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Resumo:
O estudo objetiva diagnosticar a Gestão da Inovação na Vinícola Guatambu,localizada em Dom
Pedrito no estado do Rio Grande do Sul, esboçando um panorama da sua capacidade de empreender,
identificando fatores - chave relacionados à inovação, ações estratégicas, principais barreiras e
benefícios conquistados. Metodologicamente a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica descritiva e
quanto a natureza qualitativa, sendo um estudo de caso de carater exploratório, aplicado através de
entrevistas e um questionário fechado. Os resultados encontrados permitem obter um diagnóstico da
gestão da inovação e do potencial inovador da vinícola, a posição dos gestores em relação aos
processos de inovação; identificando suas contribuições. Além disso, será apresentado o Radar da
Inovação da vinícola, com uma visão geral do nível das práticas de inovação empregadas.
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Strategic management and innovation in times of crisis: a case study in
a wine industry

Abstract
The study aims to diagnose Innovation Management in the Winery Guatambu, located in Dom Pedrito
in the state of Rio Grande do Sul, outlining an overview of his enterprise, identifying factors - key
related to innovation, strategic, key barriers and achieved benefits. Methodologically research is
characterized as descriptive literature and the qualitative nature, being a case study of exploratory
character, applied through interviews and a closed questionnaire. It was possible to get a diagnosis of
innovation management and innovative potential of the wine, the position of managers in relation to
innovation processes; identifying their contributions. In addition, the Radar of the winery Innovation
will be presented with an overview of the level of innovation practices employed.
Key-words: Strategic Management, Innovation Management, Innovation, Diagnosis, Winemaking.

1 Introdução
Empresas de diferentes seguimentos, encontram-se cada vez mais competitivas, exigindo das
organizações maneiras e investimentos em novas alternativas para obter melhorias e um
diferencial competitivo superior. Nesta esteira, inovar, apresenta-se como uma das melhores
opções para alcançar objetivos, considerada como um fator chave de sucesso, promovendo
um melhor desempenho e sobrevivência dos negócios empresariais no mercado conteporâneo
(PORTER 1980; ZOGBI. 2008; RESE & BAIER, 2011; DRUCKER, 2011;MORRIS, 2011).
Com a instabilidade política, avanços da internet, novos seguimentos, alta competitividade e
também uma maior preocupação com o ambiente nas empresas, as estratégias têm sofrido
grandes transformações, uma evolução inevitável e natural, na tentativa de se adaptarem ás
mudanças de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Pode-se ressaltar que as
organizações em todo planeta atravessam por um momento de intensas e avassaladoras
transformações, precisando achar meios próprios de se diferenciar das demais em relação a
diferentes objetivos e processos ( KOTLER, KARTAJAYA & SETIAWAN, 2010).
Seguindo a proposta de diferenciação e desempenho perante o mercado, o presente trabalho
busca demonstrar através de um diagnóstico, a gestão da inovação da Vínicola Guatambu, na
Campanha Gaúcha, verificando de qual maneira ocorre a inovação, suas principais estratégias,
sua cultura, seus os obstáculos e benefícios obtidos.
A aplicação do diagnóstico servirá para identificar o grau de inovação na gestão da indústria
do vinho, podendo as suas experiências servir como exemplo para demais vinícolas,
principalmente em tempos de crise, e gerar novas ações estratégicas e ideias para as
organizações pertencentes ao nicho da vitivinicultura, como também para embazar diferentes
pesquisas e estudos ligados ao tema proposto.
O artigo foi estruturado de forma a expor nos itens a seguir a parte introdutória, que apresenta
a sua justificativa e os principais objetivos da pesquisa; no próximo capítulo, uma revisão de
literatura composta pelos principais conceitos estudados, visualisados e aplicados por diversos
autores, empresas e demais pesquisas na área de gestão e produção.
A revisão procurou aprimorar conhecimentos sobre a vitivinícultura brasileira e gaúcha,
gestão estratégica, competitividade, gestão da inovação e os seus principais aspectos, assim
como, o modelo aplicado para a avaliação e diagnóstico da gestão da inovação, adaptado para
o estudo. A próxima parte apresenta o estudo de caso realizado, a metodologia de pesquisa, os
principais resultados obtidos com a aplicação do modelo proposto e análise geral da pesquisa.
A última parte apresenta a conclusão e as referências bibliográficas que serviram de suporte
para a criação deste trabalho.
2 A indústria vinícola
A tradição européia, trazida para o Brasil, unida a investimentos e inovação resultou em
vinhos de alta qualidade com personalidades únicas. A produção de vinho brasileiro está
inserida em seis regiões, somando 83,7 mil hectáres em 1,1 mil vinícolas, sendo o quinto
maior produtor de vinho do Hemisfério Sul. Nas regiões Sul e Nordeste, o vinho possui
importância social e econômica, sendo atualmente o 16° produtor mundial de vinho e o 5°
maior consumidor do planeta (IBRAVIN, 2015; EMBRAPA, 2015).

