modernidade e conforto aliada a benefícios funcionais com a garantia total de sustentabilidade. 
A combinação perfeita entre design e sustentabilidade.  

 

Briefing | Públicos-alvo 

 Escolas  

 Profissionais formadores de opinião (bloggers, arquitectos, engenheiros de produto, 
designers e decoradores de interiores) 

 Media (generalista e especializada) 
 

Briefing | Outputs 

 Master class sobre cortiça: 2 

 Concurso de design 

 Visita a Portugal: 4 pessoas 

 Artigos publicados nos media: 40 
 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 60.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 10 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO | ALEMANHA 

 

A | Contexto de MERCADO 

 

O mercado | Construção 

Alemanha é a economia mais importante da Europa e é a quarta potência económica mundial 

depois dos Estados Unidos, China e Japão. É uma economia de mercado na qual a segurança social 

tem um peso muito grande na economia, tendo os alemães direitos sociais muito extensos. As 

indústrias metalúrgicas e químicas têm um significante papel na economia da Alemanha, 

enquanto que no sector agrícola, a média predominante é a propriedade familiar, altamente 

mecanizada. A cidade de Frankfurt é o principal centro financeiro da Alemanha e da União 

Europeia, onde está localizado o Banco Central Europeu e a Bolsa de Valores de Frankfurt. As 

indústrias e as empresas do sector terciário da Alemanha são bem dispersas pelo país, o que 

provoca grande tráfego aéreo e rodoferroviário. O país é o sexto no ranking de competitividade 

do Fórum Económico Mundial. 

Em termos de PIB, a Alemanha registou no ano passado o melhor resultado dos últimos três anos. 

Assim sendo, a economia Alemã cresceu 1,5% em 2014, impulsionado, principalmente, pelo 

consumo e comércio. Segundo dados preliminares da Agência Federal de Estatísticas, o consumo 

privado adicionou 0,6 pontos percentual (p.p.) ao Produto Interno Bruto (PIB) deste país, 

enquanto o comércio internacional contribuiu com 0,4 p.p. 

O emprego, que atingiu máximos históricos, salários em alta e a inflação moderada também 

motivaram o consumo das famílias na Alemanha no ano passado. O comércio também registrou 

desempenho favorável, apesar da persistente fraqueza na Europa, maior mercado para 

exportações alemãs, e crises na Ucrânia e no Oriente Médio. 

A indústria da construção continua a ser um pilar fundamental da economia Alemã. De acordo 

com os últimos cálculos feitos pelo DIW Berlin, o valor da construção em 2014 e 2015 deverá 

crescer muito mais rapidamente do que a economia como um todo: devido a um ajustamento de 

preço de 3,3% para 2014 e de 2,1% para 2015. Actualmente, a nova construção residencial é um 

importante motor deste sector, com um crescimento de cerca 12% em 2014, em termos 

nominais. No entanto, 2014 também marcará um crescimento significativo na construção em 

edifícios existentes. Para além dos ganhos em construção residencial, uma evolução positiva 

também está a ser verificada na construção comercial e pública. Todavia, embora a construção 

residencial esteja estável, as altas taxas de crescimento observadas em 2014 são pouco prováveis 

que se mantenham em 2015. Existem receios que os preços da construção aumentem 

consideravelmente, levando a uma retracção na compra de habitações. Para além disso, devido 

ao panorama económico internacional, prevê-se que o crescimento deste sector seja moderado 

durante 2015. Poderá verificar-se apenas um aumento na construção pública, apesar que o 

programa de investimentos anunciado pelo governo Alemão seja efectivamente susceptível de ter 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_Econ%C3%B4mico_Mundial
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um impacto muito pequeno, mesmo que sejam implementadas medidas adicionais relevantes ao 

longo do ano. 

 

 

O mercado | Pavimentos 

 

O crescimento sustentado do sector da construção civil na Alemanha, tem possibilitado o 

aumento da procura dos pavimentos. Segundo dados da Scholz & Partner, desde 2009 que se tem 

verificado um crescimento no número de construções públicas, comerciais e habitacionais na 

Alemanha, tendo-se verificado uma subida de 3% de 2012 para 2013, o que significa mais 2.853 

construções. Mesmo assim, de acordo com a mesma informação da Scholz & Partner, o sector dos 

pavimentos ainda não conseguiu recuperar os níveis de vendas verificados em 2009 (cerca de 450 

milhões de metros quadrados), nem inverter a linha de crescimento. Assim sendo, em 2013 

haviam-se registado 330 milhões de metros quadrados de pavimento vendido, ou seja menos 

27%.  

Em termos gerais, em 2013, o líder da tabela das vendas foram as carpetes, com 27%, seguido 

pelos pavimentos cerâmicos e pelos laminados, os quais tiveram a mesma quota de mercado de 

20% respectivamente, os pavimentos flexíveis ficaram em terceiro lugar, com uma fatia de 10%, 

seguido do parquet, com 5% e por fim pelos pavimentos de linóleo com 3% e pelos pavimentos 

em cortiça com 1%. 

Segundo os dados da Talkwalker de 2013, o nível de conhecimento dos consumidores sobre os 

tipos de pavimentos existentes, demonstram que os pavimentos em PVC lideram com 52,5%, 

seguido dos laminados com uma fatia de 41,7%. A cortiça ocupa o último lugar com 2,5%, logo a 

seguir aos parquets que registam 3,3%. Ou seja, conclui-se que comparativamente com os 

restantes pavimentos, a cortiça ainda tem um baixo nível de percepção por parte dos 

consumidores. 

Em termos de projecção de vendas de pavimentos a curto prazo, estima-se que em 2020, quem 

encabeçará a lista dos pavimentos com 50% serão os pavimentos flexíveis (onde está incluído o 

PVC), seguindo a tendência que se tem verificado na Europa nos últimos tempos. Em segundo 

lugar, encontrar-se-á com 20% o parquet, que terá uma subida bastante considerável, seguido das 

madeiras e laminados, com uma quota de 15%. Os pavimentos em linóleo, cortiça, e borracha 

ficarão com 10% e os restantes tipos de pavimentos contarão com 5%.  

Segundo fontes do PRNewswire prevê-se que a Europa atinja, até 2020, um valor 331,78 mil 

milhões de dólares (cerca de 19,4 mil milhões de m2) em vendas de pavimentos, ou seja um 

aumento de 4,8% de 2015 a 2020, fruto do aumento da construção em economias emergentes. À 

semelhança do que foi referido no parágrafo anterior, verifica-se que não só na Alemanha, mas 

também na Europa em geral, os pavimentos não resilientes encabeçarão a lista dos mais 

vendidos, os quais contarão com um crescimento mais acelerado.  
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Todavia, uma das maiores tendências para 2015 em termos de pavimentos, continua a ser a 

procura de pavimentos amigos do ambiente e aí, o bamboo e o pavimento em cortiça, tratando-

se de recursos renováveis, têm uma vantagem competitiva. Outro pavimento a entrar nesta 

categoria é a madeira regenerada e que é produzida a partir de pavimentos velhos e estragados 

que são reciclados e aos quais são dados uma nova vida. O betão pintado tem surgido também 

como nova tendência e é utilizado sobretudo para caves, casas de banho e até mesmo para áreas 

exteriores.  

 
 
O mercado | Cortiça 
 
Dimensão do mercado: 6,10 milhões de m2 

O mercado da Alemanha representou, em 2014, 8,2% no valor total das exportações portuguesas 

de cortiça. O produto que mais pesou nas exportações foram os materiais de construção e 

decoração com 70% da quota e 48,6 milhões de euros, seguido pelas rolhas de cortiça com 30% e 

20,5 milhões de euros.  

Em termos de evolução das exportações, verifica-se que desde 2009 até 2014 houve um 

decréscimo das mesmas em cerca de 9%, ou seja o valor exportado em 2009 de 75,9 milhões de 

euros passou para 69,2 milhões de euros em 2014. Algumas variações ao longo deste período 

foram notadas, tal como a subida de 3% de 2009 a 2011, a descida de 1% em 2012 face a 2011 e a 

partir de 2012 verificou-se uma descida de 11% até 2014. Para 2015 conta-se que o ano feche em 

alta, tendo em conta os dados do primeiro semestre do ano, o qual já verificou um crescimento 

de 5% face ao mesmo período de 2014. 

No que toca ao produto materiais de construção e decoração, o mesmo registou uma descida de 

2009 para 2010 em 5%, verificando-se no ano seguinte uma recuperação de 20%. A partir de 2012 

e até 2014 iniciou-se uma descida no valor das vendas em cerca de 11%, passando para 48,6 

milhões de euros em 2014, valor quase semelhante ao atingido em 2009. Para 2015 espera-se que 

haja uma recuperação, dado que o primeiro semestre do ano registou valores positivos de 3% 

face ao período homólogo do ano passado, atingindo os 27,5 milhões de euros. 

O produto “materiais de construção e decoração”, em 2014, foi liderado pelos pavimentos com 

79%, equivalente a 38,500 milhões de euros, seguido pelos 12% dos outros materiais de 

construção (5,9 milhões de euros) e pelos 9% representativos dos outros produtos com aplicações 

em cortiça (4,2 milhões de euros).  

As exportações de pavimentos, também tiveram uma linha incerta desde 2009 até 2014, sendo 

que o que salta à vista é a subida de 36% das vendas deste produto em 2011. 2010, 2012 e 2014 

foram anos de perdas em cerca de 18%, 3% e 7% respectivamente. Assim sendo, em 2014, esta 

área atingiu os 38,5 milhões de euros em vendas para o mercado alemão. O primeiro semestre de 

2015 foi favorável, com um crescimento de 1% nos pavimentos, 3% nos outros materiais de 

construção e decoração e 22% nas outras aplicações em cortiça. 
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 Análise SWOT 

Pontos Fortes 
• Produto natural, reciclável, 

saudável; 
• Grande gama de produtos. Os 

visuais de cortiça são únicos mas 
modernos também; 

• Tecnologia (impressão digital) abre 
um novo espectro de potenciais 
clientes; 

• Rede de distribuição estabelecida; 
• Características técnicas e 

emocionais do produto (conforto, 
anti-alérgico, eficiência energética, 
etc.); 

• Os consumidores já conhecem e 
gostam da cortiça. Não é 
necessário iniciar a explicação. 

Pontos Fracos 

 Produtos concorrentes com fortes 
investimentos em comunicação; 

 Poucas empresas a operar no sector; 

 Baixa notoriedade ao nível do 
consumidor final; falta de 
imagem/prestígio; 

 Baixa competitividade devido ao preço. 
 

