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de 2015 e nunca mais parou. Hoje tem mais de 8.700
vinhos classificados, o que daria um investimento
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as pessoas
Flávio Souza

1 – INTRODUÇÃO
2 – FUNÇÕES DO APLICATIVO
2A - PARA VOCÊ
2B - LISTAS PRINCIPAIS
2C - PESQUISAR
2D - SCANNER
2E - AMIGOS
2F - PERFIL

Sumário

3 - PREFERÊNCIAS DO SISTEMA
3A - REDES SOCIAIS
3B - CONFIGURAÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
3C - CONFIGURAÇÕES
3D - JURÍDICO
3E - FEEDBACK E SUPORTE
4 - CARRINHO
5 - NOTIFICAÇÕES (SINO)
6 - COMO EU CLASSIFICO OS VINHOS USANDO AS
ESTRELAS DO VIVINO
7 - COMO EU FAÇO MINHAS AVALIAÇÕES TÉCNICAS
(TNS = TECNICAL NOTES)
8 - CRIAR E GERENCIAR VIRTUALMENTE A SUA ADEGA
NO VIVINO
9 - ESCANAR E POSTAR VINHOS NO VIVINO
9A - ESCANEANDO E POSTANDO
9B - RESOLVENDO PROBLEMAS AO ESCANEAR UM
RÓTULO
10 - COMO CONSTRUIR A SUA LISTA DE DESEJOS
11 - COMO EU USO O VIVINO EM VIAGENS
12 - PERSONALIZANDO O SEU PERFIL
13 - NOTAS FINAIS

5

01

Introdução

6

01

Introdução
Fundado em 2010 e hoje com mais de 45 milhões
de usuários, o Vivino é a maior rede social de
vinho do mundo e também o aplicativo de vinho
mais baixado, disponível para Apple e Android.
E o melhor: é grátis!

Siga seus amigos, veja a opinião
deles sobre os vinhos degustados,
comente nas avaliações, adicione
vinhos à sua lista de desejos,
compre online - o Vivino é o maior
marketplace de vinhos do mundo - e
administre sua adega virtualmente.

Além disso, tenha acesso a muitos
outros dados que te ajudarão a
harmonizar, a descobrir seu perfil
de gosto e dos seus amigos. E com
base nos vinhos que você escaneia
e avalia, o algoritmo do Vivino
aprende e sugere vinhos dentro do
seu gosto pessoal.
O Vivino faz o reconhecimento de imagens dos vinhos usando
o software Vuforia, que é um kit de desenvolvimento de
software de realidade aumentada para dispositivos móveis,
usando a tecnologia de visão computacional para reconhecer
e rastrear imagens planares e objetos 3D em tempo real.
Já os dados de localização são fornecidos pelo Foursquare.
Investidores: Janus Friis (co-fundador do Skype), Seed Capital,
Creandum, Balderton Capital e SCP Neptune International.
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Introdução
No início o seu maior concorrente foi o app Delectable.

Co-fundador:
Theis
Søndergaard.

Março 2018 a
outubro de 2019,
Chris Tsakalakis;

CEO:
Da fundação até
março de 2018, o
fundador Heini
Zachariassen;

De outubro 2019
até hoje, Heini
Zachariassen
voltou
provisoriamente.

Alguns números:
Mais de 12.000.000 vinhos no banco de dados
Mais de 1.266.000.000 rótulos escaneados
Mais de 60.000.000 avaliações (opiniões ou notas técnicas)
Mais de 170.000.000 classificações (nota em estrelas)
Mais de 2.260.000 preços
Mais de 45.000.000 usuários
Mais de 20.000 novos usuários por dia
3.200 regiões vinícolas
227.000 vinícolas
500.000 vinhos são escaneados por dia
130 funcionários em 3 continentes, com escritórios em São Francisco (estrategicamente entre Silicon Valley e
Napa Valley), Irlanda, Copenhague, Ucrânia e Índia.
Idiomas: Português, Alemão, Catalão, Chinês simplificado, Dinamarquês, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês,
Italiano, Japonês, Russo, Sueco.

Países onde o Vivino Market está disponível:
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Espanha, França, Holanda, Suíça, Bélgica,
Dinamarca, Alemanha, Itália, Suécia, Austrália, Hong Kong, Singapura, Irlanda e Mônaco.
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02

Funções do aplicativo
Vamos então descrever a seguir, todas as
funções do aplicativo, uma por uma.

2A • PARA VOCÊ

(Esta função aparece somente nos países onde o Vivino Market está disponível).
Este serviço foi lançado em 2017.

Aqui você encontra ofertas e sugestões da loja
virtual do Vivino (Vivino Market) com base
nas suas classificações, na sua lista de desejo
e também encontra a lista dos vinhos com as
melhores avaliações dos usuários (com um
filtro por faixa de preços).

O Maket Place pode ser acessado a
partir de vários lugares e as sugestões
de compra estão ordenadas por nota
de classificação, geralmente.

Se gostou de algum vinho,
basta clicar no botão verde
do preço, escolher quantas
garrafas, adicionar ao carrinho
e continuar comprando ou já
pagar (caso tenha um método
de pagamento adicionado)
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2B • LISTAS PRINCIPAIS
(Esta função aparece somente nos países onde o Vivino Market não está disponível)

Melhores vinhos do momento: aqui é possível
visualizar uma lista dos vinhos melhor
classificados pelos usuários nos últimos 30
dias. Fantástico!
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2C • PESQUISAR
Através do campo de pesquisa:

E quando clicar no campo
de pesquisa, abrirá uma
nova janela com as
seguintes opções:

Pesquisar dentro dos seus
vinhos já classificados:

Aqui é possível pesquisar o
vinho pelo nome, em todo o
banco de dados do Vivino:

Na pesquisa de pessoas é
possível procurar pelo nome ou
pelos seus contatos nas redes
sociais.
Também é possível navegar
pelas indicações de usuários
propostas pelo Vivino, que são
pessoas com classificações
altas na sua região.
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Ou também encontrar
pessoas:

Rolando a página para baixo revela os usuários em
destaque recomendados pelo Vivino. São usuários
que apresentam o que o aplicativo considera como
“ótimas opiniões” e são identificados pelo símbolo
da estrela:
Voltando à página de pesquisa (“Pesquisar”, símbolo
da lupa), mais embaixo estão atalhos para pesquisar
diretamente por tipo, harmonização ou estilo.