O setor vitivinícola é responsável por 1% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado,
ostentando 90% da produção de vinho brasileira, gerando emprego para mais de vinte mil
famílias, ostentando em neste ano um crescimento de 16% em volume em relação a safra de
2014 (FEE, 2015; IBRAVIN,2015; SINDIVINHOS, 2015).
Na safra de 2015, o Rio Grande do Sul produziu aproximadamente 702,9 milhões de quilos
de uva. Segundo as expectativas da Emater, a produtividade deve chegar em 22 toneladas por
hectare, acima da média histórica de 18 toneladas. Com uma safra que se desenvolveu com
condições climaticas altamentes instáveis, a produção manteve-se com alta qualidade e
desempenho superior (SINDIVINHO RS, 2015 ;IBRAVIN 2015; EMBRAPA,2015).
Nota-se que, as indústrias estão cooperando para o crescimento econômico, criando
empregos, possibilitando o surgimento de novos negócios, colaborando para o
desenvolvimento da região e do país. Como na maioria dos setores, no nicho vitivinícola
existem fortes pressões competitivas, fazendo com que os gestores percebam a necessidade de
ajustar suas estratégias, buscar por inovações para reter e manter consumidores interessados
por seus produtos, da produção até o varejo (IBRAVIN, 2014; SINDIVINHO, 2015).
Como as demais empresas competidoras, as vinícolas, devem buscar por novas estratégias,
apostar na correta utilização da gestão da inovação para obter oportunidades em novos nichos
de mercado, seja em processos, produtos, ou estratégicamente (SCHUMPETER, 1984;
ZOGBI, 2008; SCHERER & CARLOMAGNO, 2009; PORTER, 2009; OLIVEIRA,2003).
3 Gestão estratégica
Com a alta concorrência e dinâmica dos mercados, as transformações do ambiente de
negócios tornam-se necessárias, possuindo um enorme impacto sobre as organizações,
condicionando a sobrevivência do negocio a capacidade competitiva no mercado e o seu
crescimento em relação a seus inumeros concorrentes (ZOGBI, 2008; PORTER, 1980,2009).
As organizações devem conduzir suas estratégias de forma singular garantindo melhor
desempenho em termos de excelência e competitividade. A busca por vantagem competitiva é
vital para permanência e atuação das empresas no mercado. Se a estratégia competitiva não
vier de um processo de planejamento, sendo desenvolvida de maneira isolada nos setores da
empresa, não trará resultados positivos (DRUCKER,1985; FLOYD & LANE, 2000;
PORTER,2009; VIEIRA.ET.AL, 2012;SILUK & ALVES, 2012).
Verifica-se a importância de acompanhar o desenvolvimento da gestão nas organizações, de
torná-la sustentável, como obter um desempenho superior, a competência de colocar no
mercado produtos e serviços inovadores, ligados a diferentes ideias e ferramentas, adequadas
a gestão da empresa e aos diversos processos organizacionais ( CHILD,1997;MORRIS,2011).
Para que ocorra uma gestão sustentável nas organizações, para que sejam essas desenvolvidas
e inovadoras para o mercado, todo o processo de inovação deverá estar interligado com o
processo estratégico da empresa (OLIVEIRA, 2003; SILUK; MARQUES,2011).
4 Inovação
A inovação é vista como a criação de um novo produto, um novo processo, uma nova
organização, a aquisição ou abertura de novos mercados. Apresenta-se, dividida em quatro
categorias diferentes, ou seja, os 4 Ps da inovação, classificados em: inovação do produto,
inovação de processo, inovação de posição e inovação de paradigma (SCHUMPETER, 1984;
TIDD,BESSANT E PAVITT, 2008; BAUTZER,2009; DRUCKER,2011; SANCHEZ,2011).
Sabe-se que, a inovação é composta por um conjunto de dimensões que devem ser
configuradas para melhorar o desempenho da organização. Essas dimensões precisam ser

