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RESUMO 

Os vinhos têm despertado cada vez mais o interesse do consumidor brasileiro, cenário 
associado à alta atividade da viticultura no país. Esse fato vem sendo também 
observado no ramo hoteleiro no qual, cada vez mais, existe a busca por vinhos 
sofisticados durante a estadia de turistas. O objetivo do presente trabalho foi estudar 
o perfil dos profissionais que atuam com vinhos em departamentos de Alimentos e 
Bebidas (A&B) em meios de hospedagem localizados no município do Rio de Janeiro. 
Esta pesquisa básica classifica-se como um estudo de campo de caráter qualitativo e 
exploratório realizado por meio de levantamento bibliográfico prévio associado a um 
questionário semiestruturado de perguntas diretas e abertas aplicadas a 7 
funcionários responsáveis por vinhos em diferentes estabelecimentos hoteleiros. Com 
base nas respostas, verificou-se que entre os entrevistados, que 57%, apontou não 
possuir qualquer curso sobre vinhos mas que em 57% dos casos, os estabelecimentos 
possuíam carta de vinhos. Além disso, 71% dos respondentes não participava de 
palestras ou cursos de atualização acerca da bebida. Contudo, pode-se inferir que é 
imprescindível que o profissional responsável por vinhos possua amplo conhecimento 
da área para orientação dos clientes e posterior influência no aumento das vendas. 

 
Palavras chaves: Carta de vinhos. Serviço do vinho. Sommelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
Wines have increasingly aroused the interest of the Brazilian consumer, a scenario 
associated with the high viticulture activity in the country. This fact has also been 
launched to the hospitality industry, more and more, there is a search for sophisticated 
during a stay of tourists. The objective of the present study was the selection of 
professionals who use the wines in Food and Beverage (A & B) departments in lodging 
facilities in the city of Rio de Janeiro, RJ. This research was published as a qualitative 
and exploratory study carried out by means of an earlier document with a semi-
structured questionnaire of direct and open questions to seven responsible for vectors 
in different hotel domains. Based on the identified responses, it was found that the 
respondents most searched for, 57%, having actually had some type of epoch on the 
profits but, in 57% of the cases, the establishments had a wine list. In addition, 71% 
respondents do not participate in lectures or refresher courses on drinking. However, 
it can be inferred that it is imperative that the professional is responsible for the 
production of vast knowledge of the area for customer orientation and subsequent 
influence in the increase of sales. 

 
Keywords: Wine menu. Wine service. Sommelier.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Lei 7678/1998 (Brasil, 1998) o vinho é a bebida obtida pela 

fermentação alcoólica do mosto simples da uva sã, fresca e madura. Essa definição é 

vedada a quaisquer produtos elaborados com outras matérias-primas.  

Na atualidade, além de muito pesquisado, inclusive sob a ótica da enologia e 

do serviço, o vinho vem sendo bastante produzido, tanto em países do chamado Velho 

Mundo, como Portugal, Espanha, França e Itália, quanto do Novo Mundo, como 

Argentina, Chile, Estados Unidos da América, Uruguai e Brasil, e é considerado o 

quinto maior produtor do Hemisfério Sul (IBRAVIN, 2016). A viticultura brasileira 

evoluiu a partir de uvas americanas, que foram introduzidas no final do século XVIII, 

como Vitis labrusca e Vitis bourquina. Em meados do século XX, se iniciou a produção 

de vinhos provenientes do tipo Vitis vinífera, que são as famosas uvas finas (BRAGA 

et al., 2017; BOTELHO et al. 2009).  

Ainda de acordo com a legislação brasileira, vinho fino é a bebida cujo teor 

alcoólico está compreendido entre 8,6% a 14% em volume, elaborado mediante 

processos tecnológicos adequados que assegurem a otimização de suas 

características sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis vinífera. Já os vinhos 

espumantes ou espumante natural é o vinho cujo anidrido carbônico provém 

exclusivamente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho em garrafas (método 

Champenoise/tradicional) ou em grandes recipientes (método 

Chaussepied/Charmad), com uma pressão mínima de 4 atmosferas a 20ºC e com teor 

alcoólico de 10% a 13% em volume (BRASIL, 1998). 

No primeiro trimestre de 2018, as exportações de vinhos e espumantes 

cresceram 44%, com total de aproximadamente 553.210 litros, comparadas a 2017 

com 372.061 litros (IBRAVIN, 2018).  Atualmente, o Brasil tem se tornado referência 

no mercado vitivinícola, e conquistado o reconhecimento pela sua qualidade, bem 

como prêmios internacionais.  Decorrente a este fato, o consumidor tem se atraído 

principalmente  pelo produto brasileiro devido à curiosidade de conhecer novos rótulos 

e buscar novas experiências sensoriais.  

De acordo com os dados estatísticos da Vinhos do Brasil, em 2017 a venda de 

vinhos brancos finos foi de 3,6 milhões de litros, vinhos tintos finos com 11,8 milhões 



8 

 

de litros  e  espumantes com 11,9 milhões de litros. Destaca-se, portanto, que ocorre 

maior consumo por espumantes e vinhos tintos.  

De acordo com Queiroz (2009) o vinho vem sendo pesquisado sob diversas 

vertentes, que atraem estudiosos e apreciadores para buscar o entendimento sobre 

assuntos como folclores e prazeres, que acompanham a trajetória da bebida ao longo 

dos séculos. 

Além da produção, o consumo de vinhos no Brasil tem aumentado nos anos 

recentes, especialmente em 2017, ano no qual a previsão de colheita é de 600 milhões 

de quilos de uvas viníferas, segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 

2017), aquelas destinadas à elaboração de vinhos finos. Esse aumento no consumo 

pode ser justificado em função da maior disponibilidade desse tipo de bebida no 

mercado nacional, resultante da ampliação da viticultura em regiões como o Vale dos 

Vinhedos (Rio Grande do Sul), única do país que possui Denominação de Origem 

Controlada (DOC) e o Vale do Submédio do São Francisco (Bahia e Pernambuco).  A 

figura 1 apresenta, demonstradas em vermelho, as principais regiões produtoras de 

vinhos no Brasil. 

Figura 1 - Principais regiões produtoras de vinhos no Brasil. 

 

   Fonte: IBRAVIN (2019). 
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Esse crescimento da produção da bebida possui uma relação direta com a 

demanda pelos vinhos finos. “Na última década, o consumo de vinhos no Brasil 

aumentou cerca de 20% e sua comercialização vem se difundindo principalmente pelo 

aumento da oferta, da produção e pelos benefícios à saúde que lhe são atribuídos” 

(MAZON et al., 2014). Associado a esse aumento é possível citar o fato de que os 

espumantes brasileiros, por exemplo, são muito respeitados no mercado 

internacional, já tendo recebido prêmios em diversos concursos (UOL, 2015; 

REVISTA ENOESTILO, 2015), que contribuem para despertar a curiosidade dos 

enófilos iniciantes e experientes. 

Além das suas características sensoriais reconhecidamente atrativas, o vinho 

tem sido apontado como uma bebida cujo consumo não é apenas prazeroso, mas 

também benéfico à saúde humana, visto que já foram verificados muitos efeitos 

positivos na saúde oral (ESTEBAN-FERNADES et al., 2017) e cardiovascular 

(APOSTOLIDOU et al., 2015) a partir da ingestão habitual de vários tipos dessa 

bebida, principalmente os vinhos tintos. 

Nesse contexto, destaque-se que o referido aumento no consumo desse tipo 

de bebida inclui a demanda do vinho e dos espumantes em estabelecimentos de food 

service, que englobam os departamentos de Alimentos e Bebidas Alimentos e Bebidas 

(A&B) de meios de hospedagem diversos.  

Em paralelo, essa demanda também impulsiona as escolhas profissionais de 

muitos indivíduos para a formação/capacitação em enologia e assuntos correlatos ao 

serviço do vinho, bem como sua aquisição, seu armazenamento e a elaboração de 

cartas e drinks com esse tipo de bebida. 