Oportunidades 
• Dimensão do mercado; 
• Os alemães estão conscientes das 

questões ambientais e da sua 
responsabilidade pessoal e social 
para com o ambiente; 

• O governo e várias cidades estão a 
aumentar a sua demonstração de 
preferência por produtos 
sustentáveis; 

• 'Earth-friendly' e 'Healthy homes' 
são hoje duas das principais 
tendências da arquitectura; 

• Pavimentos com origem em 
recursos renováveis são preferidos 
face a produtos artificiais; 

• A Alemanha continua a ser uma 
plataforma comercial cujos agentes 
económicos têm um impacto muito 
relevante nos países de língua 
alemã, assim como na Escandinávia 
e Europa de Leste; 

• Recuperação do mercado da 
construção. 

Ameaças 

 Bens de consumo portugueses em 
abrandamento; 

 A presença dos produtos chineses é 
problemática. Devido a qualidade 
insuficiente e a preços baixos, as 
importações da China põem em perigo 
a venda de produtos de Portugal de alta 
qualidade; 

 Preços baixos em materiais alternativos 
(laminados, parquet, etc). 
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B | HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Desde 2009, que esta será a terceira campanha de comunicação da cortiça como material de 
construção e decoração na Alemanha. Na segunda campanha os resultados foram os que 
seguidamente se apresentam: 

Foram publicados 737 artigos, dos quais: 

 592 artigos publicados na imprensa escrita e online; 

 144 peças de rádio; 

 1 peça de tv. 

Dos 592 artigos publicados na imprensa escrita e online: 

 94% foram artigos dirigidos ao consumidor final; 

 95% são artigos positivos, 4% são neutros e apenas 1% foi considerado negativo. 

Em termos de análise global da campanha nos vários mercados, este país registou um total de: 

 91% de todas as peças de rádio; 

 8% das peças de tv geradas; 

 7,88% dos artigos publicados na imprensa escrita e online. 

As mensagens mencionadas mais frequentemente nos meios foram: 

 Cortiça: um produto com excelentes propriedades técnicas e de performance (leve, 
impermeável, elástica e compressível, isolante e resistente); 

 Cortiça: excelentes qualidades intrínsecas; 

 Cortiça: matéria-prima de um indústria sustentável e eco-eficiente. 

11,82% dos artigos gerados na imprensa escrita e online foram consequência do envio dos 15 
comunicados de imprensa e 47% teve resultado da relação com os media, mais concretamente a 
cooperação criada com os meios e o serviço AKZ. 

Ao nível das actividades de relações públicas, a campanha da Alemanha (MCD) verificou: 

 1 Embaixadora  (Eva Brenner) que gravou 3 vídeos e foi a cara de 21 fotografias, as quais 
foram utilizadas no website, nas redes sociais da campanha, bem como em 
publireportagens; 

 A visita de 7 líderes de opinião; 

 A realização de 2 eventos, que contaram com a presença de mais de 530 pessoas; 

 5 Anúncios publicitários B2C na imprensa online, 4 anúncios B2B na imprensa escrita, e 3 
publireportagens colocadas no ar em 19 estações de rádio, tendo atingido um total de 
436.000 de ouvintes. 

 Parceria com 4 associações e ONG’s que emitiram declarações a favor da cortiça. 

No que toca aos meios digitais as impressões finais são: 

 30.342 Utilizadores da plataforma schoener-leben-mit-kork.de 

 5.412 Fãs e seguidores nas redes sociais  

 23 Subscritores do canal do youtube, que possibilitaram um total de 28.048 visualizações. 
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No decorrer das campanhas foram criadas as seguintes ferramentas que devem ser analisadas, 
reactivadas e optimizadas. 

 Website: http://www.schoener-leben-mit-kork.de/de/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/schoenerlebenmitkork 

 Twitter: https://twitter.com/KorkNews  

 Pinterest: https://www.pinterest.com/korktrends 

 Youtube: https://www.youtube.com/user/Schoenerlebenmitkork 

 

Assinatura: “Schöner leben mit kork” (A vida é bela com cortiça) 

 

C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Aumentar as vendas para 6,28 milhões de m2. 

 Ganhar notoriedade e comunicar as vantagens emocionais e sensoriais deste tipo de 
pavimento distinto e único, aliado a factores de qualidade, versatilidade, inovação, 
modernidade, trendy, elegância e novidade, para além das vantagens técnicas e 
intrínsecas (bom isolamento térmico e acústico, flexibilidade, de fácil montagem e 
manutenção, não-alérgico, natural, reciclável e ecológico). 

 Construir rede de embaixadores e testemunhos de opinion makers. 

 Actualizar a informação da rede de distribuição para os actuais pavimentos de cortiça 
disponíveis. 

 

Briefing | Foco estratégico 

A modernidade e conforto aliada a benefícios funcionais com a garantia total de sustentabilidade. 
A combinação perfeita entre design e sustentabilidade.  

 

Briefing | Influenciadores do mercado 

 Consumidor  

 Retalho e distribuição 

 Profissionais formadores de opinião (bloggers, arquitectos, designers e decoradores de 
interiores) 

 Media (generalista e especializada) 
 

Briefing | Públicos-alvo 

 Consumidor  

 Retalho e distribuição 

http://www.schoener-leben-mit-kork.de/de/
https://www.facebook.com/schoenerlebenmitkork
https://twitter.com/KorkNews
https://www.pinterest.com/korktrends
https://www.youtube.com/user/Schoenerlebenmitkork
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 Profissionais formadores de opinião (bloggers, arquitectos, designers e decoradores de 
interiores) 

  Escolas, universidades e centros de formação na área da arquitectura e design 

 Media (generalista e especializada) 
 

Briefing | Outputs 

• Aumentar o volume de vendas para 6,28 milhões de m2. 

• Visitas de jornalistas e líderes de opinião a Portugal: 5 

• Aumentar o número de artigos publicados nos media (online e offline): +2,5% 

• Aumentar o número de fãs e seguidores nas redes sociais locais: +5% 

 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

De referir que neste mercado contamos com a participação activa, quer ao nível da definição quer 

ao nível da execução e controlo, das empresas portuguesas presentes no mercado e que estão 

agrupadas na DKV – Deutscher Kork-Verband. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 400.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 11 | CAMPANHA NOVAS APLICAÇÕES 

 

A | Enquadramento 

 

O sector da cortiça definiu um desafio para o lançamento de novas aplicações (de e com cortiça), 

com maior valor acrescentado do que as actuais, que represente um volume de negócios 

adicional de 25 milhões de euros. O nível de ambição é grande mas, de igual modo, o grau de 

dificuldade inerente. 

São muitos e variados os produtos considerados e, por conseguinte, muitos e diversos os 

mercados de destino dos produtos deste subsector.  

Vestuário, calçado, automóveis, aviação, mobiliário, instrumentos musicais, decoração casa/lar, 

medicamentos, cosméticos, energia eólica, joalharia, actividade artística/cultural, desporto… são 

alguns dos muitos exemplos de utilização da cortiça, actualmente com expressão nas nossas 

exportações. 

Pela experiência dos últimos anos, são muitos os exemplos de novas aplicações de e com cortiça e 

na generalidade dos casos, o impacto e efeito surpresa dessas aplicações é estrondoso. Quase 

sempre são notícia quer a nível nacional e internacional, quer na imprensa especializada ou 

generalista. Por outro lado, o público-alvo dessas novas aplicações surge rapidamente, e quase 

sempre motivado por soluções de base natural que evidenciem uma pegada mais ecológica. 

Ora é chegado o momento de a indústria da cortiça apresentar uma acção concertada e proactiva 

em torno das novas aplicações da cortiça. Muitas vezes, as novas aplicações de e com cortiça são 

quase totalmente desenvolvidas fora do nosso sector, o que nos surpreende pela positiva mas 

que nos deixa com o sentimento de sermos mais activos em torno de uma área de aposta futura. 

Possuímos, actualmente, um grupo de empresas associadas que estão fortemente 

comprometidas com o lançamento de novas aplicações. Resultante de estratégias diferenciadas 

empresa a empresa, e que recorrem por vezes a consórcios com universidades, centros de design, 

bem como com a rede de centros tecnológicos nacionais e são vários os exemplos do trabalho em 

curso.  

É chegado o momento da estratégia de comunicação do sector apostar neste subsector industrial 

e nas suas aplicações. No InterCork III, pretendemos levar a cabo uma estratégia comunicacional 

que promova a utilização da cortiça em novas aplicações que não rolha e os materiais de 

construção.  

Através desta estratégia comunicacional, estaremos a criar as condições de desenvolvimento e de 

internacionalização da acção das empresas fortemente comprometidas no desenvolvimento de 

novos produtos.  
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C | BRIEFING 

 

Briefing | Linhas Estratégicas 

 Dar a conhecer as novas aplicações de e com cortiça; 

 Dar a conhecer as propriedades da matéria-prima cortiça enquanto solução natural e 

amiga do ambiente; 

 Posicionar as novas aplicações de e com cortiça num segmento de produto de excelência, 

inovador e de elevada incorporação tecnológica. 

 

Briefing | Foco estratégico 

Propriedades únicas aliadas a modernidade e conforto, com a garantia total de sustentabilidade.  

 

Briefing | Acções tacticas 

Para o cumprimento dos objectivos enumerados, consideramos a realização das seguintes 

actividades: 

1. Roadshow Cork | University 

Dar a conhecer o sobreiro, a cortiça e as suas aplicações junto de universidades é um meio 

privilegiado de gerar a utilização desta solução por futuros profissionais. Sabendo do quase 

completo desconhecimento desta espécie pela maioria da comunidade científica, torna-se 

fundamental potenciar o conhecimento junto de professores e alunos. Dar a conhecer as 

propriedades da cortiça, falar dos ecossistemas associados ao montado de sobro, despertar 

consciência do campo de utilização da cortiça enquanto solução de base natural e amiga do 

ambiente, são algumas das razões que nos mobilizam para esta acção. 

Pretende-se potenciar o Roadshow Cork | University junto de entidades selecionadas pela sua 

excelência de actuação e reconhecimento na comunidade e mercados. Identificadas, serão 

estabelecidos os contactos que nos permitam concretizar as acções junto de alunos e professores. 

Consideram-se prioritárias as escolas de design de produto, design industrial, engenharia de 

produto e engenharia de materiais, assim como a arquitectura. Complementarmente, poderão 

ser considerados os cursos de modelismo, estilismo, engenharia e design de moda e áreas afins.  