direcionadas de acordo com a estratégia e cultura da empresa (TERRA,2007; ZOGBI, 2008;
REIS,2008; SCHERER &CARLOMAGNO,2009; RESE&BAIER,2011).
A inovação deve ocorrer de forma contínua nas empresas e não ser apenas um evento
esporádico, analisando sempre cada um de seus tipos e versões. Existem diferentes versões da
inovação, que devem ser reconhecidas e dominadas, como, a melhoria contínua, ruptura e
disrupção em suas diferentes características, escalas, pesos e definições (ZOGBI,2008;
SCHERER E CARLOMAGNO, 2009; DRUCKER, 2011;CASADO ET.AL., 2012).
Para Scherer e Carlomagno (2009, p.34) o processo de inovação encontra-se ligado à
estratégia empresarial e inovadora adotada pela organização, podendo fornecer uma vantagem
competitiva. Para ir de uma etapa para outra deve-se atender aos diferentes critérios do
sistema de gestão de inovação da organização. Essas diferentes etapas são definidas a seguir:
a) Idealização: é o início do processo de inovação, é a absorção de ideias internas e externas
da organização. Está ligada sistematicamente com a criatividade, informação e conhecimento.
Nesta fase, o mais importante é o número de ideias obtidas;
b) Conceituação: aprimoramento das ideias coletadas e seleção das mais promissoras,
avaliação das iniciativas propostas. Como também as informações externas à empresa mais o
conhecimento interno, que constituem juntos a receita para a geração de novas ideias;
c) Experimentação: diretamente proporcional aos valores e aprendizados que fornece para a
empresa. No final desta etapa, a empresa deverá ter identificado as respostas para as
incertezas, e;
d) Implementação: é a última etapa do processo e depende da empresa querer lançar a
inovação no varejo ou não, sendo necessário fazer os testes de mercado com os principais
consumidores para sua validação.
Para incluir a inovação na gestão deve-se fazer análises com base em diferentes modelos, que
possam ser adequados ao perfil da empresa. A mensuração é importante para visualizar o
estado atual da organização, seus pontos fracos e fortes. Após obter esse diagnóstico, pode-se
verificar as melhores ações e estratégias a serem realizadas e ações para o mercado.
5 Modelo de Diagnóstico da Gestão da Inovação Aplicado em Vitivinícola
O modelo de diagnóstico verifica a situação atual da empresa, ao que se refere ao
desempenho, à postura estratégica, a gestão corporativa, verificando as oportunidades e
ameaças da organização. Faz um mapeamento da situação atual da empresa, sendo um
scanning de ambiente (SCHERER E CARLOMAGNO, 2009).
A ferramenta utilizada para mensurar o potencial de inovação, que faz um mapeamento das
práticas de gestão, define-se como Octógono da Inovação, de Scherer e Carlomagno (2009),
adaptada aos objetivo de mensurar a gestão da inovação na vitivinícola.
O diagnóstico apresenta-se dividido em oito dimensões, onde os principais pontos a serem
administrados para incrementar a produtividade da inovação, desde a estratégia até o processo
de transformação de idéias em resultados. As dimensões dividem-se em: Estratégia,
Liderança, Cultura, Relacionamentos, Estrutura, Pessoas, Processo e Financeiro.
Após as análises pelo Octógono da Inovação será obtido o Radar da inovação, uma ferramenta
que identifica, compara e planeja os tipos de invoção obtidas e quais dimensões estão sendo
priorizadas pela organização, ou seja, como e onde a empresa foca suas principais estratégias .

