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22 Perfil do consumidor de vinhos na cidade de São Joã o Del Rei, 
Minas Gerais 
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Megale1, Saulo Saturnino1, Renan Benevenuto1, Eduardo Girotto2, Gustavo Trentin3, 

Alcione Miotto2, George Wellington de Melo4 e Gustavo Brunetto5 
 
O objetivo do trabalho foi definir o perfil do consumidor de vinhos da cidade 
de São João Del Rei, MG. Para isso, em quatro supermercados do município, 
no mês de junho de 2009 foram entrevistadas 60 pessoas do sexo masculino 
e feminino, separadas em duas faixas etárias, 18 a 25 anos e mais de 25 
anos. Na entrevista, foram aplicados questionários individuais com as 
seguintes perguntas: a compra de vinho é diária, semanal ou mensal; o vinho 
consumido é de origem nacional ou importado; o vinho consumido é derivado 
de uvas tintas ou brancas; qual o principal critério usado para a compra do 
vinho e se o consumidor conhece os benefícios da bebida para a saúde 
humana. Os resultados mostram que 30% dos entrevistados, pertencentes às 
duas faixas etárias, não compram vinho diariamente e nem semanalmente. 
Das pessoas pertencentes à faixa etária entre 18 e 25 anos, 60% consomem 
vinho e das enquadradas com mais de 25 anos, 80% consomem a bebida. 
Nas duas faixas etárias, a qualidade enológica, como cor e aroma e o valor 
unitário são os critérios mais usados para a tomada de decisão no momento 
da compra e os vinhos tintos são os mais consumidos. Os consumidores das 
duas faixas etárias conhecem os benefícios do vinho para a saúde humana. 
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