O principal profissional a atuar com vinhos em food service é o sommelier, 

aquele definido como (SENAC, 2014, p.15) 

Um profissional de hotelaria e bufê, o especialista que aconselha a clientela 
na escolha de vinho e outras bebidas e garante seu serviço correto. 
Dependendo de suas responsabilidades e experiências, ele compra, gerencia 
e promove as vendas de tais produtos. Esse profissional tem participação 
ativa na organização, motivação e treinamento da equipe. Seu empenho e o 
amor que dedica ao trabalho valorizam a imagem da profissão e da empresa 
em que atua. Suas principais metas devem ser a satisfação do cliente e a 
preservação dos interesses do proprietário do empreendimento (SENAC, 
2014, p.15). 
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Embora o sommelier seja o principal profissional associado ao serviço do vinho, 

percebe-se que o mercado também absorve outros profissionais sem a formação de 

sommelier para atuar com essas bebidas, incluindo, principalmente, maîtres, garçons 

gestores de A&B. Esses profissionais atuam diretamente com o serviço de vinho, 

mesmo não tendo a formação de sommelier.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar o perfil e as atividades dos profissionais que atuam com vinhos em 

departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B) em meios de hospedagens localizados 

no município do Rio de Janeiro, RJ. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar um questionário englobando questões sobre o perfil dos 

profissionais responsáveis pelos vinhos em bares e restaurantes de 

meios de hospedagem e suas principais ações na rotina de trabalho; 

 Realizar visitas a departamentos de A&B dos estabelecimentos em 

questão, para conhecer as rotinas de trabalho desses profissionais;  

 Entrevistar pessoalmente os profissionais do vinho a partir do 

questionário supracitado.   
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Os vinhos são importantes itens de cardápios de estabelecimentos de serviços 

de alimentação (food service), capazes de promover o incremento do lucro de bares 

e restaurantes brasileiros, considerando o atual momento de valorização desse tipo 

de bebida perante vários segmentos da população. 

O vinho é uma bebida cuja imagem remete ao glamour e ao requinte, além de 

poder influenciar diretamente na experiência do consumidor, seja através de 

harmonizações ou da valorização do serviço de vinhos. Quando somados, esses 

elementos atuam como aspectos que possibilitam a valorização da bebida perante o 

consumidor. 

Nesse contexto, destaca-se a necessidade compreender elementos 

correlacionados à inserção dessa bebida em departamentos de A&B, e também 

conhecer os  profissionais que atuam com vinhos, bem como entender como estes 

articulam as suas atividades laborais diárias; com o intuito de desenvolver estratégias  

visando ampliar a qualidade e possibilidades de vendas de vinhos e espumantes. 
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 CAPÍTULO I: GENERALIDADES SOBRE VINHOS E ESPUMANTES 

 

2.1 ASPECTOS MITOLÓGICOS E HISTÓRICOS SOBRE O VINHO 

O vinho é considerado a bebida mais antiga do mundo, podem ser 

apresentados diversos relatos desde o período pré-cristão sobre a existência da 

bebida fermentada. 

Segundo Grizzo (2016), esses relatos registram a produção de videiras em 

diversas regiões do mundo, e esses registros se iniciam na Idade da pedra, em 4.000 

a.C. também houve registros que complementam essa cronologia do mundo dos 

vinhos, onde equipamentos voltados à produção de uvas, e essa produção, iniciava 

uma forma de organização pelos seres humanos sobre o cultivo na Armênia.  

Apesar da produção de uvas ser relatada durante todo esse período, o primeiro 

registro de produção de vinhos foi no Gilgamesh, este um antigo livro que contém 

contos sumérios mais antigos da humanidade. Ainda no período pré-cristão, na era 

Greco-romana, em passagens de contos e nos registros do poeta Homero, 

exemplificando esses contos A “Guerra de Tróia”, “As aventuras de Ulisses” e as 

histórias do deus Baco e seus bacantes1, o vinho assume uma figura de consumo e 

com características de sua estrutura, ainda segundo Grizzo (2016), na Odisseia de 

Homero, o vinho é citado como “vinho de Maro”, doce e forte, o qual o herói usou para 

adormecer o ciclope Polifemo. 

Júlio César, um dos maiores estrategistas de guerra de todos os tempos, 
expande o Império Romano até a Bretanha. Nessa época, o imperador 
também define uma lei agrária e presenteia seus generais com terras na 
Gália, região recém-conquistada. Daí surgiriam os vinhedos Borgonheses 
chamados romanées, como o Romanée-Conti. (GRIZZO, 2016, s.p.) 

 

Os primeiros registros da bebida em imagens foram dos egípcios onde 

registraram as videiras segundo Queiroz 2009 no túmulo de faraós, a imagem 

especificamente do túmulo de Narkat, da XVIII dinastia, cerca de 1.400 a. C. (antes 

de Cristo). 

                                            

1 Bacantes eram consideradas as mulheres sacerdotisas da região de Baco. (QUEIROZ, 2009). 
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Como se pode observar, é possível ao longo da história diversas tangentes que 

norteiam os registros sobre produção de uvas e vinhos. A agricultura teve papel 

fundamental, livros comprovam que no ano 65 d.C. haviam manuais completos de 

viticultura (BEAZLEY, 1989). 

Lúcio Columella, espanhol de Cadiz, escreveu o mais completo manual de 
agricultura até então, De Re Rustica, sobre assuntos do campo. Tudo sobre 
viticultura está em seu livro. Nele, o autor afirma que a vinha é a forma mais 
lucrativa de agricultura e detalha todos os processos, desde a poda até a 
colheita. Muitas das técnicas descritas ainda são utilizadas nos dias atuais. 
(BEAZLEY, 1989 p.7). 

 

Em 77 e 169 a.C. se destacam dois marcos importantes para vinicultura, as 

primeiras orientações cientificas sobre produção e terroir, características que são 

visadas ainda no mundo moderno, encontradas no manual de Plinio, o Velho, que 

denominava-se Naturailis Historia em 77 (d.C) e as primeiras conversas sobre 

análises do vinho iniciadas por Galeno. O termo terroir surgiu em 1229 e é empregado 

para referir-se às aptidões agrícolas de determinados pedaços de terra, ou seja, que 

refletem na produção do vinho por meio a da influência no gosto da uva. (TONIETTO, 

2007). Logo, tal termo “apresenta uma coerência geográfica, sócio-econômica e 

jurídica” (TONIETTO, 2007, p. 8). De forma complementar é importante ressaltar que 

Galeno (131-201d.C), o famoso grego médico dos gladiadores e, 
posteriormente médico particular do imperador Marco Aurélio, escreveu um 
tratado denominado “De Antídotos” sobre uso de preparações a base de 
vinhos e ervas, antídotos usados para venenos, nesse tratado existem 
considerações perfeitas sobre os vinhos tanto italianos como gregos bebidos 
em Roma, nessa época: como deveriam ser analisados, guardados e 
envelhecidos. (BEAZLEY,1989 p.7). 

 

Existe uma briga histórica na qual a França afirma que os descendentes Celtas 

produziam os primeiros vinhos, porém não há indícios que comprovem a origem exata 

da enologia (GRIZZO, 2016). 

Na era medieval um nome de grande destaque foi Carlos Magno. Novamente 

segundo Grizzo (2016)  

Carlos Magno foi o principal nome da Idade Média. Ele ajudou a “organizar” 
o norte da Europa, todo fragmentando depois do fim do Império Romano. 
Entre suas realizações, promulgou leis agrárias, especialmente as ligadas ao 
vinho, com rígidas normas para a produção. Mais do que isso, ele 
pessoalmente mandou cultivar vinhas em locais específicos. Grande 
possuidor de terras, deu nome a vinhedos como, por exemplo, Corton-
Charlemagne, na Borgonha (GRIZZO, 2016). 
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Ainda no período Medieval o vinho tem grande importância dentro do âmbito 

católico e esteve presente em suas premissas, o que serviu para elevar então o vinho 

a outro patamar. Ordens religiosas como os Franciscanos, Beneditinos, foram donas 

de inúmeros vinhedos em seus mosteiros, assim levanto o vinho para toda Europa e 

todos os mistérios de sua elaboração. 

Mediante aos contextos históricos, o vinho tem uma bagagem que inicia a 

importância da valorização do produto, estando presente em diversas períodos e 

marcos de nossas civilizações. Um desses marcos foi na idade moderna onde às 

colonizações Europeias disseminaram aos outros continentes os encantos da 

produção e consumo iniciando a diferenciação ainda que não se soubesse de Novo e 

Velho mundo. Logo, a Itália, pioneira na produção de vinhos, recebeu uma grande 

colonização grega, principalmente na região de Sicília, a qual passou a se denominar 

“Magna Grécia” ou ainda “a terra dos vinhos”. Neste contexto, iniciaram-se a produção 

de vinhos em diversos pontos da Itália, os quais estão apresentados na figura abaixo 

(QUEIROZ, 2009). 

Com o passar dos anos e da difusão da cultura do vinho, as videiras chegaram 

às Américas por intermédio das viagens exploratórias de Cristóvão Colombo em 1493 

(MARASCHIN, 2003). Contudo, “as videiras foram trazidas da Ilha da Madeira ao 

Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza e plantadas por Brás Cubas, inicialmente 

no litoral paulista e depois, em 1551, na região de Tatuapé” (QUEIROZ, 2009, p. 18). 