6 Metodologia
O objetivo do trabalho foi obter um diagnóstico da gestão da inovação em uma indústria
vinícola específica da região da Campanha do Rio Grande do Sul, com o intuito de mensurar
as variáveis de pesquisa. Visto quanto os procedimentos como uma pesquisa descritiva e
qualitativa, os dados foram obtidos através de entrevista e questionário aplicado aos três
gestores da vitivinícola, definido assim, como estudo de caso. O método do estudo de caso,
consistiu na investigação de casos isolados e de pequenos grupos, com objetivo de entender
fatos e fenômenos sociais (MICHEL,2009).
Para a coleta de dados utilizou-se um questionário fechado, proposto pela ferramenta Radar
da Inovação de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) relacionada ao Octógono da Inovação, de
Scherer e Carlomagno (2009), adaptado e inserido juntamente ao Diagnóstico de Gestão da
Inovação do Núcleo de Inovação e Competitividade (NIC-UFSM).
Na análise das respostas em relação à importância atribuída a cada afirmação foi utilizada a
escala Likert, uma escala intervalar que classificou a importância de 1 (discordo totalmente) e
7 (concordo totalmente). Cada dimensão é avaliada a partir de três perguntas, sendo o
resultado final composto pela média aritmética das três respostas e constituindo o diagnóstico
final, sendo este representado pelo radar da inovação da Guatambu.
Com esse diagnóstico, pode-se obter uma análise da vinícola, conhecer as suas estratégias,
processo de gestão, benefícios e dificuldades enfrentadas, e, principalmente, como ocorre o
processo de gestão da inovação.
7 A gestão da inovação na indústria do vinho da campanha gaúcha
O objeto de pesquisa é a Estância Guatambu, localizada há 50 anos em Dom Pedrito, na
região da Campanha, sendo referência em produção genética na pecuária e vitivinícula.
Os motivos que levaram a decisão de fazer esse estudo e aplicação do Diagnóstico da Gestão
da Inovação na Vinícola Guatambu foram por sua credibilidade e experiência, por vir se
destacando no mercado nacional e internacional, sendo referência em tecnologia e inovação.
A Guatambu é uma empresa familiar, possui cinco gestores ( pai e suas quatro filhas)
divididos em diferentes profissões, exercendo diferentes funções na empresa. Formados em
diferentes cursos, como: Administração, Agronomia, Direito, Psicologia e Veterinária,
assumem diferentes responsabilidades, em setores como: gestão, recursos humanos, agricola,
pecuária e vinicola (GUATAMBU,2016).
Segundo dados da vinícola, a gestão é dedicada à produção de produtos primários e
agroindustriais, possui suas atividades ligadas pela agricultura, pecuária e a integração de
ambas. Na pecuária destaca-se a pecuária de corte, com bovinos, touros reprodutores, ovinos,
cordeiros e carnes de alta qualidade. Na agricultura, a produção de arroz, milho irrigado, soja,
sorgo, sementes, forrageiras e uvas viníferas são os principais destaques. Iniciou na
vitivinicultura em 2003, estreando a produção de vinhos finos com o lançamento do vinho
Rastros do Pampa.
A Vinicola Guatambu possui diferentes rótulos de vinhos, estes em sua maioria, premiados e
repletos de selos de qualificação, como: Rastros do Pampa Pinot Noir, Epico, Vinho da
Estância Tannat, Angus Tannat, Luar do Pampa Chardonnay, Vinho da Estância Branco,
Vinho da Estância Tinto, Rastros do Pampa Tannat, Rastros do Pampa Merlot, Luar do
Pampa Gewurztraminer, Rastros do Pampa Cabernet Sauvignon. Possui também espumantes
de qualidade superior, como: Poesia do Campo Demi-sec, Guatambu Rosé Brut,Guatambu