A selecção de países a intervir deverá ter em linha de conta os países considerados nas restantes 

acções do InterCork, garantindo-se assim economias de escala em termos de proximidade e 

facilidade de contactos. 
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2. Cork | Events 

A realização de Cork | Events pretende potenciar as mais-valias da cortiça, através da preparação 

de um espaço de apresentação, interacção e promoção da cortiça e suas aplicações. 

A APCOR, quer através da visita das centenas de líderes de opinião que convida para virem a 

Portugal vivenciar a Historia da Cortiça, através das campanhas a desenvolver nos vários 

mercados, quer através do seu reconhecimento como centro de informação sobre a cortiça, é 

cada vez, mais confrontada com pedidos de organização de visitas para públicos diversos que vêm 

conhecer e Portugal e mostram interesse em conhecer um dos seus principais ícones: a cortiça. A 

visita a unidades industriais nem sempre é possível, quer por indisponibilidade por parte das 

empresas, quer por questões ligadas à actividade regular das empresas, quer por questões de 

segurança, quando falamos de públicos mais novos. Logo, a APCOR que assume a 

responsabilidade de ser o centro de informação sobre cortiça não só para Portugal mas para o 

Mundo, devido à liderança do nosso país em todas as vertentes ligadas à cortiça, deve e tem que 

assumir uma política de portas abertas e de disseminação de informação sobre a cortiça e o 

sector…isto será transversal quer ao público em geral quer aos profissionais quer aos estudantes 

e investigadores que pretendem conhecer para melhor poder explorar esta matéria-prima tão 

particular. 

O espaço terá que ser pensado e elaborado de forma a transmitir os valores associados à cortiça 

(qualidade, performance, design, premium, aspiracional, cultura, sustentabilidade e futuro) e terá 

que contemplar um espaço de exposição e demonstração do que de melhor se faz em e com 

cortiça, com um espaço para auditório, que permita a realização de pequenos seminários e acções 

de disseminação e promoção da cortiça.  

 

Palavras chave: interactivo, expositivo, inovador, versátil, glamour, inusitado…. 

O espaço disponível para este efeito localiza-se na APCOR (pode ser visitado) e possui as seguintes 

características: 

 Auditório: 15 metros  comprimento x 11 metros largura 

 Área de recepção: 11 metros largura x 6 comprimento. 
 

Público-alvo 

 Líderes de opinião que vêm a Portugal a convite da APCOR  

 Turistas oriundos das agências de income  

 Estudantes de todas as faixas etárias, desde o ensino pré-escolar a universitário. 
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Briefing | Outputs 

 Road Show Cork University: 5 

 Cork Events: 1 
 

Nota: Os outputs mencionados são indicativos e poderão ser alvo de reformulação, por parte dos 
proponentes, desde que devidamente justificados. 

 

E | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

 

Orçamento: 250.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimento de Concurso. 
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LOTE 12 | VÍDEOS 

A | Contexto de ACTIVIDADE 

A|1. Enquadramento 

Os vídeos a desenvolver no âmbito deste briefing serão para utilizar no projecto InterCork III, nos 

mercados e aos público abaixo descritos. Pretende-se a realização de vídeos que possam ser 

disseminados nas várias campanhas em todo o mundo e nos diferentes canais disponíveis. A 

execução destes vídeos não invalida a realização de outros que venham a ser desenvolvidos no 

âmbito de cada campanha e em torno de objectivos específicos de cada mercado.  

A|2. Mercados 

1. Campanha de Promoção de Rolhas 

 EUA (EN) 

 França (FR) 

 Alemanha (AL) 

 Itália (IT) 

 Brasil (PT) 

 China (RPC) 

 Reino Unido (UK) 

2. Campanha de Promoção de Materiais de Construção e Decoração 

 Alemanha (AL) 

3. Campanha de Design 

 Escandinávia: Suécia (SE) e Dinamarca (DK) 

4. Campanha de Novas Aplicações 

 

A|3. Públicos-alvo da campanha 

Para atingir os objectivos acreditamos que temos de trabalhar muito especificamente os 

seguintes públicos-alvo. 
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Públicos-Alvo globais Rolha: 

 Consumidor final; 

 Redes sociais; 

 Media (especializada e generalista); 

 Responsáveis de Marketing e técnicos de organismos profissionais; 

 Trade (grandes players/retalho, importadores e distribuidores); 

 Críticos de vinho e especialistas da área; sommeliers, entre outros; 

 Clientes do sector.   

Públicos-Alvo globais MCD: 

 Consumidor final; 

  Arquitectos, engenheiros, designers e decoradores; 

  Retalhista, importadores s e distribuidores; 

  Escolas técnicas, universidades, centros de design; 

  Media; 

 Clientes do sector.   

Público-Alvo globais Novas Aplicações: 

 Arquitectos, engenheiros, designers, decoradores; 

 Estilistas, artistas (escultores, etc); 

 Estudantes e professores das várias áreas; 

 Media; 

 Consumidor final. 

B | BRIEFING 

B|1. Objectivo  

Com este lote de encargos pretende-se a execução de três vídeos transversais para utilização, 

quer junto dos diferentes públicos-alvo identificados anteriormente, quer junto dos vários 
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stakeholders, em Portugal ou nos diferentes mercados. Pretende-se assim um carácter distintivo e 

com grande poder de captação para quem os visualiza, criando um efeito surpresa e admiração! 

Mostrar a infinidade de produtos onde a cortiça está presente, valorizar o facto de beber vinho 

vedado com cortiça, ficar a saber que no mundo há imensos embaixadores da cortiça de áreas 

diversas, desde a arquitectura, design, vinho, ambiente, entre outros. 

 

B|2. Mensagem 

As mensagens-chave globais transversais a apresentar nos vídeos são as seguintes: 

 Cortiça é Cultura, Natureza, Futuro; 

 Cortiça acrescenta valor ao vinho; 

 Cortiça é a preferida do consumidor e das caves; 

 Cortiça contribui para a preservação do planeta; 

 Cortiça é um material do futuro; 

 Cortiça está presente num conjunto de aplicações, muitas delas desconhecidas mas 

surpreendentes. 

 

Devendo ainda comportar as seguintes mensagens secundárias: 

 Cortiça: faz parte da cultura de um povo, de uma região, de uma história; 

 Cortiça: assegura a sobrevivência de um ecossistema único no mundo; preserva espécies 

animais e vegetais; é natural, reutilizável e reciclável; 

 Cortiça: matéria-prima de uma indústria sustentável e eco-eficiente; 

 Cortiça: excelentes qualidades intrínsecas (leve, impermeável, elástica e compressível, 

isolante e resistente); 

 Cortiça: produto com excelentes qualidades técnicas e de performance. 

 

B|3. Conceito/Assinatura 

Cortiça: Cultura, Natureza e Futuro. 

 

B|4. Canais de distribuição/Meios de Divulgação  

Meios digitais (sítios e redes), eventos, apresentações corporativas e sectoriais e na interacção 

com os diferentes públicos-alvo. 
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B|5. Públicos-alvo  

Para atingir os objectivos acreditamos que temos de trabalhar muito especificamente os 

seguintes públicos-alvo. 

Públicos-Alvo Rolha: 

 Consumidor final; 

 Trade (grandes players/retalho, importadores e distribuidores); 

 Responsáveis de Marketing e técnicos de organismos profissionais; 

 Clientes do sector.   

 Media (especializada e generalista); 

 Críticos de vinho e especialistas da área (sommeliers, enólogos, entre outros). 

 

Públicos-Alvo Materiais de Construção e Decoração: 

 Consumidor final; 

  Arquitectos, engenheiros, designers e decoradores; 

  Retalhistas, importadores s e distribuidores; 

  Escolas técnicas, universidades, centros de design; 

  Media; 

 Clientes do sector.   
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B|5. Suportes a desenvolver 

Suporte Destinatários Línguas Quant. Especificações Conceito Data Entrega 

Vídeo promocional 
de curta duração 

“spot publicitário” 

Todos os 
públicos. 

Voz off: 
Inglês  e 
Português 

1 
vídeo  

Tempo: 20 a 30 segundos no 
máximo. (1) 

 

 

É necessária a evidência de que se está a 
contar a história da cortiça de uma forma 
apaixonante, passando emoção, desejo, 
orgulho, etc. 
 
Posicionar a cortiça no século XXI como um 
produto do futuro. Com tradição, mas 
totalmente adaptado e adaptável às novas 
tecnologias e que está presente nas indústrias 
mais exigentes do mundo. 
 
O vídeo tem ser surpreendente e conquistar 
pela diferença, procurar o efeito “uau”. ISTO É 
MESMO CORTIÇA??!! Trazendo inovação e 
surpresa, mesmo a quem já conhece a cortiça. 
 
Ex.: “Não sei nada sobre cortiça ou sei muito 
pouco, mas vou ficar apaixonado e vou querer 
saber muito mais depois de ver este vídeo.” 
 
O vídeo tem de ser “eye-catching” e 
conquistar quem está a visualizar. Depois de 
ver o vídeo vou assumir o papel de 
embaixador da cortiça, na minha rua, no meu 
bairro, junto dos meus amigos e familiares. 

Data limite da 
entrega 60 dias 
após 
adjudicação. 
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Vou fazer um “hino” à cortiça. 
 
Vou associar a cortiça a qualidade, a natureza, 
a cultura e a futuro. 

Vídeo Sectorial 

“Cortiça da 
matéria-prima ao 
produto final” 

Todos os 
públicos. 

Voz off: 
Inglês e 
Português 

1 
vídeo  

Tempo: 3 a 5 minutos no 
máximo. (1) 

 

Vídeo deve fazer uma 
simbiose entre imagens e 
animação gráfica, de modo a 
criar um produto com 
dinamismo e apelativo e que 
cative do princípio ao fim, mas 
passando a informação 
necessária.  

 

 

Vídeo educativo sobre o sector da cortiça. 
Depois de visualizar este vídeo tenho de 
perceber: 

 de onde vem a cortiça e que não se cortam 
árvores para a extrair da sobreiro; 

 que produtos podem ser realizados com 
cortiça e como se fabricam; 

 qual o ciclo produtivo: desde a matéria-
prima aos produtos finais, os mais comuns 
como a rolha, pavimentos e 
revestimentos, e os menos comuns em 
pranchas de surf e indústria de transporte, 
por ex.; 

 que a cortiça é um produto natural e 
amigo do ambiente (é possível reciclá-lo); 

 que contribui para a retenção de CO2; 
 qual o papel/importância da cortiça a nível 

social;  
 que está presente em 12 mil milhões de 

garrafas e nos melhores vinhos do mundo; 
 que é usada pelos mais distintos 

arquitectos, designers, estilistas; e 
elogiada por produtores vinícolas, 
sommeliers e enólogos;  

 é indiscutivelmente um produto 

Data limite da 
entrega 75 dias 
após 
adjudicação. 
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inigualável e de futuro. 
 