TIPO

HARMONIZAÇÃO

Obs: role a página para
baixo para encontrar a
opção “Mais filtros.
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ESTILO

Aqui é possível fazer uma busca minuciosa através dos seguintes filtros:

Preço:
Deslize para encontrar vinhos dentro da faixa de
preço desejada.

Sabor
Tipo:
Clique em um ou mais tipos de
vinho e em “Concluir”

Estilo:
Obs: role a página para baixo
para encontrar a opção
“Exibir mais”

Harmonização

País:

Safra
Uva
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2D • SCANNER
Através do símbolo da câmera é possível
pesquisar vinhos pelo rótulo, pela carta de
vinhos ou vários rótulos de uma só vez:

Rótulo: pesquisa pelo rótulo do vinho.

Carta de Vinhos: pesquisa vários vinhos de uma só vez,
através da carta de vinhos.

Comparação Rápida: pesquisa mais

Fotos:

de um rótulo de uma só vez.
É possível também carregar uma foto
que esteja no seu celular. Geralmente
a qualidade fica até melhor quando se
fotografa o rótulo usando a câmera do
celular (e possibilita edição da foto) do
que escaneando o rótulo diretamente
pelo aplicativo do Vivino. Lembre de
fotografar o rótulo na vertical.
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2E • AMIGOS
Clicando no símbolo de “adicionar amigos” no canto superior
esquerdo (conforme a foto) abrirá uma página onde é possível
pesquisar usuários pelo nome, pelas redes sociais ou pela sua
lista de contatos. Logo abaixo estão usuários populares, com
classificações altas em sua região. E mais abaixo os usuários em
destaque, recomendados pelo aplicativo.

Aqui é possível publicar
qualquer foto, seja de vinhos,
de encontros, vinícolas, etc, o
que é diferente da “pesquisa
de rótulo”.

No campo ao lado direito é
possível classificar um vinho
sem ter a foto do mesmo, basta
pesquisar pelo nome.

Histórias em destaque
Aqui estão as classificações
principais da sua rede amigos,
caso não as tenha visto.
São
vinhos
classificados
com notas altas ou análises
populares.
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2F • PERFIL
Essa é a página onde encontram-se as
principais métricas e informações do seu
perfil.
Vejamos todas a seguir:

Seguidores:
aqui é possível ver quem te
segue. Clique em “seguir” para
seguir de volta.

Seguindo:
Neste campo você encontra as
pessoas/perfis que você segue.

Role para a esquerda para ver
o texto do seu perfil.
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Posição:
a sua posição no ranking.
O ranking é composto por
postagens, comentários e
demais interações com outros
usuários e com o aplicativo.
Quanto mais você interagir
com os demais usuários e com
o aplicativo, mais chances
terá de subir no ranking.
Postar
vinhos,
escrever
boas avaliações, completar
o máximo de informações
possível como preço, local,
etc, comentar nos vinhos
dos amigos e principalmente
receber curtidas e comentários
nos seus vinhos, etc.

Meus Vinhos:
aqui estão todos os vinhos
que você avaliou, os que
estão na sua adega, os
pesquisados e os que estão
na lista de desejos. É possível
classifica-los, clicando em
“Classificar e filtrar”.

Na segunda seção, é
possível filtrar por tipo
de vinho.

Na primeira seção estão as
opções de “ordenar” os vinhos
da pesquisa

Seguindo, o filtro por
país.
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Por tipo de uva.

Por estilo.

Por harmonização.

Por lugar onde você adicionou
o vinho.

Classificações:
idem acima, mas somente os
vinhos que você já classificou.

Lista de desejos:
aqui estão os vinhos que
você adicionou à sua lista de
desejos. A classificação segue
a mesma citada acima.

Adega:
aqui estão os vinhos que você
adicionou à sua adega virtual,
também com a possibilidade
de classificar e filtrar os
vinhos.
Clique em “+” para adicionar
mais garrafas do mesmo
vinho e safra.
Clique em “-“ para retirar
garrafas da adega.
Ps: teremos um capítulo inteiro dedicado ao
uso da adega virtual do Vivino.
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Pedidos:
acompanhe os pedidos feitos
no Vivino Market. Dentro de
pedidos, clique em “Pesquise
o mercado” para ir às
compras.

Imagens:
aqui aparecem as fotos
adicionadas pelo botão
“Amigos” -> “Publique uma
foto”.
Lembrando que essas fotos
podem ser variadas, como
de eventos, confrarias, feiras,
vinícolas, etc. Este caminho
não serve para escanear,
classificar e/ou avaliar vinhos.

Aventuras do Vinho:
Ainda na página do seu perfil,
role para baixo e encontrará o
título “Aventuras do vinho”
“Exibir todas as aventuras”
Esta função é habilitada
depois que você escanear
dois vinhos do mesmo estilo,
lugar ou harmonização.
Clique em “Exibir todas as
aventuras” para aprender
mais.

Pesquisas Recentes:
aqui estão as suas pesquisas
recentes.

Vinhos prontos para
comprar na lista de desejos:
Nesta sessão o Vivino
pesquisa sua lista de
desejos e oferece os vinhos
disponíveis para compra nos
fornecedores parceiros locais.