Segundo Dardeau (2002), o início da instalação de vinícolas e da produção de vinho 

no Brasil se relaciona ao período de imigração italiana, tendo em vista que os colonos 

habitantes do país já desenvolviam com muito esmero o cultivo de videiras para 

produção do próprio vinho. A produção então expande, mas decai na década de  1980 

ocasionando o fechamento de grandes vinícolas, inclusive multinacionais. 

Posteriormente, com a reivindicação de viticultores2 para se tornarem também 

vinicultores3, inicia-se uma nova fase de expansão da produção e da qualidade do 

vinho no Brasil (DARDEAU, 2002). 

 

                                            

2 Pessoas que se dedicam ao cultivo de videiras. (DARDEAU, 2002). 

3 Pessoas que se dedicam à elaboração de vinhos. (DARDEAU, 2002).  
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2.2 TIPOS DE VINHOS 

 O vinho é basicamente uma “bebida alcoólica resultante da fermentação 

do suco de uvas maduras” (BORGES, 2007, p. 26). Esta bebida apresenta uma 

composição de água, álcool etílico, ácidos do vinho, taninos e componentes 

aromáticos (BORGES, 2007).  

Quanto à classe, os vinhos podem ser classificados em de mesa, leve, fino, 

espumante natural, moscatel espumante ou moscato espumante, frisante, 

gaseificado, composto e licoroso. O vinho de mesa possui 8-14 % de volume alcoólico 

bem como o fino, com a diferença de que no segundo o líquido é feito exclusivamente 

das uvas de variedade Vitis vinífera e elaborado por processos mais tecnológicos que 

o primeiro. O vinho leve apresenta graduação alcoólica de 7 a 8,5% e é obtido apenas 

dos açúcares das uvas. O vinho espumante natural é proveniente de uma segunda 

fermentação do vinho já engarrafado apresentando teor alcoólico de 10-13%. Já o 

vinho moscatel espumante apresentar teor de 7-10% e provém de uma fermentação 

em recipiente fechado da uva tipo Moscatel ou Moscato. O vinho frisante tem 7-14% 

de conteúdo alcoólico associado a conteúdo de anidrido carbônico. O vinho 

gaseificado, também conhecido como filtrado doce, é obtido a partir da introdução de 

anidrido carbônico puro por meio de qualquer processo, devendo apresentar um teor 

final de 7 a 14 %. O vinho licoroso possui conteúdo natural que pode ter acréscimo de 

alguns elementos como álcool etílico e caramelo de uva, apresentando teor alcoólico 

de 14-18%. Por fim, os vinhos compostos são “obtidos pela adição ao vinho de 

macerados ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, substâncias de 

origem animal ou mineral, álcool etílico, açúcar, caramelo e mistelas simples” 

(BORGES, 2007, p. 41). Eles podem ser divididos em: vermute, quinado, gemado, 

composto com jurubeba e composto com ferroquina (BORGES, 2007). 

No tocante à cor os vinhos podem ser divididos em tinto, rosado e branco. As 

uvas que lhes fornecem a origem estão apontadas no quadro abaixo. 
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Quadro 1 - Tipos de vinho quanto à cor 

 Vinho tinto Vinho branco Vinho rosado 

Fermentação Em conjunto com 

cascas de uvas 

tintas em tempo 

integral 

Ausência de 

cascas, apenas 

suco de uva 

Em conjunto com 

cascas de uvas 

tintas em tempo 

parcial 

Sensação Adstringência Frescor Frescor e 

adstringência 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Borges (2007). 

 

Com relação ao teor do açúcar podem ser separados em seco, demi-sec ou 

suave. O teor de açúcar presente nos diferentes tipos de vinhos apresentados 

encontra-se sumarizado no quadro abaixo.  

 

Quadro 2 - Teor de açúcar nos tipos de vinhos 

Tipo Vinhos leves, 

frisantes, de 

mesa e finos 

Vinhos 

espumantes 

naturais ou 

gaseificados 

Vinhos licorosos Vinhos 

compostos 

Nature ----- Até 3 g/L de açúcar ----- ----- 

Extra brut ----- 3-8 g/L de açúcar ----- ----- 

Brut ----- 8-15 g/L de açúcar ----- ----- 

Seco Até 4g/L de açúcar 15-20 g/L de açúcar Até 20 g/L de 

açúcar 

Até 40 g/L de 

açúcar 

Demi-sec 4-25 g/L de açúcar 20-60 g/L de açúcar ----- 40-80 g/L de 

açúcar 

Suave 25-80 g/L de 

açúcar 

Mais de 60 g/L de 

açúcar 

Mais de 20 g/L de 

açúcar 

Mais de 80 g/L 

de açúcar 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Guerra et al. (2005). 

 

Ademais os vinhos podem ser classificados quanto à doçura, acidez, presença 

de taninos, álcool e corpo.   
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2.3 O VINHO E SUA ASSOCIAÇÃO À GASTRONOMIA 

O vinho na era contemporânea está muito relacionado à gastronomia, seja 

como um interessante ingrediente para a elaboração de pratos diversos ou através de 

harmonizações que podem exaltar a experiência e superar as expectativas do 

consumidor, além de trazer muito sobre a identidade cultura local de cada região. 

Existem algumas harmonizações clássicas, como as combinações entre vinhos tintos 

e carnes vermelhas, cortes mais gordurosos, bovinos e carnes de caça e vinhos 

brancos para carnes brancas e leves, algumas aves, peixes e mariscos (CÔRTE-

REAL, 2006). 

Com isso, segundo Henriques e Custodio (2010), a gastronomia e o consumo 

de vinhos tendem a ser uma ferramenta mestre para o desenvolvimento e conquista 

de um produto que valoriza ingredientes locais e com isso, acabam desenvolvendo 

um marketing para venda do produto turístico local.  

Em relação à preparação de pratos, a bebida pode fornecer um leque de 

possibilidades, como marinadas duradouras, bem como reduções para caldas e 

sobremesas. Devido à influência da gastronomia francesa, que ainda é referência 

mundial, sua utilização ainda é campeã para molhos no acompanhamento de carnes 

(CÔRTE-REAL, 2006).  

No Brasil, “as principais preparações nas quais se empregam essas bebidas, 

[...] são os molhos para carnes (molho madeira) e as sobremesas (sagu de vinho ou 

suco de uva)”. (TEÓFILO et al., 2011, p. 154). Neste contexto o vinho tinto apresenta-

se de extrema versatilidade podendo ser empregado para amaciar, marinar e dar 

sabor a diversos tipos de carnes, aromatizar sobremesas e molhos e servir como 

líquido para pochê. De toda forma, o vinho deve ser associado aos condimentos certos 

para harmonização de molhos e preparações alimentícias envolvendo tipos de carne 

(TEÓFILO et al., 2011). 

Contudo, sabe-se que a temperatura das preparações envolvendo vinho pode 

influenciar no sabor final deste, mas, segundo Teófilo et al. (2011) não há registros 

sobre a existência de pesquisas que revelem um estudo sobre as questões 

nutricionais do vinho em elevadas temperaturas, apenas questões pertinentes a 

propriedade antioxidante em marinadas. Com isso, além do prazer que o vinho 
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oferece com seu consumo, através de preparos de pratos com vinho pode-se adquirir 

suas incríveis propriedades  

É possível recomendar a utilização do vinho tinto e do suco de uva em 
preparações culinárias submetidas à fervura, visando aos benefícios 
nutricionais dos compostos antioxidantes presentes nessas bebidas. Os 
compostos antioxidantes do vinho e da uva são importantes na prevenção, e 
possível tratamento, de doenças crônicas, como a aterosclerose, diabetes, 
hipertensão e, inclusive, certos tipos de cânceres. Nesse sentido, pode-se 
recomendar o aumento da quantidade dessas bebidas em preparações 
culinárias, o que possivelmente elevará o consumo de compostos fenólicos 
(TEOFILO; et al. 2011 p.155). 

 

Portanto, a gastronomia e o vinho dentro de um empreendimento hoteleiro 

podem ser consideradas como aspectos fundamentais para o sucesso do 

Departamento de Alimentos e Bebidas (A&B), e, quando  servido por profissionais que 

exaltam a qualidade desses dois elementos do cardápio, podem contribuir para que o 

cliente tenha uma experiência memorável em um bar ou restaurante. 

 

2.4 HARMONIZAÇÃO DE VINHOS 

Além da participação na preparação de pratos no ramo da gastronomia, o vinho 

é uma ótima bebida para o acompanhamento de preparações culinárias variadas. 

Segundo Borges (2007, p. 46) “vinho e comida podem se realçar mutuamente. 

