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Este artigo trata da estratégia de inovação adotada por uma empresa 

de um setor denominado de baixa e média tecnologia e, portanto 

estruturas formais de P&D. Para isso, analisa-se o caso do grupo 

vinícola Miolo que, apesar das característiccas de seu setor, inova 

sistematicamente em processo, produto e modelo de negócio. O artigo 

cobre tanto os passos dados pela empresa quanto algumas 

características de sua estrutura interna de inovação. Para analisar os 

processos internos de inovação utiliza-se o framework de Hansen & 

Birikinshaw (2007) conhecido como “cadeia de valor da inovação” 

para avaliar o caso concreto de um produto inovador tanto por suas 

características quanto comercialização - o vinho Miolo Sesmarias. 

 

Palavras-chaves: estratégia, inovação, vinhos, baixa e média 

tecnologia, cadeia de valor da inovação. 
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1. Introdução 

Este artigo pretende analisar por meio de um estudo de caso, as inovações introduzidas por 

uma empresa de um setor de baixa e média tecnologia e seu alinhamento com a estratégia da 

empresa. Como o objeto de estudo é uma empresa fora dos setores de alta tecnologia, o artigo 

serve para ilustrar como uma empresa que não possui uma estrutura formal de pesquisa e 

desenvolvimento, mas com amplo ferramental técnico, apoio de consultoria e lidando com 

conhecimento relativamente maduro pode inovar de modo expressivo e contínuo não apenas 

por inovações incrementais, mas também por inovações arquiteturais, ou seja, pelo rearranjo 

de recursos e aprendizado de fontes internas e externas. 

Para analisar estes processos descreve-se a trajetória da empresa com alguns de seus passos 

inovadores no setor vinícola e detalha-se o projeto de um novo produto, o vinho Sesmarias. 

Para esta análise utilizou-se o framework da cadeia de valor da inovação de Hansen & 

Birkinshaw (2007). Este procedimento não serve apenas para esse primeiro intuito, mas 

também para verificar a funcionalidade do framework para processos inovativos de empresas 

desprovidas de procedimentos inovativos formais e em um setor fora dos tradicionais setores 

de alta tecnologia. 

Este artigo se divide em sete partes contando esta introdução. A segunda seção trata-se de um 

curto excerto sobre a metodologia, e a terceira apresenta uma revisão da literatura sobre 

inovação em empresas de baixa ou média tecnologia. Na quarta, faz-se uma breve exposição 

sobre o setor vinícola no Brasil. Depois, parte-se para as partes mais importantes deste artigo 

com uma descrição do posicionamento estratégico da Miolo e suas principais inovações nos 

últimos anos, na quinta seção. E a análise sob o framework da “cadeia de valor da inovação” 

do projeto do novo vinho Miolo Sesmarias. Na seção final, são apresentadas as conclusões e 

alguns possíveis pontos futuros. 

 

2. Metodologia  

Segundo Handfield & Melnyk (1998) o estudo de caso pode ser utilizado para o refinamento 

de uma teoria, verificando até que ponto e sob que circunstâncias ela pode ser aplicada. Neste 

caso, o método do estudo de caso se adequa ao intuito deste artigo de verificar como se 

aplicam os pressupostos básicos de inovação em empresas de baixa e média tecnologia e, em 

concreto no setor vinícola. Também avalia se o framework da “cadeia de valor da inovação” é 

útil para análise da inovação nestas firmas. Para limitar as deficiências de um estudo de caso, 

como a generalização dos resultados e a subjetividade dos resultados como apontados por 

Voss et al (2002), optou-se por complementar o estudo de caso com uma ampla pesquisa 

documental na imprensa geral e especializada e de relatórios de entidades do setor.  

Para esse estudo foi realizada uma revisão da literatura acerca da inovação em empresas de 

baixa e média tecnologia e suas diferenças frente os estudos clássicos de inovação mais 

voltados para a inovação de alta tecnologia.  

Por outro lado, foi feito um levantamento de dados secundários externos, além dos dados 

internos fornecidos pela assessoria de imprensa da Miolo. Já para caracterizar o mercado e as 

pressões concorrenciais e para verificar como o posicionamento estratégico e inovativos da 

empresa, também foram obtidos dados do setor vinícola no mundo e no Brasil.  