  

Vídeo Resumo 
Campanha 
InterCork 

Todos os 
públicos. 

Voz off: EN 
com 
legendas 
em 
português 

 

1 
vídeo  

Tempo: 3 minutos (1) 

 

Vídeo com recurso a animação 
gráfica, fotografias e vídeo 
que possa de uma forma 
dinâmica apresentar as 
principais actividades e 
resultados do InterCork. 
 
Vídeo informativo, mas 
apelativo, que tenha os 
highlights da campanha e que 
permita dar a conhecer o que 
foi o trabalho de comunicação 
durante um ano e meio. Vídeo 
dinâmico e ritmado, com 
recurso a música e elementos 
gráficos e de animação 
mostrando fotos de eventos, 
publicidade, artigos e outros 
elementos elaborados durante 
o projecto. 

O que é o InterCork? 

Que resultados?  

O sucesso de uma campanha de comunicação. 

Resultados indicam a pertinência de futuras 
campanhas. 

15 dias úteis 
após entrega de 
todo o material 
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(1) A duração definida é indicativa do suporte que se pretende, no entanto as entidades proponentes, desde que devidamente justificado, poderão 

propor durações diferentes, sem que o mesmo desvirtue o conceito definido. 

 

Notas:  

Os vídeos devem ser entregues em versão Full HD, HD e Net.  

Full HD: para utilização com excelente qualidade e a ser reproduzido em DVD, desktop ou ecrã de TV. 

HD: para utilização em DVD, desktop ou ecrã de TV. 

Net: para visualização em youtube, sítios e compatível com diversos dispositivos móveis.  

 

A totalidade das imagens realizadas no âmbito deste projecto, ou seja os brutos, devem ser entregues em disco externo, num formato de Full HD e/ou 
HD, e passíveis de serem utilizadas noutros projectos. Estas imagens devem, ainda, ser disponibilizadas num formato passível de ser visualizado em 
qualquer computador (tipo mpeg, avi, etc). Todos os direitos das imagens serão da APCOR, bem como os direitos de realização e direitos conexos e por 
tempo ilimitado. 

 

Viagens, alojamento, alimentação, contratação de modelos, e todos os custos inerentes à realização das imagens e à execução do vídeo estão a cargo da 
agência. 

 

Imagens da APCOR já realizadas podem ser descarregadas no seguinte link e destinam-se ao uso exclusivo deste trabalho: 

http://www.apcor.pt/videos/cnf/ 

http://www.apcor.pt/videos/cnf/
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 username: videos-apcor 

password: A54@13_Tu 

 

Os vídeos editados com estas imagens, podem ser consultados em: http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/ 

Cortiça, Cultura, Natureza, Futuro – 3 versões e Cortiça. Muito mais do que parece. 

Fotografias disponíveis em: 

http://www.apcor.pt/cloud/   - Pasta Photos 

Username : Agency 

Password: 3Gtz_rT43 

 

E http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/  

Fotos para uso exclusivo deste trabalho. 

 

 

http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/
http://www.apcor.pt/cloud/
http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/
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C | BUDGET e Timmings 

Orçamento: 90.000,00€ 

Data final da campanha: 30 Setembro 2017 

 

DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Consultar Caderno de Encargos e 
Programa de Procedimento de Concurso. 

 

D | Apresentação da Proposta e Selecção 

C|1. Elementos para a apresentação da proposta 

A proposta deverá ser construída e apresentada com a seguinte estrutura e informações: 

a) Memória descritiva e Story board para o vídeo promocional – exemplo claro da história 

e look and feel que se deseja transmitir no tempo referido; 

b) Memória descritiva e mood board para o vídeo sectorial; 

c) Cronograma de modo a assegurar as datas de entrega previstas em B|5. 

d) Orçamento discriminado pelas várias rubricas (design/concepção/fee de 

desenvolvimento, recolha de imagens, disponibilização/gravação dos vídeos e imagens 

nos diversos suportes, outras consideradas fundamentais) e Preço Total. 
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ANEXO N. 

Elementos obrigatórios 

 

A | Elementos obrigatórios 

 

A|1. Logotipo Principal 

Sempre que não seja aplicável, contemplada a utilização de uma assinatura/logotipo criada no 

âmbito da anterior campanha, deverá ser dada primazia à utilização do logotipo seguinte. 

 

Manual de normas e regras de utilização disponíveis para download em: 

http://www.apcor.pt/cloud/   - Pasta Logos 

Username : Agency 

Password: 3Gtz_rT43 

 (A entidade adjudicante reserva-se ao direito de exigir a inclusão de mais algum elemento 

obrigatório, a definir em sede de execução do contrato). 

 

A|2. Logotipos Secundários  

É obrigatório contemplar a inclusão dos logotipos a seguir identificados, em todos os 

suportes/acções da campanha.  

         

  

 

http://www.apcor.pt/cloud/
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Manual de normas e regras de utilização disponíveis para download em: 

PT: http://www.poci-compete2020.pt/sobre-nos/comunicacao 

(A entidade adjudicante reserva-se ao direito de exigir a inclusão de mais algum elemento 

obrigatório, a definir em sede de execução do contrato). 

 

A|3. Website 

Sempre que não seja aplicável, contemplada a utilização de um endereço criado no âmbito da 

anterior campanha, deverá ser dada primazia ao sítio da APCOR www.apcor.pt. 

 

 

 

http://www.poci-compete2020.pt/sobre-nos/comunicacao
http://www.apcor.pt/
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ANEXO O. 

Informação complementar 

 

A | Recursos 

 

A|1. Fotografias 

Acesso ao banco de imagens APCOR para fins de construção de proposta (facultativo), 

disponível em: 

http://www.apcor.pt/cloud/   - Pasta Photos 

Username : Agency 

Password: 3Gtz_rT43 

 

E http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/  

 

 

 

 

http://www.apcor.pt/cloud/
http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/
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A|2. Websites e redes sociais 

Websites e redes sociais criadas no decorrer das campanhas 

 

 

Web Facebook Twitter / Weibo Youtube / Vimeo / Youku Flickr/Instagram/Pinterest 

APCOR apcor.pt /apcortica /apcortica /apcortica  - 

USA (r)  100percentcork.org /100PercentCork /100percentcork /100percentcork 

instagram.com/100percentcork 
pinterest.com/100percentcork 

USA (mcd)  realcorkfloors.com /realcorkfloors /RealCorkFloors 

youtube.com/RealCorkFloors  
flickr.com/photos/realcorkfloors 

vimeo.com/realcorkfloors  

Russia corkhome.ru /probka -  -  - 

Reino Unido - /ilovenaturalcork /LoveNaturalCork  -  - 

Japão  naturalcork.jp - -  -  - 

Italia ilsughero.org/ /IoStoColSughero /IoStoColSughero youtube.com/IoStoColSughero  - 

França planeteliege.com /planeteliege /planeteliege 

vimeo.com/planeteliege 
youtube.com/user/Planeteliegechannel 

flickr.com/photos/planeteliege 
instagram.com/planeteliege 
fr.pinterest.com/planeteliege 

Espanha preservalobueno.com /preservalobueno /re_corcho youtube.com/preservalobueno pinterest.com/preservalobueno/ 

China mygreencork.com - weibo.com/naturalcork i.youku.com/u/id_UNDEyNzI5MTE2   - 

Benelux kurkinhuis.be - - 
  
- 

- 

Alemanha (r)  natuerlichkork.de /natuerlichkork /natuerlichkork 
youtube.com/NatuerlichKork 
vimeo.com/natuerlichkork 

 flickr.com/photos/natuerlichkork 

http://www.apcor.pt/
http://www.youtube.com/apcortica
file://///Servidor/BigServer/1-%20APCOR/5-%20Projectos/531%20-%20Intercork%20II/Briefings/100percentcork.org
http://www.facebook.com/100PercentCork
http://www.twitter.com/100percentcork
http://www.youtube.com/100percentcork
http://www.realcorkfloors.com/
http://www.twitter.com/RealCorkFloors
http://www.youtube.com/RealCorkFloors
http://www.flickr.com/photos/realcorkfloors
http://www.vimeo.com/realcorkfloors
http://www.corkhome.ru/
http://www.facebook.com/probka
http://www.facebook.com/ilovenaturalcork
http://www.twitter.com/LoveNaturalCork
http://www.naturalcork.jp/
http://www.facebook.com/IoStoColSughero
http://www.twitter.com/IoStoColSughero
http://www.youtube.com/IoStoColSughero
http://www.planeteliege.com/
http://www.facebook.com/planeteliege
http://www.twitter.com/planeteliege
http://www.vimeo.com/planeteliege
http://www.flickr.com/photos/planeteliege
http://www.instagram.com/planeteliege
http://www.fr.pinterest.com/planeteliege
http://www.preservalobueno.com/
http://www.facebook.com/preservalobueno
http://www.twitter.com/re_corcho
http://www.youtube.com/preservalobueno
http://www.mygreencork.com/
http://www.weibo.com/naturalcork
http://i.youku.com/u/id_UNDEyNzI5MTE2
http://www.kurkinhuis.be/
http://www.natuerlichkork.de/
http://www.facebook.com/natuerlichkork
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Alemanha (mcd)  schoener-leben-mit-kork.de /schoenerlebenmitkork /korknews youtube.com/Schoenerlebenmitkork  pinterest.com/korktrends 

Brasil - /100PorCentoCortica - - instagram.com/100Porcento_Cortica 

Suécia korknaturligtvis.se - - - - 

Dinamarca kork-naturligvis.dk/ - - - - 

http://www.schoener-leben-mit-kork.de/
http://www.facebook.com/schoenerlebenmitkork
http://www.twitter.com/korknews
http://www.youtube.com/Schoenerlebenmitkork
http://www.instagram.com/100Porcento_Cortica
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B | APCOR 

 

A Associação Portuguesa da Cortiça - APCOR - é uma associação patronal, de âmbito nacional, 

fundada em 1956, com sede em Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, 

Portugal, contando actualmente com 10 colaboradores.  