Reabasteça com seus
favoritos:
Este é um atalho para o Vivino
Market, com indicações dos
vinhos bem avaliados por
você.
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Seu perfil de gosto:
Continuando na página do
seu perfil, role para baixo
e encontrará o campo “Seu
perfil de gosto”

Veja seu perfil de
desgustação

Estilos

Suas conquistas:
veja suas notas médias
e a sua quantidade de
classificações por estilo de
vinho.

Com 100 ou mais
classificações de um estilo,
você se torna “embaixador”
daquele estilo.

Rolando a página para baixo,
vc confere se está entre os
10 melhores usuários do seu
país, por estilo de vinho.
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Clicando no estilo, abrirá uma nova janela com várias informações sobre o seu relacionamento
com tal estilo. Vejamos:

Clicando no botão “Você
gosta deste” ou “Defina
uma preferência” abrirá
uma página onde é possível
confirmar se você realmente
gosta de tal estilo ou marcar
como “Não gosto”. Isso
ajudará o algoritmo do Vivino
nas recomendações de vinhos
para você.

Página informativa do
Estilo

Defina uma Preferência

Clicando em “Leia mais” abre-se uma
janela com várias informações sobre
tal estilo, que chamaremos de “pagina
informativa do estilo”. Esta tela é
também acessada a partir de várias
outras telas onde aparecem os “Estilos
regionais”, bastando clicar sobre o
estilo regional desejado, esta janela
aparecerá. É uma tela complexa que
será explicada no decorrer.

Voltando à tela “você gosta
deste”, vejamos os demais
campos:
Esta é a média de suas
avaliações do estilo.

O número de vezes que você
classificou o estilo.
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Logo abaixo encontra-se a
posição do estilo dentro do
ranking de suas preferências,
baseado na média das suas
classificações.

Seguindo, encontram-se os
3 últimos vinhos que você
avaliou deste estilo.

Abaixo das fotos dos 3 vinhos está o
botão “Veja todas as … classificações”,
que mostra todas as suas classificações
do estilo.
Mais abaixo é possível ver sua
classificação no ranking do estilo,
dentro do país em que você se
encontra.
Ps: alguns estilos foram inseridos há pouco tempo
e por isso não levam em conta as avaliações
anteriores à sua inserção no aplicativo, fazendo
com que estes estilos apresentem dados imprecisos
no ranking. Outros estilos mais antigos foram
divididos em novos estilos, gerando a mesma
imprecisão perante o ranking. Esta variável muda
constantemente em busca de aperfeiçoamento.

E à direita está o botão “na
sua rede” que mostra sua
classificação no ranking do
estilo, entre os usuários que
você segue.
Ps: alguns estilos foram inseridos há
pouco tempo e por isso não levam em
conta as avaliações anteriores à sua
inserção no aplicativo, fazendo com

Rolando até o final da
página encontraremos mais
informações sobre o estilo.
Clique em “Leia mais” e
novamente será levado para a
“página informativa do estilo”,
a qual explicaremos no final
do capítulo.

que estes estilos apresentem dados
imprecisos no ranking. Outros estilos
mais antigos foram divididos em novos
estilos, gerando a mesma imprecisão
perante o ranking. Esta variável
muda constantemente em busca de
aperfeiçoamento.
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Por último nesta página,
encontramos o botão
“Procurar vinhos desse estilo”.
Clicando aqui, abre-se o
Market Place.
Informações completas
sobre o Market Place serão
apresentadas num capítulo
exclusivo.

Voltando ao topo da página:
Estilos que você
experimentou: veja quantos
estilos você classificou. Com
100 ou mais classificações
de um estilo, você se torna
“embaixador” daquele estilo.
Com 26 ou mais, você se torna
“especialista”. Com 6 ou mais,
“entusiasta”. Com 1 ou mais,
“explorador”.

Rolando para baixo até o
final da página, encontramse os “Estilos que você ainda
precisa conhecer”. Aqui está
uma lista de todos os estilos
experimentados e também os
ainda não provados. Clique
em “Mostrar todos os estilos”
para continuar.

Estilos preferidos: aqui você
encontra os vinhos de sua
preferência com base nas
suas avaliações.

Clique no estilo e depois
clique em “Não gosto”
ou “Gosto” para receber
sugestões sobre o estilo.
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Outra forma de acessar esta
mesma página é clicando
em “Estilos que você
experimentou”.

Você não gosta: estilos que
você deve evitar, baseado nas
suas piores avaliações. Clique
em “Adicionar um estilo” e
procure os estilos que deseja
não receber sugestões.

Regiões:
Regiões que você
experimentou. Com 100
ou mais classificações de
um estilo, você se torna
“embaixador” daquele estilo.
Com 26 ou mais, você se torna
“especialista”. Com 6 ou mais,
“entusiasta”. Com 1 ou mais,
“explorador”.

Regiões preferidas:
Clique na região e depois
clique em “Não gosto”
ou “Gosto” para receber
sugestões sobre aquela
região.

Uvas:
idem anterior, mas classificado por uvas de preferência ou que gostaria de
evitar.
Você não gosta:
regiões que você deve evitar,
baseado nas suas piores
avaliações. Clique em “Adicionar
uma região” e procure as
regiões que deseja não receber
sugestões.

25

Página informativa do
estilo
Agora abriremos todos os
ítens da “Página informativa
do estilo”.
Esta página é acessada de
várias formas, mas aqui
seguiremos do ponto de onde
havíamos parado: (Perfil -> rolar

O primeiro campo que
aparece é uma descrição
sobre o estilo, que aqui no
exemplo é “Argentinian
Malbec” (Malbec Argentino).
Clique em “Leia mais”
para visualizar a descrição
completa.