Significa dizer que o vinho ganha na comunhão com a comida, e esta se torna ainda 

mais apetecível na companhia do vinho”.  

O objetivo da harmonização é “alcançar o equilíbrio entre o prato e o vinho, de 

forma a que um complemente as boas qualidades do outro e neutralize seus defeitos, 

sem sobreporem-se, aumentando o nosso prazer de comer e beber” (BIGONHA, 

2016, p. 21). Logo, a harmonização dos pratos pode ser feita por semelhança ou por 

contraste, e também por territorialidade. No caso de harmonização por semelhança 

buscam-se similaridades entre comida e elementos do vinho levando em 

consideração a acidez, quantidade de açúcar, untuosidade e aroma. Em 

contrapartida, a harmonização por contraste é realizada buscando associação entre 

diferentes sabores de comida e vinho podendo ser feita por meio de comida salgada 

com vinho doce ou ácido, comida apimentada com vinho ácido e comida gordurosa 

com vinho tânico ou ácido (BIGONHA, 2016).  



19 

 

No entanto, para se criar uma combinação plausível, são necessárias algumas 

regras a fim de estabelecer uma harmonia com relação aos sentidos de paladar e 

olfato. A escolha deve-se basear nos princípios de adaptação cruzada que “indicam 

como certos sabores acentuam ou atenuam a percepção de outros sabores” 

(BORGES, 2007, p. 39).  

Contudo, a harmonização pode seguir alguns exemplos pré-determinados 

como pratos ácidos com vinhos ácidos, pratos doces com vinhos adocicados, vinhos 

ácidos associados a pratos gordurosos, vinhos doces associados a pratos salgados e 

vinhos adstringentes associados a pratos envolvendo peixe ou carnes bem passadas, 

conforme demonstrado no quadro abaixo.  

 

Quadro 3 - Harmonizações comuns 

 

   Fonte: Lapkouski (2018, p. 49). 

 

Em suma, a harmonização de vinhos às preparações está apresentada de 

forma concisa na figura do quadro 4. 

De forma complementar, a ABRASEL (2010) apresenta um método chamado 

FISAR. O modelo de FISAR é baseado nos seis sabores que o ser humano é capaz 

de sentir: gorduroso, picante, salgado, ácido, doce e amargo. Tal modelo parte do 

pressuposto de que o indivíduo que inicia a harmonização está no centro da “teia” e 
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deve tender a algum caminho conforme o tipo de alimento a ser servido. Basicamente 

este modelo indica a textura, consistência e composição do prato. Após a seleção 

destes fatores e posicionamento na “teia”, analisa-se o vinho de combinação por meio 

do modelo de Mercadini (LAPKOUSKI, 2018). 

 Já o método de Mercadini baseia-se nos princípios de semelhança e contraste 

entre sabores do prato e do vinho com a finalidade de proporcionar prazer na 

degustação de ambos em associação com realce de sabor. Tal realce é promovido 

pela complementariedade de fatores como “o doce ou salgado, suculência, 

untuosidade, aromaticidade, especiarias, sabor e acidez, enquanto dos vinhos 

envolve a maciez, acidez, aromaticidade, álcool e efervescência” (LAPKOUSKI, 2018, 

p. 43). De forma complementar, Vaccarini (2010, p. 4) cita que “os princípios 

fundamentais deste método pressupõem que as características do vinho estão em 

contraste com as do alimento, a fim de suavizar características agressivas desta 

harmonização ou de concordância, onde existe semelhança entre o alimento e vinho”. 

Logo, o modelo de Mercadini  

é apresentado de forma gráfica, de modo a avaliar que cada sensação 
percebida na comida e no vinho possa existir uma relação de oposição e 
concordância. É necessário reconhecer as sensações percebidas e cruzar o 
quadrado que interessa na analisa, com o intuito de avaliar o nível de 
percepção e posteriormente pontilhar uma intersecção da linha com o círculo. 
No final da análise, os pontos marcados são unidos com cores diferentes, 
para não confundir quais são os aspectos da comida e do vinho, formando 
assim dois polígonos que serão similares se houver emparelhamento 
harmonioso, mas com vértices opostas (LAPKOUSKI, 2018, p. 44-45). 

 

Contudo, a avaliação pelo método de Mercadini só é validada quando se tem a 

avaliação de 3 sensações de alimentos associadas a 3 sensações de vinhos 

(LAPKOUSKI, 2018).  

O modelo de Mercadini é composto por 10 círculos concêntricos que 

acompanham os número de 0-10 de dentro para fora. “Além disso, são dispostas 6 

(seis) linhas que destacam as características orgânicas do vinho e 6 (seis) linhas 

divergentes do centro, que expressam as sensações 46 percebidas para os alimentos” 

(ABBINAMENTI CIBO, 2012). Logo, as sensações de alimentos são avaliadas numa 

escala de 0 a 10 conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

 



21 

 

Quadro 4 - Sensações de alimentos em escala de 0 a 10 

 

                   Fonte: ABBINAMENTI CIBO (2012, p. 13, tradução nossa). 

 

A análise das sensações provocadas pelos vinhos segue um padrão de 

interpretações de sensações geradas a partir das propriedades dos vinhos, obtidas 

por meio de um questionário complexo e possui a disponibilização de 5 adjetivos para 

cada elemento do sabor e do olfato.  
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CAPÍTULO II: CONHECENDO OS PROFISSIONAIS DO VINHO E SUAS 

ROTINAS EM DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS (A&B) 

2.1. A PROFISSÃO DE SOMMELIER 

Sommelier é um “termo francês para designar o funcionário encarregado dos 

vinhos de um restaurante de primeira linha, localizado ou não em hotel. Ele cuida da 

administração da adega e do serviço de vinhos aos clientes”. (AMARANTE, 2018, p. 

24). De forma complementar, Dardeau (2002, p. 18) ressalta que o sommelier “é 

aquele que conhece os vinhos e suas identidades; é quem domina o serviço e pode 

orientá-lo, ou seja, saber servir e combinar bebida, enfim, está totalmente envolvido 

pelo vinho”.  

A profissão de sommelier foi regulamentada em 26 de agosto de 2011 pela lei 

12.467. Logo, segundo o artigo 1º desta lei “considera-se sommelier, para efeitos 

desta Lei, aquele que executa o serviço especializado de vinhos em empresas de 

eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes, supermercados e enotecas e em 

comissariaria de companhias aéreas e marítimas”. (BRASIL, 2011). Portanto, são 

atribuições do sommelier 

I - participar no planejamento e na organização do serviço de vinhos nos 
estabelecimentos referidos no art. 1o desta Lei;  

II - assegurar a gestão do aprovisionamento e armazenagem dos produtos 
relacionados ao serviço de vinhos;  

III - preparar e executar o serviço de vinhos; XXI Encontro Latino Americano 
de Iniciação Científica, XVII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e 
VII Encontro de Iniciação à Docência – Universidade do Vale do Paraíba.  

IV - atender e resolver reclamações de clientes, aconselhando e informando 
sobre as características do produto;  

V - ensinar em cursos básicos e avançados de profissionais sommelier. 
(BRASIL, 2011, s.p.). 

 

Para que o sommelier possa exercer sua função de forma adequada, este deve 

possuir instrumentos adequados como “carta de vinhos, carrinho-mostruário, 

décanteur, copo de degustação, cesto para vinhos tinto, balde para vinhos brancos, 

saca-rolha, tastevin, termômetro, tabela de safra, entre outros, tudo para servir e 

valorizar o produto” (PACHECO, 2008, p. 79). 

Contudo, “é imprescindível que o sommelier saiba combinar o vinho com a 

comida, para valorizar o prato e aproveitar o melhor do vinho” (MARTINS et al., 2017, 
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p. 4). O profissional deve respeitar criteriosamente a temperatura da bebida a fim de 

evitar alterações no líquido que refletem no sabor. Pata vinhos tintos existem 

temperaturas ideais conforme cada caso que variam entre 15-18ºC, conforme 

apontado na figura abaixo. 