A APCOR tem como objectivo promover e valorizar a matéria-prima cortiça e os seus produtos 

a nível nacional e internacional, com o fim de reforçar a competitividade do sector.  

Representando todas as empresas, suas associadas, que se dediquem à produção, 

comercialização ou exportação de produtos de cortiça, está também empenhada em garantir 

que os seus associados adoptem as melhores práticas de produção reconhecidas. 

A APCOR conta, actualmente, com cerca de 270 empresas associadas. Face ao volume de 

facturação e de trabalhadores, estas empresas apresentam um papel decisivo no conjunto das 

633 empresas existentes a nível nacional. Estimamos que as empresas associadas da APCOR 

garantam cerca de 85% do volume de negócios do sector, sendo responsáveis por cerca de 

85% do total das exportações. 

A nível nacional a indústria da cortiça conta com mais de 600 empresas e mais de oito mil 

trabalhadores. As empresas estão distribuídas pelos 4 subsectores: preparador, rolheiro, 

granulador e aglomerador, sendo que o subsector rolheiro é predominante, garantindo cerca 

de 70% do total do volume de negócios do sector com a produção e comercialização de todo o 

tipo de rolhas. De referir que o sector é representado fortemente por empresas de pequena 

dimensão sendo que a localização destas está circunscrita fortemente ao concelho de Santa 

Maria da Feira, distrito de Aveiro, região líder a nível nacional e internacional na 

transformação de cortiça. 

A APCOR tem como missão promover e valorizar a cortiça enquanto matéria-prima de 

excelência e os seus produtos, através da criação das condições necessárias ao 

desenvolvimento dos seus associados. 

As principais áreas de intervenção são: Internacionalização; Inovação e Desenvolvimento; 

Informação; Serviços de Apoio; Qualidade; Contratação Colectiva; e Cooperação Institucional. 

O movimento associativo sectorial conta com uma rede de entidades que actuam de modo 

integrado e que se complementam com uma vocação específica. A APCOR assume um papel 

agregador entre essas entidades sendo sua responsabilidade, de algum modo, a formulação de 

orientações estratégicas e tácticas operacionais que cada uma das entidades vai dinamizar. De 

referir o papel das seguintes entidades: Centro de Formação Profissional da Indústria de 

Cortiça (CINCORK), Centro Tecnológico da Cortiça (CTCOR), Confederação Europeia da Cortiça 

(C.E.Liège), Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça (Filcork) e a Associação para a 

Competitividade das Indústrias da Fileira Florestal (AIFF) (Cluster). 

Mais informação em www.apcor.pt  

http://www.apcor.pt/
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C | O sector da cortiça 

 

C|1. Diagnóstico 

O universo empresarial da indústria portuguesa da cortiça é formado por 633 empresas, 

emprega 8295 trabalhadores (MTSSS:2014) e gera um valor acrescentado de 757,3 milhões de 

euros (INE:2015), representando 0,7% do PIB (preços de mercado), 2% das exportações de 

bens portuguesas, 1,2% das exportações totais portuguesas e cerca de 30% do total das 

exportações portuguesas de produtos florestais.  

 

Sendo a dimensão média das empresas de 15 trabalhadores (contando com mais de 400 

empresas com 1 a 19 trabalhadores), portanto uma actividade essencialmente de pequenas 

empresas, estamos perante um sector exportador por excelência, realizando nos diferentes 

mercados internacionais - EUA (19,8%), França (18,1%), Espanha (11,2%), Itália (9,7%), 

Alemanha (8%), Reino Unido (3,5%), China (2,4%), Brasil (0,45%), Suécia (0,32%) e Dinamarca 

(0,55%) - vendas que, no total, ultrapassam os 899 milhões de euros (INE:2015). Ao importar 

apenas 142 milhões de euros contribui para a balança comercial portuguesa com um superavit 

de 757,7 milhões de euros. 

 

A internacionalização sectorial tem um impulso decisivo no facto de Portugal deter uma quota 

de 49,6% na produção mundial de cortiça (FAO: 2010) e de 62,7% do total das exportações 

mundiais (ITC:2015).  

 

C|2. Comércio internacional 

A relevância de Portugal enquanto líder mundial na produção, transformação e 

comercialização de cortiça é comprovada pelos diversos dados abaixo apresentados. 

 

Com um valor global de exportações de 899 milhões de euros e um saldo da balança comercial 

de 757,7 milhões de euros (INE:2015), a fileira da cortiça é extremamente relevante para a 

economia portuguesa. 

O valor global das exportações de cortiça no período 2000 a 2010 apresenta uma tendência de 

quebra, com uma redução de 163 Milhões de Euros (-17,8% comparativamente a 2000). Em 

qualquer caso esta análise fica influenciada pelo impacto generalizado da recessão económica 
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global de 2008 e 2009. Efectivamente, as exportações de cortiça vinham a apresentar uma 

ligeira tendência de recuperação no período 2006-2007, interrompida em 2008 pela crise 

internacional. No entanto, o ano de 2010 já apresentou uma clara recuperação, com um valor 

de exportações de 754 Milhões de Euros, um acréscimo de 8% face ao ano anterior. 

O ano de 2011 manteve a linha de crescimento com um aumento de 7,6 % em valor (chegando 

aos 812 milhões de euros) face a 2010, tendência mantida em 2012, com um aumento de 4% 

em valor face a 2011, atingindo os 845 milhões de euros. Nos últimos três anos a tendência 

continuou ascendente, tendo registado de 2014 para 2015, um aumento de 6,3%.  

Relativamente às exportações de cortiça em volume, a tendência entre 2000-2010 é distinta, 

uma vez que ocorreu um aumento da quantidade de cortiça exportada de cerca de 17,000 

toneladas (um aumento de 12,5%). Tendência mantida em 2011 ao registar um aumento de 

13,8% (o que representou 179 milhares de toneladas) e em 2012 não se fugiu à regra, com um 

aumento de 5%, o que representou 189 milhares de toneladas, e um aumento de mais de 10 

mil toneladas. De 2013 para 2015, as exportações em volume diminuíram cerca de 13%, de 

201 milhares de toneladas para 177 milhares de toneladas.  

 

A fileira da cortiça representa 1,2% das exportações totais portuguesas, 1,8 % das exportações 

de bens e apenas 0,2% das importações totais portuguesas e 0,2% das importações de bens. 

 

Os destinos das exportações de cortiça são muito diversificados, embora os quinze principais 

destinos representem 87,5% do valor global das exportações e, deste valor, a Europa assume 

61,9%. Relativamente a 2015, destaca-se: 

 EUA passaram a ocupar desde 2015 o principal destino das exportações portuguesas 

de cortiça, destronando a histórica França. Assumem 177,8 milhões de euros e 19,8% 

do total.  

 França ocupa agora o segundo lugar com 162,5 milhões de euros (18,1%), seguindo-se 

a Espanha (100,7 milhões de euros, 11,2%) e a Itália (87,1 milhões de euros, 9,7%); 

 Espanha é o principal destino das exportações de cortiça em volume (32 751 milhares 

de toneladas, cerca de 18,5% do total); 

 China é um mercado com grande potencial de desenvolvimento, registando em 2015, 

2,4% das exportações em valor e 3,5% em volume. 
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Em 2015, as importações de cortiça totalizaram 142 milhões de euros, um acréscimo de 7,49 

% face a 2014. O valor global das importações de cortiça no período 2000 - 2010 apresenta 

uma tendência de quebra, com uma redução de 60 milhões de euros (-38,8% 

comparativamente a 2000), superior, em termos relativos, à quebra verificada para o valor das 

exportações. De 2010 em diante as importações foram aumentando gradualmente, atingindo, 

em 2015, o valor mais elevado da última década.  

As importações em volume também apresentaram uma tendência de quebra, embora com um 

período de alguma estabilização entre 2006 e 2008, após o que se seguiu um decréscimo 

acentuado devido à recessão económica global. No período em análise, embora influenciado 

pelos factores atrás referidos, as importações em volume desceram 19,0% (redução de 11,9 

mil toneladas). 

Em 2010, verificou-se já uma recuperação das importações em volume, que apresentaram um 

crescimento de 23,4% face ao ano anterior, tendo totalizado 50,6 mil toneladas. Em 2011, as 

importações também aumentaram, na ordem dos 44,1%, atingindo as 72 mil toneladas. Desta 

data até ao último ano, as importações em volume mantiveram alguma estabilidade, com uma 

ligeira diminuição em 2015, atingindo as 69,8 milhares de toneladas e uma diminuição de 

4,3%.  

Quanto à origem das importações portuguesas de cortiça em 2015, constata-se que estas 

estão muito concentradas em Espanha (país produtor e transformador de cortiça). De facto, é 

deste país que são provenientes a esmagadora maioria das importações: 

 70,44% das importações em valor (100 milhões de euros); 

 75,6% das importações em volume (52,7 milhares toneladas). 

Destaque também para os Países do Norte de África (Marrocos, Tunísia e Argélia) que em 

conjunto representam cerca de 12% das importações em valor (16,7 milhões de euros) e 13% 

em volume (9 milhares de toneladas). 

Relativamente aos principais produtos de cortiça importados, destaca-se de forma evidente a 

matéria-prima cortiça, que com um valor de importações em 2015 de 82,3 milhões de euros, 

representa 58% do valor total das importações.  

A análise às importações em volume confirma, ainda mais, a predominância das importações 

de matéria-prima, que com 38,4 milhares de toneladas em 2015, representa 55% das 

importações totais em volume. 
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C|3. Comércio internacional - Produtos 

As rolhas de cortiça são o produto líder das exportações de cortiça em valor, com 644,4 

milhões de euros (71,7% do total), seguindo-se os materiais de construção (228 milhões de 

euros, 25,4%). Quanto às exportações em volume, são os materiais de construção o produto 

líder, com 123 milhares de toneladas (69,3% do total), seguindo-se as rolhas de cortiça (46 

milhares de toneladas, 25,9% do total). 

 

Nos últimos seis anos, o pior ano das exportações de rolhas de cortiça foi 2009, onde se ficou 

apenas pelos 457,9 milhões de euros. No ano seguinte, registou-se já uma recuperação, cerca 

de 15%, chegando aos 528 milhões de euros e, em 2011, manteve este crescimento, que 

rondou os sete por cento. De 2011 para 2012, as exportações de rolhas de cortiça continuaram 

a crescer atingindo os 2% de aumento e 578,5 milhões de euros. De 2012 para 2015 a 

tendência continuou crescente, aumento em mais de 76 milhões de euros, neste período. 