Logo abaixo temos um breve
resumo das características do
estilo.

a página até o final -> Veja o seu
perfil de degustação -> clicar sobre
o estilo desejado -> rolar a página
até o final e clicar em “Leia mais”)

Seguindo, temos o campo
“Minha experiência”, onde é
possível visualizar quantos
vinhos desse estilo você
classificou.

Abaixo está sua posição
no ranking deste estilo
regional no país onde você
está inscrito no momento
e também a posição na sua
rede de amigos.
Clique para ver o ranking
completo.
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Logo abaixo, encontre “A
posição dos seus amigos”
neste estilo regional.
Esta tela é a mesma da
“Posição na sua rede” que
vimos acima.

Minhas classificações:
encontre informações suas
em relação ao estilo regional.
Abaixo, os vinhos que você
melhor classificou dentro do
estilo regional.

Harmonização com comida:
sugere a melhor comida para
harmonizar com o vinho.

“Em destaque na Lista
Principal”:
mostra os melhores vinhos
deste estilo regional no país.
Esta função é de extrema
utilidade.

Uva:
encontre informações sobre
a uva. Clicando no nome da
uva/estilo reginonal abrirá
uma janela com várias
outras informações sobre as
características organolépticas
e curiosidades.
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Estilos Relacionados:
veja a quantidade de
classificações, a nota média
e clicando no estilo, veja sua
posição no ranking de outros
estilos que tenham alguma
relação com o estilo regional
em questão.

E no final desta página,
encontre algumas
curiosidades e dados sobre o
estilo regional.
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Preferências
do Sistema
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3 - PREFERÊNCIAS DO
SISTEMA (ENGRENAGEM)

03
Sistema

Aqui é possível editar seus
dados:
(nome, apelido, país, idioma,
sua biografia e website).

Exemplo de configuração
Somente a título
de curiosidade,
seguem as
configurações
que mais
me agradam
pessoalmente.

Redes Sociais:
Aqui você encontra suas
redes sociais e dentro delas
estão os seus amigos, os
quais você poderá optar
por seguir manualmente
ou acionar o botão “Seguir
automaticamente os amigos”.

Configurações de
Notificação:
Escolha como você quer ser
notificado das atividades do
aplicativo. Sugerimos testar
cada uma delas, pois algumas
são básicas de qualquer
smartphone e outras são
preferências pessoais.
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Minha atividade estará
visível para:
Aqui você escolhe quem pode
ver a sua conta e as suas
atividades no aplicativo.

Salvar fotos no álbum de fotos:
Ligue este botão caso queira usar
o Vivino para fotografar os rótulos
e salva-los no seu smartphone.
Lembrando que para um melhor
resultado, aconselhamos fotografar o
rótulo do vinho através do aplicativo/
câmera nativo do seu smartphone e
então importar a foto para o aplicativo.

O aplicativo inicia em:
Escolha qual tela você deseja
abrir automaticamente
quando iniciar o aplicativo.

Permitir texto grande:
Este botão aumenta o
tamanho da fonte em todo
o aplicativo e melhora a
visualização.
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Jurídico:
Encontre os termos de uso e
políticas do aplicativo.

Feedback e Suporte

Classificar Vivino:
classifique o aplicativo na
loja onde o baixou no seu
smartphone.

Ajuda e suporte ao cliente:
Vale a pena ler esta
seção, pois está cheia de
informações importantes
para o usuário do aplicativo.

Contact Us:
Clicando em “Contact Us”
abre-se uma janela de diálogo
com o suporte.

Restaurar meus dados:
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Se ocorrer algum erro no seu aplicativo,
você pode restaurar seus dados que ficam
armazenados na nuvem do aplicativo.
Dependendo da quantidade de vinhos que
você já avaliou, o processo pode demorar
alguns minutos.
Outra forma de resolver algum problema
relacionado ao mal funcionamento
do aplicativo é deletando o mesmo e
reinstalando-o. Lembre de ter seu usuário
e senha em mãos, pois às vezes você
irá precisar destes dados para entrar
novamente na sua conta.

Sair:
Se clicar nesta opção, você
precisará do usuário e senha
para entrar novamente na sua
conta.

Excluir conta:
Exclui permanentemente a
sua conta e todos seus dados
do Vivino.
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04
Carrinho
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04

Carrinho

Veja os vinhos que
você adicionou ao seu
carrinho de compras no
Vivino Market.
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05

Notificações
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05

Notificações

As notificações escolhidas
anteriormente aparecem aqui.
Você poderá acessa-las clicando
em cada uma delas.
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06
Classificação
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Como Eu classifico os vinhos
usando as estrelas do Vivino

Eu uso a seguinte tabela para fazer uma relação entre a nota de 0 à 100 e as
estrelas do Vivino:

95 a 100 pontos = 5 estrelas (incrível vinho)
90 a 94 pontos = 4,5 estrelas (excelente vinho)
85 a 89 pontos = 4 estrelas (ótimo vinho)
80 a 84 pontos = 3,5 estrelas (muito bom vinho)
75 a 79 pontos = 3 estrelas (bom vinho)
70 a 74 pontos = 2,5 estrelas (aceitável)
Abaixo de 70 pontos = 1 a 2 estrelas (defeituoso)

Obs: ao abrir uma garrafa com problema, atribuo a nota média do Vivino
para não prejudicar o produtor, visto que o defeito pode ter sido ocasionado
por vários motivos alheios ao controle do produtor, como por exemplo: má
armazenagem em loja, choque físico durante o transporte, incidência de
luz na loja ou durante o transporte, variação brusca de temperatura em
loja ou transporte, etc.