Nature, Guatambu Extra Brut, Poesia do Pampa Brut ( GUATAMBU, 2016).
É referência em termos de modernidade e tecnologia. Com arquitetura diferenciada, emprega
técnicas de gravidade nos processamentos da uva, sendo considera excelente para a produção
de vinhos finos de qualidade( GUATAMBU, 2016; EMBRAPA,2016).
A vinícola é associada a diversos programas de qualidade, preza pela diversidade da fauna e
flora no ambiente, tendo em sua propriedade pássaros considerados em extinção. A Estância
Guatambu, destina 2% de sua renda para universidades e entidades beneficientes.
A Guatambu acredita e aposta no ensino, na P&D, na troca entre centros de ensino e
universidades, sempre colaborando e apoiando diferentes pesquisas e estudos inovadores.
Verificar os processos de gestão e produção desta vinícola, que se destaca a cada ano no
mercado, que lança diferentes propostas ao seguimento vitivinícola é de suprema importância,
principalmente para as vinícolas iniciantes, as familiares e demais indústrias, que estão
encontrando as diversas barreiras, como: mudanças no clima, altos impostos e altíssima
concorrência das grandes potências vinícolas nacionais e estrangeiras.
8 Resultados e Discussão
Com a aplicaçãoda ferramenta Octógono da Inovação, pode-se obter uma análise da imagem
da indústria vitivinícola e seu posicionamento no mercado. Os resultados baseados nessas
ferramentas forneceram o Diagnóstico da Gestão da Inovação da Vitivinícola Guatambu,
apresentado pela figura Radar da Inovação.
a)Liderança: A liderança é a força da empresa, um dos principais fatores de sucesso da
vinícola, apresentou um alto índice de relevância no diagnóstico (6,9). Por ser uma empresa
familiar, todos tornam-se líderes em algum momento, colaboram e buscam diferentes ideias
para os mesmos objetivos. É notável a dedicação, o sentimento de orgulho, de união na
vitivinícola. Os líderes trabalham juntamente com seus colaboradores, existe muita
transparência e liberdade ao mesmo tempo, onde os colaboradores possuem responsabilidade
pelas suas sugestões, ações e contribuições para o desempenho da organização. Com
formações em diferentes áreas, as quatro filhas do proprietário comandam a empresa
juntamente com seu pai.
b) Estratégia: As estratégias são determinadas pelos líderes, porém decididas juntamente
com os demais responsáveis pela gestão da empresa. O processo de gestão com foco na
inovação é avaliado periodicamente, relacionado com o planejamento estratégico da vinícola.
O planejamento estratégico apresentou um valor de (6,7) no diagnóstico, afirmando seu alto
grau de importância para a vinícola, vinculado diretamente a ações inovadoras. Desde o inicio
de suas atividades, aplica em seus processos produtivos os benefícios da tecnologia para criar
produtos diferenciados para o mercado consumidor. Aposta na qualidade e não na quantidade,
pois produzem em pequena escala, o que faz o produto ser diferenciado, agregando valor pela
qualidade. A vinícola articula suas estratégias para o crescimento sustentável, ou seja, possui
uma preocupação estratégica com a inovação, com a criação e direcionamento de novos tipos
de produtos, que sejam inovadores, buscando consolidar e conquistar novos nichos de
consumidores, utiliza processos e projetos com foco ambiental, fazem a captação da água da
chuva, controle de pragas sem fungicida, cultivo da uva sem aditivos químicos. Realizou um
investimento de R$1,3 milhões para a ativação do parque solar com 600 painéis fotovoltaicos, suprindo 100% da energia da indústria, sendo a primeira vinícola da América
Latina movida a energia solar ( GUATAMBU,2016).
c)Relacionamento: Esta dimensão recebeu o valor de (6,6), afirmando a importância que o
relacionamento possui para a ocorrência do processo inovativo. Diretamente ligado ao