Num segundo momento, foram formuladas perguntas específicas para a assessoria de 

imprensa sobre os procedimentos internos e dados históricos, além dos dados relacionados aos 
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anos de desenvolvimento do vinho Miolo Sesmarias. Por fim, foram entrevistados um 

enólogo responsável pelo projeto e envolvido com o novo vinho e um diretor da empresa, que 

detalharam os passos. 

 

3. Inovação nos setores de baixa e média tecnologia 

Os setores de média e baixa tecnologia, como o setor vinícola, são aqueles nos quais a grande 

maioria das inovações não é radicalmente nova do ponto de vista tecnológico e está muitas 

vezes relacionado a processos de aprendizado de novas tecnologias desenvolvidas por 

terceiros. Nestes casos as maiores rupturas se restringem ao modelo de negócios. O setor de 

bebidas e alimentos é categorizado dentro da tipologia de Pavitt (1984) como “dominado pelo 

fornecedor” quanto à inovação tecnológica, o que significa que as mudanças tecnológicas são, 

em boa medida, introduzidas por fornecedores de máquinas e equipamentos.  

No entanto, a inovação nestes setores não se restringe a dimensão tecnológica. Sendo a 

inovação “a procura, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação ou adoção de 

novos produtos, novos processos produtivos ou novas configurações organizacionais” (Dosi, 

1988; p. 222) muito da inovação não é feita por meio de processos formais de P&D e de 

cunho tecnológico, mas dá-se por mudanças de posicionamento de mercado, lançamento de 

variedades diferentes, mudanças incrementais no produto, entre outros. Como apontado por 

Santamaría et al (2009), a inovação nas empresas de baixa e média tecnologia se dá por meio 

de processos de adoção e adaptação transformando um conjunto genérico de conhecimento 

em algo economicamente útil. 

Segundo Hirsch-Kreinsen (2008), a estratégia de inovação de uma empresa é fruto da 

combinação de suas preferências, atividades e competências para gerar e difundir diferentes 

formas de inovação. A estratégia reflete os processos de tomada de decisão da gerência e os 

vários atores internos e externos a empresa que formam seu contorno tecnológico, econômico 

e organizacional.  

Os setores de baixa e média tecnologia diferem dos de alta tecnologia porque precisam focar-

se na inovação tanto da base tecnológica quanto não-tecnológica. Trata-se também de setores 

altamente competitivos e maduros do ponto de vista do produto. Por outro lado, a inovação 

nesses setores vai de um espectro que parte da inovação incremental até a inovação 

arquitetural. Sendo a inovação incremental as pequenas mudanças sem alterações no projeto 

original como mudanças de design e de funcionalidades e as inovações arquiteturais 

envolvendo um grande trabalho de recombinação de componentes já existentes para obter 

novos projetos de produtos, técnicas ou estruturas organizacionais. No caso das inovações 

arquiteturais, não se muda uma trajetória tecnológica, mas necessita-se uma significativa 

flexibilidade e uma reestruturação de rotinas organizacionais. Em ambos os casos preserva-se 

a base tecnológica e de conhecimento do produto ou processo inovador (HIRSCH-

KREINSEN, 2008). 

No que diz respeito às fontes de conhecimento da inovação das empresas de baixa e média 

tecnologia, Santamaría et al (2009) apontam que as fontes externas à empresa são importantes 

nos processos inovativos como por exemplo a contratação de consultores, a terceirização de 

P&D e a contratação de profissionais qualificados, pois parcelas relevantes de conhecimento 

podem ser obtidas por estes meios.  

No que diz respeito à estratégia da inovação de uma empresa, pode-se afirmar que ela é 

derivada de seu posicionamento estratégico como um todo. Nesta perspectiva, Porter (1985) 

apresenta três estratégias genéricas que adotadas gerariam vantagens competitivas no longo 
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prazo: liderança em custo, diferenciação e foco. Estas três diferentes soluções possuem 

diferentes conseqüências de inovação.  