Como o Vivino trabalha com “meia estrela”, eu utilizo a descrição para “afinar”
a minha avaliação, onde dou nota quebrada, seguindo a tabela abaixo:

De 4,8 pontos à 5 pontos = 5 estrelas
De 4,3 pontos à 4,7 pontos = 4,5 estrelas
De 3,8 pontos à 4,2 pontos = 4 estrelas
De 3,3 pontos à 3,7 pontos = 3,5 estrelas
De 2,8 pontos à 3,2 pontos = 3 estrelas
De 2,3 pontos à 2,7 pontos = 2,5 estrelas
De 1,8 pontos à 2,2 pontos = 2 estrelas
De 1,3 pontos à 1,7 pontos = 1,5 estrelas
De 0 pontos à 1,2 pontos = 1 estrela
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07

Avaliação
Técnica
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Como Eu faço minhas
avaliações técnicas.

(TNS = TECNICAL NOTES)

Você pode desenvolver seus próprios critérios de avaliação. Eu uso um
mix entre o método WSET (Wine & Spirit Education Trust) e o método
da ABS (Associação Brasileira de Sommeliers), somados a mais alguns
critérios próprios. Para ficar mais divertido e economizar espaço (o
espaço para avaliação escrita suporta 512 caracteres) uso alguns
emoticons. Geralmente no momento da prova, fotografo o rótulo do
vinho e escrevo a avaliação no “Notas” do Iphone. Posteriormente
posto no Vivino, de forma espaçada, ou seja, não posto todos os vinhos
no mesmo dia, para não saturar de postagens e também para não ficar
dias sem postar.
Veja um exemplo de estrutura abaixo:
Nome do evento e com quem eu estava (no caso de confraria, aula,
degustação online, etc).

👁

aqui escrevo uma breve avaliação visual (cor, intensidade da cor, se

é brilhante ou opaco, formação de lágrimas e no caso de espumantes,
perlage).

👃
👅

aqui escrevo sobre os aromas (primários, secundários e terciários).
aqui descrevo a percepção em boca (espumatização, no caso de

espumantes, nível de acidez, taninos - no caso de vinho tinto, nível de
álcool, corpo, intensidade de sabor, relação com os aromas encontrados
previamente no nariz e persistência do sabor).

Conclusão: é um vinho incrível/excelente/ótimo/muito bom/
bom/aceitável/defeituoso. Para abrir / abrir ou guardar / abrir ou
preferencialmente guardar / guardar.
DD (minhas iniciais) e a nota de 0 a 5 estrelas ou de 0 a 100 pontos.
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08

Criar e gerenciar 		
virtualmente a sua
adega no Vivino
Tire a foto de um rótulo
com a câmera do seu
celular.

PARTE PRÁTICA
Agora vamos para a
parte divertida!

Abra o Vivino,
clique no símbolo
da “câmera” e
depois no símbolo
“álbum”, que fica
do lado direito,
para carregar a
foto a partir do
álbum e em “Usar”.

42

Se você carregou a foto
errada, clique no símbolo
“Refazer” para carregar outra
foto.

O Vivino irá identificar o
vinho.

Confira se está correto e
confirme a safra.

Obs: neste caso é um vinho não
safrado e aqui está representado
pela sigla N.V. (Non-Vintage).

Caso esteja errado, clique
em “editar” e corrija a
informação.

Se o vinho não foi
identificado, clique em
“Pesquise-o” para buscar o
vinho pelo nome.

Ou clique em “Deixe que
os especialistas façam a
correspondência”. Porém esta
última opção pode demorar
horas ou dias e você corre o
risco de esquecer a avaliação.
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Você também pode refazer
a foto, com o rótulo mais
aproximado. Basta clicar em
“Tente tirar outra foto”.

Ações:
Aqui você poderá adicionar
várias informações
importantes que serão muito
úteis no futuro.

Adicionar lugar:
Este campo será adicionado
quando você tomar o vinho
e quiser marcar o lugar onde
está tomando ou o local onde
foi comprado.

Adicionar preço:
Aqui é possível marcar o preço pago, a quantidade de garrafas
compradas por esse preço, o lugar da compra e se foi uma oferta
específica.
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Lugar da compra ou onde o
vinho foi degustado.

Adicionar à adega:
Aqui é possível adicionar o
vinho à sua adega virtual.

Cada vez que quiser
procurar um vinho na
sua adega, acesse o vinho
através do campo “Adega”
que fica na tela inicial
(Perfil).

Existe um atalho para
adicionar ou diminuir
garrafas da sua adega.

Adicionar à adega:
Ou, clique no vinho -> Ações
-> Editar adega -> Beber ->
confirmar clicando em “Beber”
no canto superior direito.

Adicionar à lista de desejos:
Adicionar o vinho à sua lista
de desejos. Esta ação pode ser
feita de qualquer lugar onde
aparecer o símbolo da lista de
desejos (bandeirinha).

Adicionar anotação
pessoal:
Adicionar uma anotação
pessoal.
Adicione uma nota pessoal,
que só você poderá ver e
clique em “Concluir” no canto
superior direito.
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Teste anotação:
A nota aparecerá em “Meu
registro”, na página do vinho
em questão.

Remover de meus vinhos:
Remover dos seus vinhos (em
caso de ter sido adicionado
acidentalmente ou se você
não possui mais a garrafa).

Adicionar seu vinho:
Se quiser adicionar um
vinho ainda não existente no
banco de dados do Vivino,
após escanear o rótulo que
não será encontrado ou que
resultará no vinho errado:
clique em “Pesquise-o”

“Adicionar seu vinho” e
preencha o máximo de dados
possível.
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Adicionar um novo vinho:
Este campo não é o correto
para adicionar um novo
vinho. Ele serve para editar
as informações do vinho
em questão ou então para
adicionar um novo vinho da
mesma vinícola.

Acesse o site www.vivino.com
É possível exportar os dados da sua adega virtual através do site www.vivino.com.

Faça login, clique na foto do seu perfil (canto superior direito) e em
“Configurações”.
Role a página até
o final e clique em
“Start an export”.