surgimento de novas ideias e parcerias. A vinicola aposta no relacionamento interno e externo
para melhoria no seu desempenho. Busca parcerias e executa o benchmarking, procurando
estar aliada as principais potências vitivinicolas. Há uma comunicação de fácil acesso dentro
da indústria, entre gestores e colaboradores, gerando maior transparência dos fatos e ações.
As opiniões de clientes, fornecedores e concorrentes são válidas para gerar e refinar novas
ideias e conhecer suas necessidades. O relacionamento aberto colabora na busca por novos
conhecimentos, ideias, projetos, como: a cooperação com universidades na criação de novos
produtos e processos, possibilitando assim, uma troca positiva, que gera grandes e benéficos
resultados para empresa, universidade e consumidor;
d) Cultura: A dimensão cultura recebeu o valor de (6,8), demostrando sua forte relação com
o processo de inovação. Aliada as características da vinícola, em uma região que enfrenta
diferentes desafios aliados ao seu crescimento, apresenta também, características modernas
sem deixar de valorizar o pioneirismo. A busca por diferentes práticas, novas técnologias,
valorização e estimulo direcionado à toda equipe, encontra-se inserida na da cultura da
Guatambu. Ações para o crescimento e melhoria pessoal e profissional são recompensadas
pelo trabalho realizado, fazendo com que a criatividade e inovação venham a acontecer de
uma maneira natural. Possuem uma preocupação de melhoria contínua, focando na
sustentabilidade, no desempenho, onde procura-se obter maior eficiência e eficácia no
trabalho em grupo e na cooperação,como na maioria dos processos. A busca por
conhecimentos, colabora com o fortalecimento da cultura, parcerias com grandes centros de
pesquisa, universidades, fomenta ainda mais este processo, que gera beneficios e
desenvolvimento.
e)Pessoas: No diagnóstico a dimensão pessoas apresentou um índice de (6,5) em relação aos
demais, sendo um dos principais fatores ligados a diversas mudanças positivas da vitivinícola.
A criatividade e o incentivo de seus coaboradores fazem parte da cultura da empresa, que
motiva, incentiva e fomenta as ações que levam até a inovação. Apostam em concursos e
premiações mensais para que estes venham a perceber a importância de seu trabalho e o
quanto são capazes de fazer a diferença na organização. A busca por novos conhecimentos é
valorizada dentro da vinícola, que apoia todo tipo de aprendizado, sendo cursos, palestras e
graduação. Todos sabem a necessidade de buscar e compartilhar conhecimento. Existem
colaboradores que possuem pouco estudo, mas que estão na vinícola há muito tempo e outros
que saíram para estudar e voltaram e alguns mais recentes, que estão iniciando. Segundo os
gestores, essa troca é muito válida, porém todos precisam se desenvolver.
f)Estrutura: A dimensão apresentou a pontuação de (6,5) afirmando seu grau de
representatividade para a inovação ocorrer na vitivinícola. Possui uma gestão democrática e
participativa, dando ênfase para a inovação. A estrutura organizacional é flexível e as
atividades de inovação partem do incentivo de seus lideres, fazendo parte da realidade dos
mais de 60 colaboradores, que encontram-se envolvidos no processo, por terem uma ótima
condição de trabalho, que os fazem sentir seguros e acima de tudo valorizados. Em seuss 21
hectares de vinhedo,tornou-se referência em termos de enoturismo, modernidade, tecnologia.
Para a elaboração dos vinhos é distribuído em dois níveis, empregando a técnica da gravidade
nos processamentos da uva, pois é considerada específica e a melhor para produção de vinhos
finos com alta qualidade. A vinícola possui 3.000 m², com uma arquitetura no estilo espanhol,
com acervos decorativos da estância, auditório, sala degustação, varejo, com mostruário e
venda de toda linha de vinhos, produtos artesanais da região e cosméticos a base de uva.
Possuem salão de eventos com capacidade para 200 pessoas . A vinícola oferece também o
enoturismo, ou seja, o turismo rural, apresentando a cultura da região do Pampa para seus
visitantes, estudantes e pesquisadores;
g)Processo: Na vinícola, os processos ocorrem em uma espécie de ciclo dependente, onde a