As características dos setores de baixa e média tecnologia formam um arcabouço de 

procedimentos internos de inovação distinto dos procedimentos formais de P&D, que são 

geralmente mais relacionados com o aprendizado e focados em inovações incrementais e 

arquiteturais. Para analisar estes processos inovativos, Hansen & Birkinshaw (2007) propõem, 

após o estudo de um vasto conjunto de empresas, um framework geral de análise da inovação 

intitulado “cadeia de valor da inovação” que pretende, de forma sistemática, esquematiza a 

seqüência dos processos inovativos de uma empresa.  

Este framework está dividido em três fases encadeadas: geração de idéias; escolha e 

desenvolvimento das idéias selecionadas (ou conversão na nomenclatura dos autores); e 

difusão do produto incluindo tanto a comercialização com a difusão interna na empresa da 

inovação. Segundo os autores, ao enquadrar os processos de inovação da empresas neste 

framework é possível verificar qual destes é o gargalo do processo inovativo o que permite 

que as empresas adotem soluções que se dirijam diretamente ao problema ao invés de 

soluções genéricas para inovação. Desta forma, existem empresas com falta de idéias novas, 

com processos de seleção falhos, com problemas de comercialização de suas inovações, etc. 

 

Figura 1 – Cadeia de valor da inovação. Resumido de Hansen & Birkinshaw (2007). 

Hansen & Birkinshaw (2007) propõem que o modelo de “cadeia de valor da inovação” serve 

para analisar os processos de inovação de qualquer empresa. No entanto, é necessário 

verificar a sua robustez aplicando-o aos mais variados tipos de empresas sejam elas de grande 

ou pequeno porte, de base tecnológica ou não, hierárquica, nacionais ou multinacionais. Parte 

deste artigo se propõe a analisar sobre este framework um projeto inovador desenvolvido por 

uma empresa de um setor de baixa ou média tecnologia, o grupo vinícola Miolo Wine Group, 

e auxiliará na avaliação desta ferramenta. No entanto, devido às especificidades de cada 

empresa, é necessário compreender o mercado na qual está inserida. 

  

4. Setor vinícola 

No mundo, o setor vinícola tem passados por fortes transformações nas últimas décadas (cfr. 

Cusmano et al (2009) e Castaldi et al (2006)), com o aumento da qualidade média dos 

produtos, com o advento de melhorias tecnológicas e mudanças no perfil do consumidor. O 

comércio internacional de vinhos aumentou expressivamente e diversos países que antes 

apenas produziam vinhos de qualidade inferior como Austrália, Nova Zelândia, Estados 

Unidos, Chile, Argentina e África do Sul se juntaram aos tradicionais produtores europeus 

como importantes produtores. 

No Brasil, o setor vinícola é significativamente menor que esses grandes produtores 

internacionais, chegando a apenas 1,2 % do total mundial. No Brasil, cerca de 80% da 

produção ainda é de vinhos de mesa (de baixa qualidade e feitos com uvas não viníferas). No 
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ramo de vinhos finos, feitos com uvas européias (vitis vinífera) e de maior valor a agregado, 

grande parte da produção está concentrada no estado do Rio Grande do Sul. 

Com o aumento da oferta e do poder aquisitivo da população, e a atual tendência de consumo, 

o mercado brasileiro de vinhos finos vem ganhando importância. Isto se reflete no aumento de 

17% no consumo per capita anual em 2005, chegando a 2 litros e seu enorme potencial de 

crescimento. Desta forma, o Brasil segue dinâmica contrária ao decréscimo ou estagnação dos 

maiores mercados passando por uma expansão de consumo (WBI, 2009). 

Com a abertura do mercado, a importação de vinhos se expandiu tanto em participação de 

mercado quanto em volume. Em 1996, cerca de 35% dos total de vinhos eram importados, em 

2006, este número era de 67% do mercado e, segundo dados da OIV (2006) se no período de  

1996 e 2000 a média de importação anual de vinhos era de 256 milhões de hectolitros anuais 

este número passou para 409 milhões em 2005, uma alta de 59,7 %. Atualmente, os principais 

fornecedores de vinhos finos para o Brasil são Argentina e do Chile que, devido aos acordos 

alfandegários possuem alta qualidade à preços mais baixos WBI (2006) e (2008). 