A mensagem “You successfully created your export. Please check again later!”
aparecerá.
Atualize a página
para
visualizar.
O processo pode
demorar horas e
aparecerá
nesta
mesma página.
Após gerado, você
poderá baixar a
pasta comprimida,
contendo os arquivos
.csv
Ps: não só os dados da sua adega virtual serão gerados, mas sim
os dados de todas as suas ações no aplicativo, como comentários,
likes, etc.
A sua adega virtual aparecerá no arquivo “full_wine_list.csv”
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09
Escaneando
e
postando

48

09

Escanear e postar
vinhos no Vivino

9A - Escaneando e Postando

Tire a foto de um rótulo
com a câmera do seu
celular.

Abra o Vivino,
clique no símbolo
da “câmera” e
depois no símbolo
“álbum”, que fica
do lado direito,
para carregar a
foto a partir do
álbum e em “Usar”.
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Confira se está correto e
confirme a safra.

Obs: neste caso é um vinho não
safrado e aqui está representado
pela sigla N.V. (Non-Vintage).

Se o vinho não foi
identificado, clique em
“Pesquise-o” para buscar o
vinho pelo nome.

Ou clique em “Deixe que
os especialistas façam a
correspondência”. Porém esta
última opção pode demorar
horas ou dias e você corre o
risco de esquecer a avaliação.

Se é a primeira vez que
você escaneia um vinho de
determinado estilo, a seguinte
mensagem aparecerá na tela:

Dê a sua nota em estrelas
(de meia em meia estrela)
clicando sobre as estrelas
e arrastando para direita
(maior pontuação) ou
esquerda (menor pontuação).

Caso esteja errado, clique
em “editar” e corrija a
informação.

Você também pode refazer
a foto, com o rótulo mais
aproximado. Basta clicar em
“Tente tirar outra foto”.
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Escreva sua opinião ou
avaliação técnica. São
permitidos 512 caracteres.

Para marcar algum usuário
na sua postagem, basta
digitar ou então clicar no “@“
seguido do nome da pessoa.

Complemente com:
Adicione a localização.

Clique em “concluir”. (Às vezes
o aplicativo abre uma janela
onde você deve descrever o
sabor através de controles
deslizantes). Essa avaliação
é obrigatória para habilitar a
tecla “Concluir”. Se não quiser
avaliar, só clique sobre um
dos controles deslizantes
e a tecla “Concluir” será
igualmente habilitada.
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Adicione o preço (escolha
a moeda), quantidade de
garrafas (escolha também o
tamanho), local da compra e
se era uma oferta por tempo
limitado.

Ainda é possível compartilhar
a sua avaliação nas redes
sociais, clicando no ícone
de compartilhamento e
escolher onde você deseja
compartilhar.

Quando um vinho é escaneado e identificado pelo Vivino, uma janela
com inúmeras informações se abre.
Vejamos todas elas abaixo e por ordem de aparição:

Se você está num dos países onde
o Market Place está funcionando, a
primeira janela que se abre é um botão
para comprar o vinho (caso este vinho
esteja disponível para venda em algum
parceiro do Vivino). Clicando neste
botão, inicia-se o processo de compra,
onde você escolhe a quantidade de
garrafas e as adiciona ao carrinho.

Abre-se então a loja do vendedor,
contendo todos os vinhos oferecidos
por ele, onde é possível buscar
e filtrar por faixa de preço, tipo
de vinho, estilo, sabor, país, uva,
harmonização e safra.

Caso o vinho não esteja
disponível para venda em
algum parceiro local, esta
mensagem é exibida.

Vendido por:
clique aqui para acessar
todos os vinhos deste
vendedor.

Mostrar todas as opções de
compra: veja todas as lojas
que têm este vinho disponível
para venda. Use os filtros
para encontrar outras safras e
compare preços entre as lojas.

Meu registro:
aqui você encontra os
registros do mesmo vinho,
caso você o tenha avaliado
anteriormente. Abaixo
aparecem suas avaliações
anteriores.
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Resumo:
Encontre os destaques
avaliados pelos usuários.

Veja o ranking dos melhores
vinhos do estilo no seu país.

Crítica:
este campo aparecerá
quando o vinho já passou
por avaliação crítica de
profissionais.

E os fatos (descrição) do
vinho.

53

Características de sabor:
com base na avaliação dos
usuários, inclusive a sua,
caso tenha feito. Clique em
“Editar” se desejar alterar a
sua avaliação.

O que as pessoas estão
falando: as principais
características escritas pelos
usuários.

Opiniões:
Útil: as que tiveram maior interação
dos usuários. Role para baixo e
encontrará o botão “Mostrar todas as
opiniões”. Clique, caso queira ver as
demais opiniões. Também é possível
adicionar a sua avaliação através
do botão que está abaixo, “Adicionar
opinião”. Isto é possível mesmo sem
ter a foto do vinho e é útil em casos
de ter esquecido de registrar em foto.

Opiniões:
Recente: as opiniões recentes
dos usuários em geral, mesmo
dos que você não segue.

Amigos:
as opiniões dos perfis que
você segue.

Adicionar opinião
Aqui é possível adicionar uma
opinião (classificar e avaliar
o vinho) sem ter a foto do
mesmo.

Classificação do vinho:
traz algumas informações
sobre a classificação do vinho,
com base nas opiniões e
avaliações dos usuários em
geral.
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Nome da região e o tipo de
vinho: mostra a sua posição
no ranking deste estilo
regional

Logo abaixo, encontre “A
posição dos seus amigos”
neste estilo regional.
Esta tela é a mesma da
“Posição na sua rede” que
vimos acima.

Minha experiência: Abaixo
está sua posição no ranking
deste estilo regional no país
onde você está inscrito e
também a posição na sua
rede de amigos. Clique para
ver o ranking completo.

Logo abaixo, encontre
informações suas em relação
ao estilo regional. Abaixo,
os vinhos que você melhor
classificou dentro do estilo
regional.
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Em destaque na Lista
Principal: mostra os melhores
vinhos deste estilo regional
no país.