comunicação se desenvolve em todos os sentidos, tentando em conjunto aplicar novos
métodos de gestão e conceitos em prol da inovação. Com um ambiente que foca na inovação
os gestores precisam planejar, controlar e verificar as operações juntamente com os
colaboradores, que com suas ideias ganham mais espaço e acabam contribuindo para o
sucesso da empresa. Na vinícola as novas ideias são premiadas mensalmente, principalmente
quando podem ser relacionadas com a estratégia da empresa. Selecionam-se as principais
ideias, que irão beneficiar a empresa, seja em melhorias ou que gere resultados inovadores
para os processos e produtos. A infraestrutura da empresa dava suporte para à produção de
arroz, milho e também para a pecuária, sendo necessário uma grande mudança da gestão
juntmente com os colaboradores para focar e direcionar para produção de uvas. Os
colaboradores são os mesmos em todas as safras, pois existe um tempo certo para cada uma
delas, fazendo uma espécie de remanejo.Um dos grandes desafios é o processo de logística da
empresa (produção, venda, distribuíção), devido a sua localização que acaba dificultando esse
tipo de processo, pois o custo fica mais alto. No diagnóstico esta dimensão apresentou o
menor valor (6,4) dentre as demais, sendo necessários alguns ajustes para melhorar o
desempenho e colaborar ainda mais para o processo inovativo ocorrer. Um dos fatores de
motivação é o crescimento das vendas, da produção e o fato da vinícola e da região estar
prosperando como um todo, com vários projetos, inclusive para criação de um polo turístico.
h)Financeiro: A dimensão finanças apresentou um dos maiores índices (6,6), mostrando seu
grau de importância para o processo inovativo ocorrer e se desenvolver na organização. Na
vinícola há vários orçamentos específicos, principalmente para projetos de sustentabilidade e
inovação. Aposta no crescimento sustentável, sendo que atualmente faz investimentos para
divulgar sua marca e ações promocionais, frtalecer a imagem da marca, no setor de produção,
na qualidade dos produtos, passando a apresentar soluções adequadas para as suas mais
variadas necessidades. Novas tecnologias para o processo de vinificação, reestruturação dos
métodos de produção, modernização na marca e o aumento da qualidade dos produtos.
Para a finalização do estudo, obteve-se, o Radar da Gestão da Inovação da Vinícola
Guatambu, conforme apresentado pela Figura 1, que demonstra as oito dimensões, analisadas,
através do Octógono e da tabulação das respostas do diagnóstico.

Radar da Gestão da Inovação da Vinícola Guatambu

Liderança

6,9

Financeiro
6,6

Estratégia
6,7

Processo
6,4

Relacionamento
6,6

Estrutura
6,5

Cultura
6,8
Pessoas 6,5

Figura 1- Radar da gestão da inovação da vinícola

Percebe-se, que relacionando as oito dimensões analisadas, as três que mais se destacam em