Dentro da categoria rolhas de cortiça, as rolhas de cortiça natural são o principal produto das 

exportações, com 394,5 milhões de euros (61%), seguindo-se as rolhas de champanhe e o 

outro tipo de rolhas, com 127,1 milhões de euros (20%) e 122,8 milhões de euros (19%), 

respectivamente. 

A análise aos principais destinos das exportações de rolhas em 2015 revela que é a França o 

principal cliente de Portugal, com 152,6 milhões de euros (23,7% do total das exportações de 

rolhas), seguindo-se os EUA (140,9 milhões de euros, 21,9%) e a Itália (79,7 milhões de euros, 

12,4%). Destaque ainda para a Espanha que ocupa o quarto lugar com, 72 milhões de euros e 

11,2%, a Alemanha, que ocupa o quinto lugar, com 21,5 milhões de euros e 3,3%, e a China, no 

décimo primeiro lugar, com 10,4 milhões de euros e 1,6%. 

 

Ao nível dos materiais de construção e decoração e ainda que tendo obtido uma taxa de 

crescimento de 7,4% em 2010 (face a 2009), a análise entre 2000 e 2010 revela uma perda de 

valor das exportações de 28,1% (redução de 66,5 milhões de euros). No entanto, desde 2009 

que esta tendência tem-se invertido com uma recuperação das exportações, de 2009 para 

2010 houve um aumento de 12 milhões de euros e de 2010 para 2011 de dois milhões euros. 

Em 2012, o aumento face ao ano anterior foi de 55,3 milhões de euros e 31%. De 2012 para 

2015, há uma tendência moderada de descida, tendo caído de 233,9 milhões de euros para 

228 milhões de euros.  
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A análise por tipo de produtos revela que o principal tipo de produto exportado corresponde a 

Cubos, Blocos, Chapas, Folhas, Tiras, Ladrilhos, Cilindros Maciços, em Cortiça Aglomerada com 

aglutinantes (4504.10.91), que com 151,2 milhões de euros de exportações em 2015, 

representaram 66,3% das exportações em valor dos materiais de construção em cortiça.  

As exportações em valor dos materiais de construção de cortiça concentram-se, 

essencialmente em quatro países: a Alemanha (22,1%), os EUA (15,8%), a Espanha (10,3%) e 

Rússia (6,2%).  

 

C|4. Análise SWOT 

A análise efectuada aos mercados permitem detectar pontos fortes e fracos, bem como as 

oportunidades e as ameaças que se colocam ao desenvolvimento e à competitividade do 

sector. A síntese destes elementos consta da matriz SWOT que, seguidamente, se apresenta. 

 

Pontos Fortes 

 Propriedades: natural, renovável, reciclável e reutilizável; 

 Inegáveis qualidades técnicas e sensoriais da cortiça; 

 Material versátil em termos de manuseamento e transformação; 

 Indústria eco-eficiente: aproveitamento de toda a matéria-prima (não há desperdício); 

 Existência de grandes grupos económicos nacionais ligados à indústria de cortiça; 

 Empresas com alto nível tecnológico e a apostar na Inovação e I&D; 

 Localização avançada na curva da experiência, face aos concorrentes internacionais; 

 Liderança mundial de Portugal na produção e comércio de cortiça; 

 Novas técnicas de fabrico, com ganhos evidentes de produtividade; 

 Exploração da Cortiça é o garante da sustentabilidade dos ecossistemas do montado; 

 Conotação Cultural da Cortiça (principalmente com Portugal, um dos símbolos mais 

representativos da identidade Portuguesa); o sobreiro foi elevado a símbolo nacional 

de Portugal. 

 

Pontos Fracos 

 Concentração da produção e transformação da cortiça num conjunto de países que 

não são de grande visibilidade e potencial mundial; 

 Fragilidade inerente ao processo produtivo, em termos de reflorestação, investigação, 

coordenação e regulação; 
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 Fraca agressividade/penetração nos mercados por parte das médias, pequenas e micro 

empresas; 

 Pouca divulgação das potencialidades do material, desconhecimento por parte do 

consumidor e produtor; 

 Flutuação de preços da matéria-prima no montado; 

 Sector constituído maioritariamente por PME sem capacidade de promoção dos seus 

produtos individualmente; 

 Débil aposta das PME em marketing e comunicação nos mercados. 

 

Oportunidades 

 Condições positivas ao desenvolvimento de novos produtos, para além dos 

convencionais; 

 Demonstração da capacidade evolutiva do material - Cortiça o material para o Futuro; 

 Elevado potencial de inovação tecnológica; 

 Interesse de informação sobre o sector e seus produtos; 

 Tendência crescente de utilização de produtos mais verdes, sustentáveis e amigos do 

ambiente, em diversos sectores/produtos; 

 Preocupações ambientais; 

 Utilização da cortiça por marcas de relevo mundial em quadrantes diversificados; 

 Posição privilegiada de Portugal em relação à produção e transformação do material; 

 Aumento do consumo mundial de vinho e consumidor disposto a gastar mais dinheiro 

em vinhos de melhor qualidade em mercados como China e EUA; 

 Líderes de opinião contrários à cortiça começam a reconsiderar as suas posições; 

 Caves de vinho que usavam screw caps regressam à cortiça; 

 Novas geografias. 

 

Ameaças 

 Crise financeira mundial; 

 Campanhas promocionais por parte de concorrentes aos produtos em cortiça (ex. 

rolheira) que veiculam uma imagem negativa em detrimento de outros materiais como 

o metal ou plástico; 

 Escassez do material pelo forte direccionamento para a indústria das rolhas; 
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 Pouca diversidade e disponibilidade de processos produtivos da cortiça para além dos 

utilizados na indústria das rolhas, pavimentos e isolamentos; 

 Estagnação dos mercados vinícolas de qualidade no espaço europeu; 

 O preço da matéria-prima está sujeito a variações frequentes; 

 Ameaça de produtos substitutos. 

 

C|5. Metas Sectoriais 

A nível sectorial, estão definidas três linhas de orientação para o crescimento do sector:  

 Recuperação da quota de mercado aos vedantes alternativos (1 a 1,5 mil milhões de 

vedantes, o que significará um aumento de cerca de 50 milhões de euros nas 

exportações); 

 Maior divulgação e promoção dos materiais de construção, decoração e design 

(potencial de crescimento na América do Norte, Leste Europeu e China, o que 

representará mais 25 milhões de euros); 

 Lançamento de novas aplicações em cortiça com maior valor acrescentado do que as 

actuais, com um volume de negócios adicional de 25 milhões de euros.  

 Continuar o repovoamento dos montados e apostar na melhoria qualitativa da cortiça; 

 Desenvolvimento sustentado da fileira da cortiça, propagando os efeitos a toda a 

cadeia de valor e actividades complementares; 

 Gerar maior valor acrescentado para os produtos de cortiça. 

 Continuar a gerar notoriedade e reconhecimento da cortiça e dos seus produtos nos 

mercados internacionais. 

 

Para que tal seja possível é necessário continuar o esforço de divulgação e promoção da 

cortiça nos mercados chave a nível mundial. Estas medidas têm um efeito na evolução das 

exportações relativamente rápido e duradouro. 

 

C|6. O Consumidor prefere a Cortiça 

A rolha de cortiça e os materiais de construção e decoração são os dois grandes segmentos da 

indústria da cortiça e, por este motivo, consideramos que devem ser os produtos a promover 

nos mercados internacionais. Não esquecendo que alavancar estes produtos com a inovação, a 

busca de novas soluções para a cortiça, será sempre uma mais-valia para suscitar o interesse e 

atenção pela cortiça. Além do mais, os consumidores de vinho também podem revestir o chão 

de sua casa com cortiça ou quem prefere a cortiça como uma peça de decoração ou 



 

Caderno de Encargos | InterCork II- Promoção Internacional da Cortiça | Info. Complementar 

 

 

 

 P. 115 - 126 

revestimento, por norma, também bebe vinho. Ou seja, as campanhas serão distintas por 

produto, mas haverá sempre sinergias que se poderão gerar entre as mesmas. 

 

Rolha de cortiça 

A rolha de cortiça é responsável por 71,6% das exportações nacionais de cortiça e é o produto 

chave de sustentabilidade do sector da cortiça. 

Os estudos realizados nas campanhas anteriores demonstram que o consumidor prefere, 

claramente, a cortiça. No entanto, esta preferência ainda não é reflectida no acto de compra. 

Os consumidores têm de ser sensibilizados para o facto de que exercer a sua preferência 

torna-se imprescindível para que a montante a cortiça passe a ser também a opção dos 

produtores e engarrafadores. O trabalho desta campanha será continuar a conquistar o 

consumidor de vinho e leva-lo a agir pela cortiça. 

Alguns dados de relevo: 

 EUA: 93% dos consumidores associa a rolha de cortiça a vinhos de qualidade; 

 França: 83% dos consumidores de vinho prefere a cortiça; 

 Itália: 85 % dos consumidores aponta a rolha de cortiça como o melhor vedante para 

assegurar a qualidade do vinho; 

 China: 85% dos consumidores acredita que os vinhos que usam cortiça são de melhor 

qualidade; 

 Alemanha: 57% dos consumidores optaria pela rolha de cortiça se o seu vinho 

preferido estivesse vedado com várias opções de vedantes; 

 Espanha: 92 % dos consumidores prefere a cortiça. 

Em média, 83% dos consumidores prefer a rolha de cortiça.  

 

Material de construção e decoração 

A cortiça como material de construção e decoração ainda não é encarada como a primeira 

opção quando se pensa em revestimentos ou pavimentos. A cortiça é colocada como a quinta 

opção para pavimento com 9%, segundo relevou um estudo realizado na Alemanha. No 

entanto, este estudo demonstra que quem a utiliza está satisfeito e aconselha a outros a sua 

utilização (a satisfação dos utilizadores da cortiça face ao produto em geral e ao preço faz com 

que 90% recomende a cortiça). A cortiça é considerada confortável, devido às suas 

características como isolante térmico, (38%) e macia (15%), fácil de limpar (14%) e um produto 

natural (12%). Quando questionados sobre algumas características da cortiça, a 

sustentabilidade e produto natural é aquela que é mais seleccionada com 81%. Por isso, é 

necessário ampliar este sentimento generalizado que a cortiça é um bom material neste 

segmento e fazer com que o consumidor pense na cortiça quando decide mudar o pavimento 



 

Caderno de Encargos | InterCork II- Promoção Internacional da Cortiça | Info. Complementar 

 

 

 

 P. 116 - 126 

da sua casa ou está a decidir sobre os materiais para construir a sua habitação. Os 

consumidores e os prescritores são imprescindíveis para aumentar a apetência pela cortiça. 