O sommelier deve seguir alguns passos na sequência dos vinhos: “vinhos 

secos devem ser servidos antes dos suaves e doces, os brancos antes do tinto, os 

leves antes dos encorpados, jovens antes dos velhos, leves com comidas leves e 

encorpados com comidas fortes”(MARTINS et al., 2017, p. 3). Segundo os mesmos 

autores, o profissional deve obedecer às regras de etiqueta para servir o vinho, sendo 

que deve: 

apresentar a garrafa para o cliente pelo lado direito, esperar a confirmação 
do cliente; colocar a garrafa sob a mesa auxiliar; cortar o lacre um pouco 
abaixo do bocal da garrafa, evitando assim que o líquido toque em outros 
materiais antes de chegar à taça; introduzir o saca-rolha no centro da rolha e 
não totalmente para evitar que a mesma se quebre e detritos caiam no vinho; 
limpar o bocal da garrafa e servir uma pequena quantidade para degustação 
sem tocar a garrafa na taça; após a aprovação do sommelier ou do cliente 
que pediu o vinho o mesmo deve ser servido primeiro às senhoras, depois 
aos homens e, por fim, à pessoa que o pediu; a taça não deve ser 
completamente preenchida, no caso do vinho branco deve-se encher meio 
copo, já no vinho tinto, dois terços; manter o copo constantemente abastecido 
durante a refeição; quando a garrafa acabar, o sommelier deve perguntar se 
o cliente deseja outra. (MARTINS et al., 2017, p. 3). 

 

Para vinhos brancos, a temperatura para servir deve oscilar entre 4 a 6ºC pois 

são mais delicados e não devem ser resfriados pela adição de pedras de gelo ou 

resfriamento em geladeira porque alteram a composição e o sabor respectivamente. 

Portanto, o recomendado é que se coloquem as garrafas ainda fechadas em um balde 

contendo cubos de gelo, água e sal para o rápido resfriamento (AMARANTE, 2018). 

Os vinhos rosados podem apresentar uma temperatura um pouco mais elevada 

oscilando entre 6 a 9ºC. 
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Quadro 5- Temperaturas ideais para vinhos brancos e rosados

 

 Fonte: Amarante (2018, p. 21). 

 

O recipiente no qual será servido o vinho também exerce grande influência 

durante a prova. Segundo Amaranto (2018), o copo padrão é do tipo Tulipa contendo 

dimensões de 46 mm de diâmetro na borda, 65mm de diâmetro no terço médio, altura 

de 156 mm, largura da base de 65 mm e altura da haste de 56 mm, conforme 

demonstrado na figura abaixo. 
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Figura 2 - Padrão da taça em formato Tulipa 

 

Fonte: Amaranto (2018, p. 23) 

 

Contudo, é essencial que a pessoa responsável pela parte de vinhos de um 

estabelecimento possua formação na área por meio de um curso de vinhos. O 

fornecimento de informações apropriadas bem como elaboração de uma carta de 

vinhos chamativa, podem aumentar as vendas da bebida. Neste contexto, o ideal seria 

a presença do sommelier, que seria o profissional mais capacitado para o atendimento 

no ramo de vinhos. (PAULINO, 2009). Logo, salienta-se que “o serviço de vinho num 

restaurante necessita de um certo grau de conhecimento quando comparado com 

outras bebidas. Por exemplo, um cliente pode querer saber as diferenças entre dois 

vinhos servidos disponíveis no restaurante”. (PAULINO, 2009, p. 47). 

Além destes fatores, o sommelier deve apresentar características de “boa 

educação, na acepção literal do termo, ou seja, bons modos; boa cultura geral, 

necessária para manter um diálogo com os clientes, maleabilidade, a fim de adaptar-

se as mais diversas situações e clientes, bom humor com equilíbrio e dinamismo”. 

(DUARTE, 2016, p. 9). Ademais, o profissional deve ter plenas capacidades técnicas 

para atendimento ao cliente: 

- domínio teórico e prático sobre a carta de vinhos disponibilizada ao cliente; 

- domínio sobre as regras de etiqueta e serviço do vinho, incluindo o ritual de 
abertura da garrafa até a disponibilização efetiva da bebida ao cliente; 

- domínio das técnicas de degustação; 

- domínio das regras/técnicas de harmonização; 

- conhecimento sobre as técnicas de viticultura e produção de vinhos; 

- conhecimentos gerais sobre as diversas regiões viticultoras existentes e 
domínio de pelo menos uma região específica; 
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- conhecimento das técnicas de gerenciamento de compras e adega 
(DUARTE, 2016, p. 9). 

 

 

2.2 O COMÉRCIO DO VINHO EM RESTAURANTES E HOTÉIS   

Pode-se observar o vinho está presente historicamente culturalmente e abre 

muitas portas, e o comercio de vinhos é uma delas, extremamente lucrativo e 

requintado, agrega um ar de sofisticação e atrai um público que está disposto a pagar 

por um produto de qualidade, além de tudo pagar por uma experiência. O consumidor 

não de informa sobre o produto em si, mas busca a experiência enquanto isso, 

restaurantes e hotéis de todo mundo investem na comercialização do produto (DINIZ 

et al., 2017). 

Segundo o Wine Institute (2010), houve um crescente aumento da procura por 

vinho no Brasil, o que pode ser refletido na rede hoteleira e nos restaurantes, locais 

onde os clientes mais procuram por esta bebida. “Diante desta perspectiva, a Carta 

de Vinhos adquire uma importância especial no planejamento de um restaurante. Ela 

é o cartão de visitas e também um meio de publicidade que o estabelecimento tem 

para oferecer ao cliente” (CORDEIRO et al., 2014, p. 88). 

O cliente busca, em produtos turísticos, uma satisfação e prazer que serão 

gravados como parte das recordações de viagem na memória. Logo “as sensações 

obtidas no momento em que o cliente está consumindo um produto turístico são 

formas de agregar valor ao mesmo e, consequentemente, proporcionar um fluxo 

turístico maior” (TONINI, 2009, p. 94). Visando esse objetivo, o Ministério do Turismo 

em parceria com algumas empresas, criou o projeto “Economia da Experiência – 

Vivências na Região Uva e Vinho” com o intuito de incrementar o vinho na rede 

hoteleira e de restaurantes, principalmente em municípios que fazem parte da rota do 

vinho (SEBRAE, 2007). 

Adicionalmente, alguns estudos têm demonstrado a importância e o tipo de 

comercialização do vinho nos múltiplos estabelecimentos, conforme demonstra o 

quadro abaixo.  
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Quadro 6 - Exemplos de pesquisas científicas sobre os vinhos e o consumo em estabelecimentos de Alimentos e Bebidas 

Tema da pesquisa Principais resultados Fonte 

Identificação e análise de atributos relevantes 

no processo de decisão e compra de vinhos 

para consumidores. 

Foram destacados os seguintes aspectos como relevantes: 

preço, marca, premiação, teor alcoólico e rótulo frontal atraente. 

Diniz et 

al. 

(2017) 

Avaliação da influência do gênero e da ocasião 

de consumo sobre a frequência da demanda do 

vinho. 

A qualidade sensorial é, na opinião dos inquiridos, a motivação 

que mais importância tem para os levar a consumir vinhos. 

Marques 

e Guia 

(2015) 

Análise das cartas de vinhos de restaurantes 

em Florianópolis, Santa Catarina 

Metade das cartas estudadas foram elaboradas por fornecedores 

de vinhos; em quatro outros casos  foram os proprietários e, em 

outros quatro, a carta foi criada pelo maître. 

Cordeiro 

(2014) 

Raio-X da  atual  produção  vinícola  brasileira O autor destacou que o sommelier deverá identificar o gosto e 

disposição financeira do cliente, além de fazer o melhor 

casamento com o menu, conciliando as preferências de todos à 

mesa.  

Copello 

(2011) 
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Com base na escassez de estudos envolvendo a importância do profissional 

especialista em vinhos no ramo hoteleiro, percebeu-se a necessidade de identificar 

quais profissionais dentro dos estabelecimentos que tem a chance de assumir e 

melhorar o serviço de pertinentes aos vinhos em estabelecimentos, identificar as 

necessidades e como aplicar o serviço de vinhos adequado, sejam esses profissionais 

metrês, do sommelier e do garçons e também a nível gerencial. Segundo Jones (2006) 

apud Cordeiro e Losso (2013)   

a presença de um profissional qualificado na venda de vinhos torna-se um 
grande diferencial a favor do sucesso dos empreendimentos que 
comercializam a bebida, sendo este o trabalho realizado pelo sommelier. Ele 
é o profissional responsável pelo comércio do vinho em restaurantes, lojas 
especializadas, adegas, supermercados, entre outros estabelecimentos e 
sua presença permite ao consumidor escolher com mais segurança um vinho. 
Segundo o mesmo autor, o mercado consumidor reconhece cada vez mais a 
importância de seus serviços e aptidões. (JONES, 2006 apud CORDEIRO et 
al., 2013 p.186).  

 

Apesar disso, muitos estabelecimentos não possuem diretamente um 

sommelier, o profissional que atua com o vinho muita das vezes, o maître e na maioria 

das vezes o garçom, tendo muitos deles tido seu primeiro contato com vinhos no 

próprio local de trabalho. Esse fato aponta a necessidade de ampliar as pesquisas 

não apenas no que tange à produção de uvas e vinhos (viticultura e vinicultura) mas 

também sobre quem são os profissionais que atuam com rotinas relacionadas ao 

vinho em bares e restaurantes, inclusive em meios de hospedagem. 