A soma destes dois fenômenos, o aumento do consumo de vinhos per capita no Brasil e de seu 

valor médio e o aumento nas importações pressionou os produtores nacionais. Apesar da 

expansão geral do mercado de 50 milhões de litros para 71 milhões entre 2003 e 2008, a 

participação das vinícolas brasileiras caiu de 46,5 % para 23,8 % no mesmo período (Uvibra, 

2009). Isto se associa ao aumento da exigência do consumidor nacional que vem subindo de 

patamar nos últimos anos o que leva as empresas nacionais a empreender esforços por 

produzir melhores vinhos o que tem levado a um upgranding apontado por Vargas (2007).  

Esta melhoria, juntamente com os investimentos expressivos dos últimos anos pode tornar o 

Brasil um exportador de vinhos, WBI (2006). As facilidades do governo e algumas condições 

mais favoráveis levaram a que no primeiro semestre de 2009 fossem exportados mais de 12 

milhões de hectolitros de vinho brasileiro, frente pouco mais de 1 milhão no período anterior. 

5. Resultados: estratégia e inovação 

5.1. A Miolo e sua estratégia de inovação 

A Vinícola Miolo foi fundada em 1989 e no ano de 1994 lançou seu primeiro vinho em 

garrafa (Miolo Reserva) substituindo a venda a granel por um produto de maior valor 

agregado. Em menos de dez anos, a Miolo se tornou o maior produtor de vinhos premium do 

Brasil e o maior grupo vinícola nacional. Com o aumento das vendas e a expansão do 

mercado nacional de vinhos finos, a empresa realizou um programa de crescimento e 

melhoria de qualidade, transformando-a num grupo com alianças internacionais contando com 

capacidade de produção de 12 milhões de litros (em 2009) em três grandes áreas vinícolas 

próprias além da produção com parceiros no Brasil, Chile e Argentina. 

Em 2002, a vinícola traçou os principais passos deste plano de expansão pelo seu “Plano 

Estratégico 2012” que delineou metas para esse ano. O plano incluía produção em terroirs 

diferentes; 30% do faturamento com exportações; um faturamento da faixa de R$ 150 mi e ser 

o maior grupo vinícola brasileiro. Esse mesmo plano previa estabelecer alianças estratégicas e 

contar com consultorias de winemakers internacionais para expandir-se para novos mercados, 

diversificar os canais de distribuição e sua gama de produtos. Traçou-se um projeto de 

consolidação da marca que se revela nas alianças de comercialização, nas campanhas 

publicitárias da marca e no reforço em atividades como enoturismo e cursos de vinhos. 

Para atingir o mercado externo, optou por consolidar parcerias tanto para obter informações 

de mercado, transferência de know-how e ganhos de escala. No processo de melhoria de seus 
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vinhos, a Miolo contratou em 2003 o winemaker francês Michel Rolland e sua equipe que 

reorientou a produção da empresa para um formato mais moderno de vinhos.  

Para diversificar seus produtos foi preciso explorar novos terroirs mais adequados a 

diferentes variedades de uvas e tipos de vinho para os diversos segmentos de mercado 

iniciando a produção em duas novas localidades: os projetos Ouro Verde e Fortaleza do 

Seival. 

5.2. Inovação na Miolo e características do setor 

As atividades da Miolo relacionadas ao desenvolvimento de novos projetos e vinhos estão 

subordinadas à parte técnica da empresa e sobre a responsabilidade do diretor técnico e 

enólogo-chefe. Os enólogos e suas equipes realizam tanto atividades relacionadas aos novos 

produtos (pesquisa de novos vinhos, mudanças na produção, adoção de novas variedades ou 

práticas) como o controle diário da produção (vinhedos e processos nas vinícolas, qualidade).  