relação ao percentual da escala utilizada (sendo no máximo 7 e no minimo 1 ) foram
Liderança com 6,9, Cultura com 6,8 e Estratégia 6,7.
Após este processo, pode-se verificar que o crescimento da Vinícola Guatambu e sua
inovação, baseia-se na sua forte liderança, juntamente com a cultura e suas estratégias
fortemente direcionada para o setor vitivinícola.
Desta maneira, o diagnóstico demontra através de seus indicadores, que existe uma forte
gestão e que a inovação faz parte principalmente da cultura da empresa, mostrando que todos
encontram-se envolvidos nesse processo de crescimento e de aceite pela mudança.
A inovação na empresa faz parte de um todo, onde diversos fatores se unem e formam uma
ação estratégica, onde os gestores e colaboradores tornam-se responsáveis por sua ocorrência
em um processo contínuo e sistêmico. O diagnóstico e o desenvolvimento do radar,
colaboram para a empresa ter uma visualização e um referencial da atual situação,
desenvolvendo, assim, novas iniciativas e estratégias necessárias para o mercado vinícola.
9 Considerações Finais
Ao final deste estudo, com a aplicação do Diagnóstico da Gestão da Inovação, pode-se dizer
que a inovação está presente na gestão da Vitivinícola Guatambu, sendo que faz parte de uma
empresa que é pioneira, localizada há mais de 50 anos na Campanha Gaúcha, a Estância
Guatambu, o que acaba colaborando e fortalecendo ainda mais a sua marca, sendo vinculada
aos produtos de alta qualidade que fornecem, direcionando esses aspectos positivos para o
mercado vinícola.
Com foco na inovação e, em seus diferentes processos, modificou suas instalações, sua
estrutura, seus produtos e serviços, levando para o mercado, vinhos de qualidade superior,
premiados em diferentes categorias, competindo, cada vez mais, com as grandes indústrias.
Mesmo sendo uma indústria jovem e possuindo uma área de plantio pequena, quando
comparada com as demais vinícolas, a Guatambu, vem evoluindo na sua forma de produção e
comercialização do vinho, modernizando sua marca, seus métodos industriais, aumentando a
qualidade em produtos e serviços, sempre focando na sustentabilidade e na inovação.
A inovação mistura-se a visão, a missão, aos valores e aos princípios da empresa, que
apresentam-se bem estruturados e atrelados a cultura. Além de tudo, expressam sentimento e
uma sólido conhecimento relacionada à uva, que passava de geração para geração, desde o
plantio até a colheita.
Nota-se que, a dedicação e pesquisa fazem uma grande diferença na gestão da vinícola, que
usa tecnologia de ponta, que sabe reutilizar insumos e realocar colaboradores, mas o grande
potencial está no processo de gestão, ou seja, na inovação do processo de gestão, pois, mesmo
sendo uma empresa familiar, busca outros focos e não deixa as características desse tipo de
empresa afetar ou inibir a inovação, pelo contrário utilizam esses aspectos para promovê-la.
A vinícola utiliza novas técnicas, promove a sustentabilidade tanto em relação a empresa
quanto para o meio ambiente, busca parceria em universidades, em novos negócios ( como
produtos de beleza e estética produzidos através da uva), fomenta o desenvolvimento do
turismo na região, o uso de energias renováveis, equipe de gestão interdiciplinar,
aproveitamento a capacidade produtiva (realocando recursos, pessoas, máquinas,instalações),
juntamente com novos projetos de gestão, tecnológicos e inovadores.
Mesmo apresentando um bom nível de crescimento no setor vinícola, ocorrem várias
dificuldades e diferentes obstáculos para serem superados, como em relação as políticas e

várias cargas tributárias, a fácil entrada das bebidas estrangeiras no estado e as que chegam de
forma ilegal, com valores de mercado abaixo do normal. Isso acarreta vários problemas e
atrapalha a competitividade da empresa e do setor como um todo (SINDIVINHO, 2015;
ESCRIVINHOS, 2015; EMBRAPA, 2015; VITICULTURA, 2015;GUATAMBU, 2015).
Desta maneira, é possível afirmar que, para concorrer, enfrentar barreiras e se manter
competitivo a adoção de ações e práticas voltadas à implementação de estratégias, através da
Gestão da Inovação podem ser utilizadas, além de seus inúmeros benefícios, como meio de
vantagem competitiva, colaborando para o desempenho da indústria sistemicamente.
Pode-se concluir que, os objetivos do trabalho foram alcançados, sendo possível responder as
perguntas relacionadas ao problema da pesquisa, verificando que, a Vinícola Guatambu inova
e alcança suas estratégias de mercado pela competência da liderança, foco nas estratégias e
respeito a cultura e cooperação dos envolvidos com a gestão da empresa. A pesquisa colabora
para outros estudos referente à vitivinicultura gaúcha e brasileira, assim como, uma visão
específica da gestão estratégica e a inovação na indústria vinícola.
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