Assim sendo, torna-se relevante pesquisar o perfil e as atribuições dos 

profissionais que atuam com ações relacionadas aos vinhos em departamentos de 

Alimentos e Bebidas (A&B) em meios de hospedagem. 

 

2.3. MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

O vinho é uma bebida apreciada em muitas regiões do planeta e sua 

composição varia conforme a localidade de produção bem como o tipo de uva 

empregado. Cada lugar visitado pelas pessoas durante suas viagens agrega um valor 

e memórias únicas à vida destas por meio da percepção e vivência. Logo, “o vinho 

pode ter precisamente essa capacidade ao oferecer a quem prova e saboreia uma 

imagem que, quando surge num pacote de informação, transforma esses sabores no 
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sentido do lugar, ainda que possa num lá ter estado” (SANTOS, 2009, p. 8). Muitos 

turistas são conhecidos como wine lovers, e viajam a lugares que apresentam adegas 

para degustação e se interessam bastante pelos diferentes tipos. Ainda segundo 

Santos (2009, p. 7) “uma pequena parte deste grupo é denominada connoisseur, 

tratando-se de um subgrupo muito mais interessado em tudo conhecer sobre a 

produção de vinho”. 

Tendo em vista este cenário, em alguns estabelecimentos hoteleiros são 

encontradas pequenas adegas em associação a sommelieres, como uma forma de 

atender aos turistas que buscam vinhos de diferentes regiões. Dentro deste contexto, 

surge a proposta desta pesquisa a fim de conhecer o perfil e a rotina deste tipo de 

profissão em meios de hospedagem.  

Além destes fatores, a autora principal deste projeto possui interesse pessoal 

neste ramo de atuação do profissional que atua com vinhos, haja vista as suas 

experiências prévias neste âmbito. 

 

2.4. LOCAL DA PESQUISA: POR QUE ESTUDAR ASPECTOS SOBRE 

OS VINHOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO? 

A partir do século XX o Brasil começou a se organizar para o recebimento de 

turistas com o surgimento de hotéis turísticos, guias, agências de viagem, 

principalmente na região do Rio de Janeiro. (VELHO et al., 2006). Ainda hoje, o 

município “é a cidade brasileira que mais recebe visitantes estrangeiros, e o turismo é 

sempre apontado como um fator fundamental para a revitalização econômica da 

cidade e um elemento constitutivo de sua identidade [...]”. (VELHO et al., 2006, p. 81). 

O Rio de Janeiro possui grande aporte turístico, composto por extensas redes de 

hotéis que entram em uma constante competividade e renovação a fim de atrair 

clientes. Um diferencial neste âmbito tornou-se a presença de adegas associadas a 

hotéis além da “harmonia que o local reflete para o consumidor podendo se tornar 

decisivos no momento de optar pelo consumo de algumas bebidas, como é o caso 

específico do vinho que carrega um simbolismo maior em seu conceito” (IBRAVIN, 

2016, p. 16). Segundo o IBRAVIN (2016), o índice de importância econômica do vinho 

é considerado médio nas redes de hotéis e restaurantes brasileiros (61%). Além disso, 
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na maioria dos lugares são encontrados vinhos finos, mas os vinhos de mesa estão 

disponíveis apenas em locais específicos.  

 No Rio de Janeiro, em 2013 houve aumento de 9,7% na taxa de 

consumo de vinhos em relação ao ano de 2012 (PREVIDELLI, 2016). Os hotéis têm 

começado a oferecer maiores opções de vinhos aos clientes como forma de atender 

essa crescente demanda pela bebida. Logo, verifica-se que na “cidade maravilhosa”, 

a procura por vinho durante hospedagem de turistas tem crescido nos últimos anos 

(FRANCO, 2015). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

Essa pesquisa possui uma abordagem qualitativa, que “considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” 
(PRODANOV et al., 2013, p. 70). Logo, “os dados coletados nessas pesquisas são 

descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na realidade 

estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto” 

(PRODANOV et al., 2013, p. 70). 

No tocante à natureza, este estudo classifica-se como pesquisa básica porque 

“objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação 

prática prevista. Envolve verdades e interesses universais” (GEHARDT et al., 2009, p. 

34). 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa possui caráter exploratório, pois 

anseia “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que esse tipo de pesquisa tem como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, 

p. 41). Para isto podem ser realizados levantamentos bibliográficos, entrevistas com 

pessoas que possuam expertise na área investigada e análise de exemplos para 

melhor compreensão das múltiplas variáveis (GIL, 2002). 

No tocante aos procedimentos executados este estudo, o mesmo classifica-se 

como um estudo de campo tendo em vista a procura por maior profundidade na 

avaliação das questões, do que simplesmente a busca por dados o que a diferencia 

de um levantamento. Segundo Gil (2002, p. 53) 

tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, 
de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar 
suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses 
procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais como a 
análise de documentos, filmagem e fotografias. (GIL, 2002, p. 53). 

 

Este tipo de procedimento possui as vantagens de menor custo, resultados 

mais fidedignos e a possibilidade de respostas mais confiáveis e desvantagem de 
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necessitar de maior tempo para realização bem como o risco de subjetivismo da 

pesquisa. (GIL, 2002).  

Dentre os instrumentos do estudo de campo, foi empregada a entrevista 

realizada presencialmente com os profissionais alvo desse trabalho. De acordo com 

Gil (2002, p. 53) “no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 

pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma 

experiência direta com a situação de estudo”. Além disso, no estudo de campo, os 

dados coletados por meio de entrevista “são transmitidos na forma de raciocínios na 

redação do texto científico, cabendo ao raciocínio encadear juízos e conceitos, 

simbolizados por palavras no nível da expressão linguística”. (PRODANOV et al., 

2013, p. 115). 

O questionário elaborado que foi aplicado a sete indivíduos responsáveis pelos 

vinhos em restaurantes de meios de hospedagem, com relação a aspectos como 

aquisição, armazenamento, serviço, entre outras atividades. Para tanto, sommeliers, 

maîtres, gestores de A&B foram entrevistados em seus respectivos locais de trabalho, 

ou seja, meios de hospedagem situados no município do Rio de Janeiro.  O estado do 

Rio de Janeiro apresenta o turismo como principal fonte de economia o que demanda 

grande quantidade de rede hoteleira. “Na região metropolitana, particularmente na 

cidade do Rio de Janeiro, se concentra a maior parte do equipamento hoteleiro do 

estado”. (EGLER et al., 2004, p. 9). Quanto à distribuição de tipos de estabelecimentos 

hoteleiros existe a “predominância de hotéis na região metropolitana, pousadas nos 

demais  polos e a pouca expressão de hotéis-fazenda”. (EGLER et al., 2004, p. 10). 

O mapa apresentado na figura 3 apresenta a distribuição da rede hoteleira pelo estado 

do Rio de Janeiro, conforme levantamento amostral do IBGE realizado em 2001. 
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Figura 3: Mapa 1 - Unidades hoteleiras no Rio de Janeiro em 2001 

 

    Fonte: IBGE (2001) 

 

 O questionário foi elaborado com base na metodologia adaptada de Assunção, 

Rocha e Ribas (2010), que, embora não seja um trabalho desenvolvido 

especificamente com profissionais do vinho, realizou uma pesquisa acerca da 

qualificação dos profissionais do setor de Alimentos e Bebidas. Esse documento era 

composto por perguntas abertas e fechadas, e está apresentado na Tabela 1, sendo 

o mesmo dividido em duas partes: a primeira abordando um breve perfil do 

entrevistado, englobando informações sobre sua formação profissional, vivências em 

visitas técnicas e degustações, bem como cursos e outras atividades para atualização 

profissional. A segunda parte sendo composta por questões específicas acerca das 

ações que o profissional desenvolve em sua rotina de trabalho. 
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Tabela 1 - Questionário para pesquisa sobre perfil e atividades da rotina de trabalho 

de profissionais que atuam com o vinho em departamentos de Alimentos e Bebidas 

(A&B). 

                     Perfil do entrevistado – formação do profissional 

1. Faixa etária: 

2. Cargo:  

3. Você possui graduação? 

4. Em caso de resposta positiva, em qual curso?  

5. Você tem algum curso sobre vinhos? 

6. Em caso de resposta positiva, qual ou quais cursos você 

realizou? 

7. Já assistiu palestras sobre vinhos? 

8. Em caso de resposta positiva, em nível nacional ou 

internacional? 