 

D | Factos 

 

D|1. Cortiça – os factos 

O montado mundial de sobro na actualidade 

Existem mais de 2,2 milhões de hectares de montado de sobro pelo mundo e a maioria 

encontra-se na região do Mediterrâneo. Portugal detém 34% da área mundial, mas 50% da 

produção.  

Em Portugal, há um sobreiro particular conhecido como o "Assobiador", assim chamado 

devido aos numerosos pássaros canoros que aí habitam e nidificam. Pensa-se que esta árvore 

tenha mais de 200 anos. Estima-se que, no final do ano 2000, esta árvore tenha produzido um 

milhão de rolhas. 

O Montado abriga mais de 160 espécies de aves, 24 espécies de répteis e anfíbios e 37 

mamíferos. A diversidade vegetal pode atingir 135 espécies por 1.000 m2.  

O Montado de sobre é um dos 35 santuários mundiais da biodiversidade. 

Estas florestas de sobreiros produzem anualmente cerca de 340.000 toneladas de rolhas de 

cortiça naturais, o que equivale ao peso de aproximadamente 44.000 elefantes. 

De nove em nove anos a casca do sobreiro é extraída manualmente de forma hábil e 

cuidadosa das árvores adultas e as pranchas de cortiça são transformadas em vedantes 

eficazes para garrafas de vinho, calçado e design e mesmo materiais aeroespaciais de alta 

tecnologia. Não é necessário cortar uma única árvore para extrair a cortiça. 

Um único sobreiro vive em média 200 anos e pode ser descortiçado entre 15 a 18 vezes. 

O selo de qualidade 

Cada rolha de cortiça possui até 800 milhões de células, que permitem a passagem de 

oxigénio, criando uma estrutura celular complexa impossível de reproduzir. 

É leve, elástica e compressível, adaptando-se à forma da garrafa e permitindo que esta se 

mantenha vedada eficazmente por mais de 100 anos. 

No mercado actual existe uma vasta gama de vedantes de cortiça à escolha com preços 

bastante competitivos. 

Os produtores de vinho preferem as rolhas de cortiça: a cortiça detém cerca de 70% da quota 

de mercado mundial. 
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A indústria criou o seu próprio sistema de certificação (Systecode) e código de conduta (Código 

Internacional de Práticas Rolheiras) existindo, neste momento, mais de 300 empresas a nível 

mundial seguem as rigorosas práticas de fabrico de rolhas de cortiça. 

O Cork Mark é o símbolo internacional que identifica os produtos de cortiça ou com cortiça e 

que pode ser aplicado para garantir esta utilização. 

500 milhões de euros foi o investimento do sector em pesquisa e desenvolvimento, só nos 

últimos 10 anos. 

O argumento comercial para a cortiça 

Em média 83% dos consumidores prefere a cortiça. 

A rolha de cortiça valoriza o preço médio do vinho e é um forte argumento de vendas. Os 

dados da ACNielsen, relativos à evolução de venda de vinhos vedados com rolha de cortiça 

versus vedantes alternativos nos Estados Unidos, revelam que os vinhos vedados com cortiça 

cresceram 34%. 

Outro dado apontado é que os consumidores americanos estão dispostos a pagar mais 1,97 

dólares por um vinho que esteja vedado com cortiça. 

Todos os anos 12 mil milhões de rolhas de cortiça são utilizadas para vedar garrafas de vinho. 

Curiosamente, nos dias de hoje a rolha de cortiça é o único vedante presente em cada 

segmento do mercado do vinho. 

A importância ambiental da cortiça 

A cortiça é um recurso único, natural e 100% renovável. 

Tem um papel fundamental na luta contra o aquecimento global através da retenção de mais 

de 14 milhões de toneladas de CO2 por ano. 

Adicionalmente, a Avaliação do Ciclo de Vida revista e realizada pela Price Waterhouse 

Coopers revela que o processo de produção das rolhas de cortiça emite 24 vezes menos CO2 

que os vedantes de alumínio e 10 vezes menos que os vedantes de plástico. 

A cortiça natural é o único vedante realmente sustentável no sector vinícola. 

 

D|2. Informação Genérica 

Floresta 

http://www.apcor.pt/montado/floresta/ 

http://www.apcor.pt/montado/sobreiro/ 

http://www.apcor.pt/montado/biodiversidade/ 

http://www.corkqc.com/newsandpress/cnews3.htm
http://www.apcor.pt/montado/floresta/
http://www.apcor.pt/montado/sobreiro/
http://www.apcor.pt/montado/biodiversidade/
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Cortiça  

http://www.apcor.pt/cortica/o-que-e/ 

http://www.apcor.pt/cortica/processo-de-transformacao/ 

http://www.apcor.pt/cortica/factos-curiosidades/ 

Produtos de cortiça 

http://www.apcor.pt/produtos/ 

http://www.apcor.pt/produtos/rolhas/ 

http://www.apcor.pt/produtos/construcao-e-decoracao/ 

http://www.apcor.pt/produtos/transporte/ 

http://www.apcor.pt/produtos/moda/ 

http://www.apcor.pt/produtos/desporto/ 

http://www.apcor.pt/produtos/outros/ 

Ambiente  

http://www.apcor.pt/portfolio-posts/apcor-lanca-brochura-ambiente/ 

http://www.apcor.pt/servicos-do-ecossistema-estao-quantificados/ 

http://www.apcor.pt/desenvolvimento-de-cadeias-de-valor-sustentaveis/ 

http://www.apcor.pt/wwf-protege-montado-de-sobro/ 

http://www.fao.org/docrep/017/i3226e/i3226e.pdf 

Qualidade 

http://www.apcor.pt/cortica/qualidade/ 

Cortiça e vedantes 

http://www.apcor.pt/portfolio-posts/manual-rolhas-versao-actualizada/ 

http://www.apcor.pt/portfolio-posts/cork-facts-rolhas/ 

http://wineandcork.org/ 

Apoio à cortiça 

http://www.apcor.pt/media-center/apoio-a-cortica/testemunhos/ 

http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/ - Testemunhos 

Estatísticas 

http://www.apcor.pt/media-center/estatisticas/ 

Vídeos e Fotografias 

http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/ 

http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/ 

Publicações APCOR 

http://www.apcor.pt/cortica/o-que-e/
http://www.apcor.pt/cortica/processo-de-transformacao/
http://www.apcor.pt/cortica/factos-curiosidades/
http://www.apcor.pt/produtos/
http://www.apcor.pt/produtos/rolhas/
http://www.apcor.pt/produtos/construcao-e-decoracao/
http://www.apcor.pt/produtos/transporte/
http://www.apcor.pt/produtos/moda/
http://www.apcor.pt/produtos/desporto/
http://www.apcor.pt/produtos/outros/
http://www.apcor.pt/portfolio-posts/apcor-lanca-brochura-ambiente/
http://www.apcor.pt/servicos-do-ecossistema-estao-quantificados/
http://www.apcor.pt/desenvolvimento-de-cadeias-de-valor-sustentaveis/
http://www.apcor.pt/wwf-protege-montado-de-sobro/
http://www.fao.org/docrep/017/i3226e/i3226e.pdf
http://www.apcor.pt/cortica/qualidade/
http://www.apcor.pt/portfolio-posts/manual-rolhas-versao-actualizada/
http://www.apcor.pt/portfolio-posts/cork-facts-rolhas/
http://wineandcork.org/
http://www.apcor.pt/media-center/apoio-a-cortica/testemunhos/
http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/
http://www.apcor.pt/media-center/estatisticas/
http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/videoteca/
http://www.apcor.pt/media-center/multimedia/fototeca/
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http://www.apcor.pt/media-center/publicacoes/ 

 

 

E | Histórico de comunicação 

A APCOR desenvolve, desde 2000, campanhas de promoção da cortiça e dos seus produtos - 

rolha de cortiça e materiais de construção e decoração - nos mercados internacionais e que 

têm permitido à cortiça o seu reconhecimento mundial.  No total já foram investidos mais de 

41 milhões de euros em campanhas de comunicação e marketing para promover a cortiça. 

Segue um resumo das várias campanhas. 

 

E|1. Cork 2000  

Objectivo: combater as mensagens erróneas que os vedantes de plástico estavam a transmitir 

sobre a cortiça, nomeadamente que era necessário cortar as árvores para se produzir as 

rolhas. 

Mensagem principal: CorkMasters. A ideia de que a cortiça é obra de mestres e tratada por 

mestres. 

País-alvo: Reino Unido 

Públicos-alvo:  

 Trade;  

 Consumidor. 

 

E|2. CIC I | 2001 - 2003 

Objectivo: Criar notoriedade sobre a natureza da cortiça e suas diferentes aplicações, 

particularmente a sua utilização como elemento imprescindível para o vinho - “Perfect Fit”. 

Mensagem principal: Com a mensagem base “Real Cork Irreplaceable” foi comunicada a 

utilização da rolha como “o melhor vedante” – “Perfect Fit” – feito a partir de matéria-prima 

natural com qualidades técnicas únicas.  

Países-alvo: 

 1º nível: Reino Unido | EUA | Austrália 

 2º nível: Chile | África do Sul 

 3º nível: França | Argentina | Alemanha | Espanha 

 

http://www.apcor.pt/media-center/publicacoes/
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Público-alvo: 

 Indústria Vinícola; 

 Consumidor final.  

 

E|3. CIC II | 2005 - 2006 

Objectivos: Gerar mais valor acrescentado para os produtos da cortiça; consolidar as 

exportações; defender a quota de mercado, 

Mensagem principal: Real Cork. Real Wine. (evolução do claim anterior – ‘Real Cork. 

Irreplaceable.). 

No entanto, as mensagens foram ajustadas a cada mercado. No caso do Reino Unido, o José 

Mourinho foi a face da cortiça dado ser uma personalidade à qual se atribuem características 

de sofisticação, inteligência, integridade e perseverança (If it’s not real cork, take a walk). Na 

Austrália, a comunicação foi essencialmente alavancada na preocupação ambiental e ecológica 

(If you say no to plastic bags, say yes to cork). 

 

Países-alvo: 

 1º nível: Reino Unido | EUA | Austrália 

 2º nível: França | Alemanha 

 

Público-alvo: 

 Indústria Vinícola; 

 Consumidor final.  