Harmonização com comida:
sugere a melhor comida para
harmonizar com o vinho.

Voltando à página anterior:
Aqui está um atalho para
seguir usuários.

Uva: encontre informações
sobre a uva. Clicando no
nome da uva/estilo reginonal
abrirá uma janela com várias
outras informações sobre as
características organolépticas
e curiosidades.

Estilos relacionados: veja
sua posição no ranking de
outros estilos que tenham
alguma relação com o estilo
regional em questão.

Harmonizações com comidas:
dicas de comidas que
harmonizam com o vinho.
Dicas sobre como servir
-> recomendações sobre
temperatura, tempo de
decantação e outras dicas de
como servir o vinho.

Notas do produtor: um
resumo das características
do vinho, fornecidas pelo
produtor.
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E no final desta página,
encontre algumas
curiosidades e dados sobre o
estilo regional.

Vinícola: fornece
informações sobre a vinícola
e também dados sobre sua
classificação dos vinhos desta
vinícola.

O melhor da vinícola:
encontre os vinhos mais bem
avaliados desta vinícola.

Opiniões de outros vinhos:
encontre a opinião dos seus
amigos sobre outros vinhos
desta vinícola.

Todos os vinhos desta
vinícola: este campo é muito
útil, pois caso tenha gostado
de um vinho desta vinícola,
aqui poderá pesquisar outros
vinhos do mesmo produtor e
ainda visualizar por estilo.

Clicando no vinho, abre-se
um painel de safras com suas
respectivas notas médias.

Também é possível visualizar
a localização da vinícola no
mapa.
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Comparação de safras:
clique em “Mostrar tudo”
para ver a nota média de
cada safra, com base na
opinião dos usuários em
geral, o preço médio e
outras informações iguais
às encontradas quando você
escaneia um vinho.

Melhor apreciado entre:
preencha a data que você
acredita ser a ideal para
consumir o vinho. Esta
informação pode ser
pesquisada em várias fontes,
como por exemplo o site/
aplicativo pago do Robert
Parker - Wine Advocate e
também ser fornecida pelo
produtor ou vendedor do
vinho.

Procurando outra coisa?
Atalho que leva ao “Para você”.
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Vinhos similares que você
possa gostar (esta função
aparece somente se existem
vinhos similares à venda nos
parceiros do Vivino Market).
Com base nas suas
classificações, o Vivino
Market sugere vinhos
similares.

09

9B - RESOLVENDO PROBLEMAS AO
ESCANEAR UM RÓTULO

Se você carregou a foto
errada, clique no símbolo
“Refazer” para carregar outra
foto.

Se o vinho não foi
identificado, clique em
“Pesquise-o” para buscar o
vinho pelo nome.

O Vivino irá identificar o
vinho.

Ou clique em “Deixe que
os especialistas façam a
correspondência”. Porém esta
última opção pode demorar
horas ou dias e você corre o
risco de esquecer a avaliação.
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Confira se está correto e
confirme a safra.
Caso esteja errado, clique
em “editar” e corrija a
informação.

Você também pode refazer
a foto, com o rótulo mais
aproximado. Basta clicar em
“Tente tirar outra foto”.

Se uma mesma foto foi
escaneada pela segunda vez
(por engano), a seguinte tela
acima aparecerá

Para resolver, vá para:
Perfil -> Meus Vinhos e se
os parâmetros estiverem
classificados por “Mais
recente (padrão)” o seu vinho
aparecerá em primeiro na
lista. Basta então clicar sobre
ele e nas estrelas, para seguir
avaliando.
Mas caso queira, pode clicar
nos “…” e em “Remover dos
Meus Vinhos” para excluir o
registro e então escanear a
mesma foto novamente.

Mas não se preocupe, quando
voltar a um lugar com conexão
à internet, seu vinho será
automaticamente alocado em: Perfil
-> Meus Vinhos
O vinho em questão aparecerá por
primeiro na lista. Caso não apareça,
clique em: Classificar e filtrar ->
e marque a opção “Mais recente
(padrão)”.
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Se a sua conexão de internet
estiver ruim no momento
em que estiver postando um
vinho, a seguinte mensagem
poderá aparecer:

10
Como Construir
a sua lista de
Desejos

61
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Lista de Desejos
Uma das minhas funcionalidades preferidas no
aplicativo é a “Lista de desejos”. Pois é prazeiroso
garimpar vinhos para a sua coleção, sejam eles
vinhos raros, da safra do seu nascimento ou do
nascimento de filhos, amigos, parentes, vinhos
bem pontuados ou simplesmente os da sua uva ou
região preferida.
Vamos à parte prática!

O jeito mais fácil de encontrar
vinhos bem avaliados é através de
pessoas que você segue, de amigos
que entendem de vinho, de usuários
bem classificados no ranking ou
usuários destacados pelo aplicativo.
Primeiramente vamos relembrar
como encontra-los:
Amigos e pessoas que você segue:
na página do seu perfil, clique em
“seguindo”.

Clique no perfil desejado e em
“Classificações”.

62

Depois clique em
“Classificações Principais”

Estas são as principais
classificações do usuário, por
ordem decrescente. Basta
rolar a página para baixo
e ao encontrar um vinho
que você gostaria de provar,
adicione-o à sua “Lista de
desejos”, clicando no símbolo
da bandeira.

Se quiser ir mais além, clique
sobre o vinho, role a página
para baixo até encontrar a
“Comparação de safras” e em
“Mostrar tudo”.

Clique na safra e, na janela
que abrirá, adicione o vinho à
sua lista de desejos, clicando
no ícone da bandeira.