9. Como foi o seu primeiro contato com o mundo dos vinhos?  

10. Tem realizado cursos livres sobre vinhos ? 

11. Já ministrou algum curso sobre vinhos ? 

12. A empresa estimula você a adquirir mais conhecimentos 

sobre esse tema?  

13. A empresa investe na sua formação na área de vinhos? 

14.  Em caso de resposta positiva, como é feito esse 

investimento?   

15. Você possui experiências anteriores com serviço do vinho 

em outros meios de hospedagem ? 
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16. Você possui experiências anteriores com serviço do vinho 

em restaurantes e bares fora de meios de hospedagem ? 

17. Você considera que a sua formação vem sendo valorizada 

no seu local de trabalho  

Questões específicas sobre a rotina de trabalho do profissional 

18. O estabelecimento possui carta de vinhos? 

19. Em caso de resposta positiva, você ajuda a atualizar a carta 

utilizando seus conhecimentos sobre as rotinas e perfis do 

restaurante? 

20. O cardápio do restaurante ou bar possibilita a criação de 

harmonizações?  

21.  Quando um cliente solicita um serviço de vinhos você 

costuma sugerir uma harmonização?  

22. Em caso de resposta positiva, no que você se baseia para 

fazer essa sugestão de harmonização? 

23. Em caso de resposta positiva, você costuma sugerir 

harmonizações inusitadas ou trabalha somente com 

harmonizações clássicas ? 

24. O restaurante ou bar possui exemplos de harmonizações 

pré-definidos?  

25. Você participa da compra dos vinhos da empresa? 

26. A empresa executa treinamentos para a equipe sobre o 

serviço do vinho? 

27. Em caso de resposta positiva, com qual a periodicidade? 
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28. O serviço do vinho no restaurante ou bar onde você trabalha 

é up scale, básico ou intermediário?  

29. Durante o serviço você costuma ser requisitado pelos 

clientes ou habitués?  

30. Em caso de resposta positiva, sobre quais assuntos esses 

indivíduos costumam perguntar ? 

Fonte: As autoras (2019). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram entrevistadas sete profissionais responsáveis pelos vinhos dos meios 

de hospedagem visitados. A faixa etária desses entrevistados variou entre 26 e 54 

anos, apresentando idade média de 37 anos, sendo os homens 71% da amostra, e as 

mulheres 29%.  

Com relação ao cargo que os entrevistados exerciam, 72% dos profissionais 

afirmou exercer a função de garçom ou garçonete enquanto 14% afirmaram exercer 

a função de líder dos garçons e 14% de captain (figura 1). 

 

Figura 4 – Cargos ocupados pelos profissionais do vinho que atuam em sete meios 

de hospedagem do Rio de Janeiro. 

 

                            Fonte: As autoras (2019) 

 

Foi possível verificar que 72% dos entrevistados afirmaram não possui qualquer 

tipo de formação de nível superior, enquanto 14% afirmaram possuir formação em 

áreas não correlatas ao vinho, como gestão financeira e tecnólogo em mecânica.  

Com relação ao questionamento sobre já ter realizado algum tipo de curso 

sobre vinhos, 57% dos respondentes afirmou não possui qualquer curso nessa área. 

Os cursos citados pelos que realizaram foram “Curso Básico de Vinhos Adega Vitória”, 

“Senac Copacabana” e “Escola de Hotelaria Windsor”. Mesmo aqueles entrevistados 

que não possuíam curso de vinho já assistiram ao menos alguma palestra sobre, no 

72%

14%

14%

Garçom Líder dos garçons Captain
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âmbito nacional. Com relação ao primeiro contato com o mundo dos vinhos, foram 

citados empregos anteriores nas instituições “Cantinho da Roça”, “Pizzaria Di Parma” 

e “Restaurante Tupac Ipanema”. Outros ainda afirmaram ter o conhecimento dos 

vinhos por intermédio de amigos ou empregos anteriores, como garçom em empresas 

não identificadas.  

No tocante à atualização a respeito do mundo dos vinhos por meio de cursos, 

eventos e palestras, todos os entrevistados afirmaram não estarem investindo neste 

ponto.  

Com relação ao investimento da empresa em seus funcionários, 71% dos 

entrevistados afirmou que a empresa investe em sua qualificação profissional. As 

empresas que investem em seus funcionários o fazem por meio de cursos e 

treinamentos online e promoções de cargo.  

Quando questionados a respeito de serviços anteriores em outros meios de 

hospedagem, relacionados ao vinho, 57% dos entrevistados afirmou possuir 

experiência. 

No tocante ao estímulo para aquisição de conhecimentos a respeito de vinhos, 

no caso uma formação continuada, 85% dos entrevistados afirmou que não possui 

estímulo no trabalho para seu aprimoramento. Além disso, 85% desses respondentes 

afirmou que percebe uma valorização de sua formação no atual emprego. 

Com relação ao fato do estabelecimento possuir carta de vinhos, 57% 

afirmaram haver tal impresso nos meios de hospedagem onde trabalham. Contudo, 

os locais que possuem carta de vinho e sugestões de harmonização costumam 

apresentar harmonizações clássicas e não inusitadas, conforme constatado nas 

respostas. Apenas 14,3% dos entrevistados afirmou haver um “modelo de 

harmonização pré-definido no estabelecimento”.  

Além disso, 71% dos entrevistados afirmaram não participar da compra de 

vinhos do estabelecimento onde trabalham.  

No tocante à harmonização de vinhos com as refeições, 71% dos entrevistados 

afirmou haver essa possibilidade no cardápio do local de trabalho. Ou seja, existem 

funcionários preparados para fazer a harmonização do vinho com os mais diversos 

ingredientes e refeições, o desafio talvez seja informar melhor o cliente para que 

disponha do serviço.  
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Quando questionados a respeito do fornecimento de sugestão de 

harmonização quando algum cliente solicita a carta de vinhos, 57% dos entrevistados 

respondeu que apresenta a sugestão de harmonização, conforme o perfil do cliente, 

conforme apontado no gráfico abaixo. Aqueles que afirmaram propor alguma 

harmonização apontaram basearem-se no prato escolhido pelo cliente, nas opções 

de vinhos da casa, tipos de proteínas e guarnições escolhidos, levando em conta 

também a preferência do cliente. 

 

Figura 5 - Quando um cliente solicita um serviço de vinhos, você costuma sugerir 

uma harmonização? 

 

Fonte: As autoras (2019) 

 

 

No tocante à execução de treinamentos a respeito de vinhos para a equipe de 

hotelaria, 71% dos entrevistados afirmou que o local de trabalho não fornece nenhuma 

atividade desse tipo.  

Com relação ao nível do serviço de vinhos oferecido na empresa hoteleira, 85% 

são básico, 15% são intermediário e 0% são Up Scale.  

 Sobre a requisição do funcionário pelos clientes do restaurante do meio de 

hospedagem, 57% dos entrevistados afirmaram serem chamados com frequência 
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pelos hóspedes com o intuito de esclarecimento de dúvidas sobre cardápio, 

hospedagem ou mesmo para conversar sobre a viagem e família.  

A harmonização do vinho com pratos finos “não resulta obrigatoriamente de 

tentativas ao acaso, podendo se pautar em um conjunto de princípios, regras e 

diretrizes flexíveis”. (BORGES, 2007, p. 12). Portanto, verifica-se a importância de um 

conhecedor de harmonizações para proposição aos clientes wine lovers que 

frequentam as empresas hoteleiras. Todavia, primeiramente faz-se necessário a 

existência de uma carta de vinhos no estabelecimento. Neste âmbito, dentre os 

estabelecimentos pesquisados, 57% apenas apresentam carta de vinho o que 

prejudicaria o perfil de harmonizações com relação à escolha da bebida ideal. A carta 

de vinhos é um instrumento essencial na escolha da bebida para harmonização com 

base na origem do vinho e na qualidade da uva, o que corrobora com os estudos de 

Goodman et al. (2007). Além disso, “conhecimento do vinho é importante, mas a 

habilidade em vender também é crucial, para aumentar as vendas de vinho” (LOSSO 

et al., 2013, p. 198). Ademais, a melhoria na carta de vinhos foi considerada por 62% 

dos entrevistados como muito importante no tocante ao aumento das ações 

comerciais na área de vinhos no estudo de Paulino et al. (2009).  