 

E|4. CIC III | 2006 - 2008 

Objectivos: Gerar mais valor acrescentado para os produtos da cortiça; consolidar as 

exportações de cortiça; consolidar a imagem da cortiça; assegurar o posicionamento da rolha 

de cortiça como vedante de qualidade; associar a cortiça como um produto natural. 

Mensagem principal: Real Cork. Real Wine.  

Países-alvo: 

 1º nível: França | Alemanha  

 2º nível: Reino Unido | EUA | Austrália 
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Público-alvo: 

 Indústria Vinícola; 

 Consumidor final.  

 

E|5. InterCork – Promoção Internacional da Cortiça | 2010 - 2011 

Objectivos: credibilizar e valorizar a cortiça, enquanto matéria-prima de excelência e os seus 

produtos, através da criação das condições necessárias ao desenvolvimento e competitividade 

sectorial; gerar as condições de mudança dos valores ‘tradição = falta de inovação’, para 

valores de produtos de qualidade, desenvolvidos através de processos tecnologicamente 

avançados e que integram matérias-primas de alto valor ambiental; e afirmar a posição de que 

a cortiça é ‘tradição+ inovação+ desenvolvimento sustentável = a indústria de futuro’. 

Mensagem principal: Cortiça: Cultura, Natureza, Futuro. 

Países-alvo: 

Rolha 

 EUA 

 França 

 Alemanha 

 Reino Unido 

 Itália 

 

Materiais de Construção e Decoração 

 EUA e Canadá 

 Alemanha 

 Rússia 

 Bélgica e Holanda 

 Japão 

 China  

 Emiratos Árabes Unidos 

 
Público-alvo: 
Rolhas 

 Consumidor;  

 Grande distribuição;  
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 Indústria vinícola;  

 Líderes de opinião;  

 Organismos profissionais (escolas e associações de enólogos, escanções, produtores 

vinícolas, etc.); 

 Media (vinícola, lifestyle, turismo, gastronomia);  

 Distribuidores e importadores de alguns mercados; 

 Universidades/laboratórios em alguns mercados. 

 

Materiais de construção e Decoração 

 Arquitectos, engenheiros, designers e decoradores; 

 Retalhista, importadores e distribuidores; 

 Escolas técnicas, universidades, centros de design; 

 Media; 

 Consumidor final. 

 
Principais Resultados 

1. Clipping 

 9519 artigos publicados nos mercados-alvo da campanha (imprensa, online, TV e 

rádio): 

o 6174 online (representa 65 por cento); 

o 2497 imprensa escrita (26 por cento); 

o 16 (print+online); 

o 624 televisão com mais de 12horas de transmissão (o tema dos materiais de 

construção e decoração foi o mais abordado, com uma grande contribuição 

dos programas de renovação de espaços); 

o 208 rádio, totalizando mais de 6h30m de transmissão. 

 O tema das rolhas foi o mais abordado com 69 por cento e os materiais de construção 

e decoração surgiram em 31 por cento dos artigos. 

 91 por cento do total de artigos publicados foram em meios dirigidos ao consumidor.  

 Quanto ao tom dos artigos, 87 por cento foram positivos, 12 por cento neutros e 

apenas 1 por cento negativos. 

 Quanto aos mercados que geraram maior cobertura: 
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o 60 por cento tiveram origem nos EUA: 49 por cento para a área das rolhas e 11 

por cento para os materiais de construção e decoração;   

o 13 por cento foram publicados na Alemanha: 7 por cento para as rolhas e 6 por 

cento para os materiais de construção e decoração. 

 As mensagens-chave mais referidas foram: 

o 25 por cento dos artigos mencionaram a cortiça como um produto amigo do 

ambiente;  

o a cortiça como matéria-prima de uma indústria sustentável surgiu em 19 por 

cento das peças;  

o as qualidades inerentes da cortiça apareceu em 16 por cento das notícias. 

 Em Portugal foram publicados 99 artigos nos media impressos nacionais sobre o 

InterCork.  

 

2. Actividades 

 779 comunicados de imprensa nos mercados alvo das campanhas mais 10 

comunicados em Portugal acerca do InterCork. Isto representa em média, mais de 43 

comunicados de imprensa por mês (tendo por base 18 meses actividade). 

 400 pessoas / entidades que se associaram à cortiça nos vários mercados, como porta-

vozes e/ou emitindo uma opinião favorável em relação a este produto. 

 Mais de 170 líderes de opinião e jornalistas visitaram Portugal para vivenciar a história 

da cortiça na dupla perspectiva florestal e industrial. 

 Participação em 126 eventos, desde feiras, seminários, workshops, entre outros. 

 553 anúncios (anúncios imprensa, online, rádio e outdoors). 

 108,300 membros e seguidores nas redes sociais: 

o 96,178 fãs no Facebook;  

o 12,122 seguidores no twitter. 

 Mais de 112,000 visualizações de vídeos no Youtube/Vimeo e outras plataformas 

online. 

 319,324 visitas aos websites, que totalizam mais de 1 milhão de paginas visitadas. 

 Cerca de 13,000 assinaturas recolhidas a favor da rolha de cortiça: 5307 (EUA > 

Rolhas); 3040 (França); e 3567 (UK). 
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 Produção de mais de 300 mil suportes de informação/promoção ao que se pode 

adicionar também por exemplo o envio de mais de 2 milhões de newsletters 

electrónicas somente na China. 

 Produção de 450 fotografias e mais de 20 vídeos. 

 

Prémios ganhos 

O InterCork arrecadou 11 prémios internacionais nos vários mercados de execução e em áreas 

distintas como o Marketing, a Comunicação e a Publicidade.  

A saber:  

 EUA (rolhas de cortiça): IAC Best Advocacy Integrated Campaign 2011 (Web Marketing 

Association);  

 França (rolhas de cortiça): melhor campanha multimédia para o consumidor 

2010/2011 (Top/Com - Le Congrès de la Communication);  

 Reino Unido (rolhas de cortiça): Special Evironmental Award 2011 (PRWeek);  

 Alemanha (materiais de construção e decoração): EMEA SILVER SABRE Awards 2012 - 

Social Media Hub e Pulicidade (Holmes Report);  

 EUA (materiais de construção e decoração): medalha de ouro pelo Desenvolvimento 

de Marca (Canadian Public Relations Society - ACE Awards); prémio de excelência em 

Marketing e Comunicação e prémio de mérito de Relações com os Media 

(International Association of Business Communicators - Toronto Ovation Awards); 

prémio de mérito de Marketing e Comunicação e prémio de Relações com os Media 

(International Association of Business Communicators); e prémio de excelência em 

Marketing e Comunicação (International Association of Business Communicators - 

Canada Silver Leaf Awards);  

 Itália (rolhas de cortiça): prémio Comunicazione Corporate pela campanha ‘Io Sto Col 

Sughero’ atribuído pela Associazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a Servizio 

Completo (Assorel). 

 

E|6. InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça | 2013 - 2014 

Objectivos: o InterCork II surge no seguimento do anterior projecto. Com menos investimento, 

mas com a mesma ambição. O investimento financeiro reduziu para um terço, mas o empenho 

e ambição de fazer uma campanha impactante como a anterior continuou. Assistimos a 

alguma redução dos mercados (Rússia, Benelux, Japão, Emirados Árabes), mas apostamos 
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noutros (Brasil, Suécia, Dinamarca e Espanha). O primeiro InterCork permitiu deixar algumas 

sementes em alguns mercados e, por isso, a estratégia de marketing foi apenas ir alimentando 

estas sementes, por exemplo com a manutenção dos vários sítios; e, por outro lado, iniciar 

algum trabalho em mercados nunca antes trabalhados, como o Brasil, Suécia e Dinamarca, que 

começam a ter algum relevo nas exportações e, uma aposta clara na China, como o grande 

mercado produtor e consumidor no futuro. 

Mensagem principal: Cortiça: Cultura, Natureza, Futuro. 

Países-alvo: 

Rolha 

 EUA 

 França 

 Alemanha 

 Itália 

 China 

 Espanha 

 Brasil 

 Suécia 

 Dinamarca 

 

Materiais de Construção e Decoração 

 EUA e Canadá 

 Alemanha 

 

Público-alvo: 

Rolhas 

 Consumidor;  

 Grande distribuição;  

 Indústria vinícola;  

 Líderes de opinião;  

 Organismos profissionais (escolas e associações de enólogos, escanções, produtores 

vinícolas, etc.); 

 Media (vinícola, lifestyle, turismo, gastronomia);  
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 Distribuidores e importadores de alguns mercados; 

 Universidades/laboratórios em alguns mercados. 

 

Materiais de construção e Decoração 

 Arquitectos, engenheiros, designers e decoradores; 

 Retalhista, importadores e distribuidores; 

 Escolas técnicas, universidades, centros de design; 

 Media; 

 Consumidor final. 

 

O InterCork II conseguiu alcançar os seguintes resultados: 

 mais de 7600 artigos gerados em 18 meses, o que equivale a 427 artigos por mês; 

 mais de 269 mil fãs e seguidores nas várias redes sociais; 

 36 canais sociais; 

 10 sítios distintos com informação sobre a cortiça disponíveis em 9 idiomas; 

 84 mil exemplares de suportes produzidos em 9 idiomas; 

 mais de 130 visitas a Portuga de jornalistas e líderes de opinião; 

 mais de 70 inserções publicitárias em diversos meios; 

 mais de 70 eventos para a promoção da cortiça, com mais de 85 mil visitantes; 

 cerca de 20 individualidades e personalidades do vinho assumiram publicamente a sua 

preferência pela cortiça e muitos deles denominaram-se mesmo seus embaixadores, 

como por exemplo Carlos Cracco, em Itália, Carlos Cabral, no Brasil, Eva Brenner, na 

Alemanha, Vern Yip, nos EUA, entre outros.  

 

Prémios 

O InterCork II arrecadou 3 prémios internacionais em áreas distintas como o Marketing, a 

Comunicação e a Publicidade. A saber: 

- TOP/COM 16 GRANDS PRIX ARGENT na "Section Stratégie de Communication -  

Catégorie Corporate ou B to B” pela campanha de comunicação da cortiça desenvolvida em 

França (a campanha foi seleccionada de entre mais de 50 campanhas a concurso);  

- prémio da Melhor Campanha de Comunicação, na Categoria Mercados 

Externos/Institucional, na 3ª edição dos Prémios de Comunicação da Meios & Publicidade; 

- menção honrosa na categoria “mercados Internacionais” dos prémios Design M&P. 