Outra forma de explorar
vinhos para a sua lista de
desejos é seguindo a lista de
desejos de outra pessoa.
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Navegue pela lista de desejos da
pessoa e se achar algo interessante,
clique no ícone da bandeira para
adicionar o vinho à sua lista de
desejos.
Caso queira ir mais além, repita
os passos acima para encontrar a
melhor safra deste vinho.
Para buscar nos perfis sugeridos
pelo Vivino, vá até a página do seu
perfil, clique em “Pesquisar”

e depois clique em “Encontrar
vinhos ou pessoas”

Isso abrirá o campo de
seleção. Clique em “Pessoas”
Agora basta navegar para
encontrar as pessoas com
classificações altas na sua
região ou usuários em
destaque recomendados,
marcados pelo símbolo da
estrela.

Depois é só seguir os mesmos
passos acima, buscando pelas
melhores classificações destes
usuários ou navegar pela lista de
desejo deles.
Depois de encontrar um vinho
bem pontuado para a sua lista
de desejos, também é possível
explorar os melhores vinhos da
vinícola que produz este vinho.
Estando na página do vinho,
basta rolar a página para baixo
até encontrar “Todos os vinhos
da vinícola” e então explorar pela
nota média e repetir os passos
anteriores.
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É possível trocar de país e ver
o ranking de usuários daquele
país.
Na página do seu perfil, clique
em configurações (símbolo da
engrenagem)

Escolha um país que
deseja “visitar” e clique em
“Concluir”.

Ps: sempre que tomar um vinho
que estava na sua lista de desejos,
não esqueça de retirada-lo da lista,
clicando no símbolo da lista de
desejos (bandeira).
Ps2: ao trocar de país, pode ocorrer
um erro de carregamento de dados,
que é facilmente resolvido clicando
em “Tentar novamente”.
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Pronto, agora é só você
clicar sobre a sua posição
no ranking para acessar os
principais usuários daquele
país e então explorar os
vinhos deles para adicionar à
sua lista de desejos.

11

Como eu uso o
Vivino em viagens
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Vivino nas viagens
Toda vez que viajo para determinado país, mudo as configurações do aplicativo

para aquele país. Assim é possível interagir com os usuários locais (acessando os

usuários através do ranking) e marcar encontros, jantares, degustações, ver onde eles
compram seus vinhos, quais restaurantes/lugares frequentam, etc.

Além disso, uso o aplicativo para organizar minhas visitas às vinícolas locais e

minhas compras, já que geralmente é mais barato e seguro comprar o vinho no seu
local de origem. Vejamos como.

Organizar visitas às vinícolas: para escolher as vinícolas que visitarei, uso dois fatores. O primeiro
deles é baseado nos vinhos que quero conhecer. Então, a partir da página do meu perfil, clico em
Lista de desejos -> Classificar e filtrar -> Classificação média (e mais para baixo na mesma página)
-> Lista de desejos por país (escolher o país) -> Concluir. O segundo fator que utilizo é através dos
vinhos que já provei daquele país e avaliei com boas notas. Esta lista é acessada da seguinte forma:
a partir da página do meu perfil, clico em Classificações -> Classificar e filtrar -> Classificação
média (e mais para baixo na mesma página) -> Vinhos classificados por país (escolher o país) ->
Concluir
Pronto! Você verá sua lista de desejos daquele país, ordenada da maior pontuação para a menor.
Agora é só anotar as vinícolas produtoras destes vinhos e passar para um guia local organizar a
ordem das visitas e juntar as mais próximas para otimizar o roteiro pelas distâncias.
Você também pode organizar o roteiro por conta própria, utilizando o mapa das vinícolas do Vivino,
mas sempre confira as localizações e endereços num mapa externo. Como a maioria das vinícolas
fica em área rural, mesmo os sistemas de mapas mais avançados podem conter erros. Por isso a
recomendação de contratar um guia local. Inclusive para poder degustar sem ter que dirigir.
Comprar vinhos: o processo é parecido, acessando a sua lista de desejos e filtrando conforme
explicado acima. A diferença é que você pode buscar nas lojas locais, sem necessariamente ir até a
vinícola.
Também é possível dessa forma acessar o Vivino Market e encontrar os vinhos locais da sua lista de
desejos.
Ps: sempre que comprar um vinho que estava na sua lista de desejos, não esqueça de retirá-lo da
lista, clicando no símbolo da lista de desejos (bandeira).
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Personalizando o
seu perfil

68
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Personalizando o Perfil

Você pode usar uma imagem
de fundo para o seu perfil.
Basta acessar o site
www.vivino.com, fazer login,
clicar em configurações, descer
até “Imagens de perfil” e clicar
em “Alterar plano de fundo”.
Não esqueça de clicar em
“SIM - SALVAR” antes de
sair da página.

Personalize o link de acesso
para o seu perfil do Vivino
(Vanity URL).
Basta acessar o site
www.vivino.com, fazer login,
clicar em configurações,
descer até “Configurações de
visibilidade” e preencher o
campo “VANITY URL”.

Para ver a lista dos vinhos mais
bem avaliados pelos usuários do
aplicativo em cada ano, acesse:
https://www.vivino.com/awards
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Notas Finais
70

Notem que o Vivino tem vários campos
repetidos em diferentes lugares. Use os
que achar mais convenientes.
No geral, o aplicativo é muito divertido e
também serve para unir pessoas através
do vinho.
Várias confrarias, novas amizades e
até negócios se iniciaram a partir de
usuários que se conheceram neste
maravilhoso aplicativo.
Somos eternamente gratos aos
dinamarqueses Heini Zachariassen e
Theis Søndergaard, fundadores do Vivino,
o aplicativo que mudou a maneira como
selecionamos e compramos vinho.

Documentário recomendado: Disrupting Wine - The Life of an Entrepreneur (disponível somente no Amazon Prime
Video dos Estados Unidos), conta a história de Heini Zachariassen, o fundador do Vivino.
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