Neste estudo, com relação à existência da possibilidade de harmonizações por 

meio do cardápio e escolha do vinho, houve um percentual de 71% dos 

estabelecimentos que fornece tal possibilidade. A importância de harmonização é 

demonstrada no estudo de Diniz et al. (2017) que aponta que 79% da amostra 

pesquisada gosta de beber o vinho associado à comida e 66% afirma que o sabor do 

vinho torna-se mais agradável em conjunto com as refeições. O responsável por 

sugestões de harmonização, nos estabelecimentos que fornecem tal serviço, é o 

garçom em 100% dos casos. Tal resultado diverge daquele encontrado no estudo de 

Paulino et al. (2009) que aponta que nos restaurantes pesquisados 30% deles possui 

como responsável pelos vinhos o chefe de sala e 22% o sommelier.  

Quanto à sugestão de vinhos para harmonização, 57% dos entrevistados 

afirmou realizar tal sugestão com base nos pratos escolhidos e nas opções fornecidas 

pelo estabelecimento. Todavia, 28% dos entrevistados apontou não realizar 

sugestões e 15% esporadicamente. Neste sentido, o estudo de Paulino et al. (2009) 

aponta que a sugestão de vinhos para consumo e harmonização por intermédio dos 

empregados de mesa possui uma taxa de 94% de relevância para o comércio de 
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vinhos dos estabelecimentos e a presença de sommelier agrega 49% de importância 

às vendas. 

 Com relação à realização de cursos sobre vinhos por parte dos 

entrevistados, a maioria, 57%, afirmou não possuir qualquer tipo de curso na área. O 

estudo de Losso et al. (2013) apontou muitos entrevistados afirmaram ser necessária 

uma formação específica para exercer o papel de sommelier por meio de um curso 

com, no mínimo, 300 horas. Os conhecimentos de maior importância a serem 

adquiridos são: “harmonização de comidas e bebidas, enologia, carta de vinhos e 

outras bebidas, geografia vitivinícola, análise sensorial, técnicas de vendas e controle 

de estoques”. (LOSSO et al., 2013, p. 199).  

Ademais, 71% dos entrevistados  afirmaram não possuir formação de ensino 

superior o que vai de encontro ao estudo de Losso et al (2013) que afirma que a 

maioria dos participantes responsáveis pela degustação de vinhos possuía curso 

superior completo. Neste contexto, este estudo visa apresentar o emprego de 

sommeliers no âmbito hoteleiro, o que tem se tornado uma nova tendência para a 

atração de clientes tendo em vista tal profissão ser ainda muito visada no meio 

comercial de supermercados e em bares (LOSSO et al., 2013). 

Até mesmo em restaurantes que possuem o emprego de sommelieres bem 

estabelecido a tempos, o estudo de Paulino et al. (2009) demonstrou a ausência desse 

profissional em 75% dos estabelecimentos pesquisados, apontando a necessidade de 

maior valorização da categoria. De forma complementar, têm-se que a atuação do 

sommelier “vai além do simples aconselhamento da escolha do vinho, englobando 

também a compra, o gerenciamento do estoque/adega, a harmonização com a comida 

e a elaboração da carta de vinhos” (DUARTE, 2016, p. 17). 

O estudo continuado acerca dos vinhos, qualidade de uva e harmonizações é 

um fator essencial para atualização. Entretanto, neste estudo, apenas 29% dos 

entrevistados afirmaram realizar cursos na área para atualização. Tal fato contradiz o 

estudo de Losso et al. (2013, p. 201) que afirma que “somente a capacitação não 

bastaria para a formação deste profissional, que é preciso manter-se informado sobre 

o mercado de vinhos e de alimentação”. No tocante ao investimento da empresa no 

profissional de vinhos, 71% dos entrevistados afirmaram que o estabelecimento 

investe em sua formação pessoal e capacitação continuada por meio de por meio de 

cursos e treinamentos online e promoções de cargo. Esse resultado corrobora os 
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achados de Paulino et al. (2009) que aponta que 83% dos restaurantes e hotéis 

entrevistados investe na formação continuada e capacitação do pessoal responsável 

pelo vinho.  

No tocante à participação dos entrevistados no processo de compra do vinho, 

a maioria, 71% afirmou não participar do processo o que pode ser prejudicial no 

tocante à composição dos vinhos do menu. Segundo Laroche et al. (2003) o 

conhecimento e familiaridade com os tipos de vinho reforçam a decisão de compra 

facilitando a construção de um cardápio próprio. Além disso, o estudo de Paulino 

(2009) apontou que em apenas 5% dos hotéis investigados os sommeliers eram 

responsáveis pela compra do vinho sendo em sua grande maioria, 45%, sendo 

realizada pelo dono. Logo, verifica-se a importância de mudar este cenário no qual a 

maioria dos empregados responsáveis pela categoria de vinho dos estabelecimentos 

não participa do processo de compra.  
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6. CONCLUSÕES 

O vinho é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo, sendo 

assim, acaba se transformando em um importante produto que traz um diferencial no 

setor turístico relacionado à gastronomia e em relação ao ramo hoteleiro. Existem 

diversos tipos de vinho produzidos a partir de múltiplas qualidades de uva, mais 

encorpados ou mais leves, tintos e suaves os quais estabelecem diferentes tipos de 

sensações quando associados a preparações alimentícias. A estratégia com enfoque 

em diferenciação no caso específico da função do sommelier e da harmonização do 

vinho no espaço hoteleiro foi um dos objetivos dessa pesquisa. A harmonização é 

percebida como diferencial dos serviços em relação aos concorrentes, pois atinge um 

público restrito, quase com exclusividade total no mercado nacional. Tal estratégia 

evidencia o foco da empresa em ter produtos diferenciados que compreendam um 

portfólio completo de produtos e atendam a todos os tipos de consumidores. 

 Com a crescente busca da população acerca de harmonização e do 

conhecimento a respeito dos vinhos, muitas pessoas têm buscado orientação de 

sommelieres, na escolha de vinhos para combinação com suas refeições, 

principalmente em restaurantes. Contudo, a presença de sommelier em hotéis e 

pousadas traz à tona a questão da estratégia das empresas frente à possibilidade de 

expansão de mercado por sua diferenciação. Suas principais funções consistem na 

elaboração da carta de vinhos, contribuição para o processo de compra da bebida, 

proposição de harmonizações aos clientes e elaboração de sugestões de 

harmonização para serem fornecidas com prontidão aos clientes mesmo em sua 

ausência. Por meio deste estudo foi possível verificar a importância da profissão de 

sommelier no ramo hoteleiro bem como a relevância de funcionários do restaurante 

contendo curso de vinho para melhor atendimento aos clientes. O profissional deve 

ter pleno conhecimento a respeito de como servir, conforme as regras de etiqueta, a 

conservação do vinho até o momento de abertura da garrafa bem como a temperatura 

na qual deve ser servido. 

A partir do presente estudo, verificou-se que a maioria dos estabelecimentos 

estudados possui carta de vinhos, mas estas não se apresentam elaboradas de forma 

adequada e deveriam ser reformuladas. Além disso, a maioria dos responsáveis pela 
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seção de vinhos não possui qualquer curso específico nessa  área, e não apresenta 

investimento da empresa para atualização profissional.  

Além disso, não participam da compra da bebida, sendo o dono do 

estabelecimento ou gerente o responsável por essa atividade. 

No ramo hoteleiro, os restaurantes que possuem a presença de profissionais 

capacitados para orientação acerca do vinho, desenvolvem uma estratégia de 

crescimento por meio de diferenciação e consequente sucesso nestas práticas. Deste 

modo, a estratégia com enfoque em diferenciação, com relação à apresentação e 

domínio das cartas de vinhos e sua harmonização, traz ganhos e vantagens 

competitivas ao ramo hoteleiro em decorrência de sua percepção das necessidades 

e desejos dos consumidores,  especialmente em regiões turísticas como o Rio de 

Janeiro. O aumento do consumo da bebida nesta região também é um fator 

significativo para realçar a importância do profissional nos hotéis. Conforme já citado, 

o conhecimento dos turistas acerca de vinho está cada vez mais requintado e espera-

se que durante sua hospedagem, possam desfrutar de vinhos de qualidade bem como 

de aparatos necessários para boa degustação e harmonização. Mais uma vez, 

verifica-se a importância de um profissional que tenha amplo conhecimento a respeito 

de vinhos no ramo de hotelaria. 

Pode-se inferir com base neste estudo e na literatura preexistente que a 

presença de um profissional qualificado para o atendimento aos clientes no ramo 

hoteleiro é de suma importância e se configura como um diferencial do 

estabelecimento atraindo cada vez mais clientes. Além disso, os restaurantes de 

hotéis na região do Rio de Janeiro devem investir mais em seus funcionários 

responsáveis por vinhos para que saibam orientar corretamente seus clientes e 

alavanquem as vendas da bebida bem como enalteçam o nome do estabelecimento 

no ramo do turismo. 
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