Os projetos inovadores da Miolo, tanto no que diz respeito a novos produtos ou processos ou 

modelo de negócios são avaliados nas reuniões mensais da diretoria. Nestas reuniões são 

avaliados os projetos em andamento, propostos novos produtos e mudanças que os afetem ou 

excedam o orçamento. Eles são geralmente analisados sob pontos de vista técnico (vinhedos, 

produção na vinícola, armazenamento e entrega), de marketing (demanda, imagem do 

produto, precificação) e financeiro (capital investido, geração de caixa, riscos). A princípio, 

idéias podem ser apresentadas por qualquer um para o board, mas a grande maioria de 

projetos é apresentada pelos próprios membros da diretoria. 

No que diz respeito às idéias externas, boa parte das mudanças tecnológicas da Miolo são 

introduzidas pelos fornecedores de máquinas e equipamentos, como previsto na tipologia de 

Pavitt (1984). Em grande parte, a alta qualidade técnico-produtiva é obtida por meio dos 

fornecedores de máquinas agrícolas (para preparo, colheita e manuseio) ou de processamento 

(cubas, prensas, engarrafadoras) e também por treinamento e consultoria.  

Como dito por Santamaría et al (2009) a inovação nas empresas de baixa e média tecnologia 

se dá por meio de processos de adoção e adaptação de conhecimento transformando-os em 

algo economicamente útil. No caso da Miolo isto fica evidente pois geralmente suas 

inovações se baseiam em conhecimento já difundido em outros países ou é algo conhecido 

mas não adotado por seus concorrentes diretos. Este é o caso, por exemplo, da fermentação 

integral em barricas de carvalho e o sistema de vendas antecipadas, antes da finalização, 

comum em produtores franceses e sem desafios do ponto de vista técnico. 

Hirsch-Kreinsen (2008) apresenta três possíveis estratégias e uma delas, chamada de 

“inovação orientada ao cliente” parece se adequar ao grupo vinícola. Esta estratégia de 

inovação, segundo o autor “se adequa bem ao projeto de produtos orientados por design, 

melhorias funcionais e tecnológicas dos produtos, uma rápida respostas a gostos do 

consumidor, obter vantagens de nichos de mercados, possibilita estratégias de formação de 

marca e expansão para atividades de serviços relacionados ao produto”. Hirsch-Kreinsen 

(2008, p. 25 – tradução própria).  

Desta forma, a estratégia de uma empresa com “inovação orientada ao cliente” seria marcada 

por um lado, por esforços de inovação de produto visando melhorias tecnológicas e de 

qualidade, e por outro, por inovação de processo para gerar estruturas flexíveis capazes de 

responder a mudanças de modo relativamente rápido. O objetivo por trás desses passos seria 

responder aos diferentes gostos do consumidor, obter vantagens de segmentos de mercado, 

consolidar uma marca e expandir-se para atividades correlatas. 
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Muitos exemplos de inovações com estas características podem ser vistas na vinícola Miolo. 

A empresa desenvolveu uma série de ações inovadoras melhorando sua qualidade de 

produção, seja pela utilização exclusiva de uvas viníferas, pela substituição do modo de 

plantio e aquisição de maquinário. Mesmo se tratando de um setor muito dependente de ciclos 

anuais e práticas tradicionais, o desenvolvimento de estruturas flexíveis permitiu à vinícola 

desenvolver novos projetos com expressiva rapidez como produção em terroirs de novas 

localidades e as parcerias com produtores internacionais. 

Outros exemplos são os investimentos em marketing e publicidade, a diversificação de sua 

linha de produtos próprios ou com parcerias, e a expansão para atividades correlatas como as 

ações no enoturismo e treinamento. 

Ainda segundo Hirsch-Kreinsen (2008), esta estratégia de inovação orientada ao consumidor 

é marcada por inovações arquiteturais e se baseia no rearranjo de componentes para formar 

novos produtos visando atender o gosto do cliente ou abrir novos nichos de mercado.  

Do ponto de vista da fonte de idéias, a Miolo conta com sua própria equipe de enólogos e com 

parceiros e consultores externos. Sem reduzir a importância dessas fontes internas, o papel das 

externas é especialmente relevante para aspectos técnicos e mercadológicos. Suas 

informações muitas vezes são oportunidades de inovação envolvendo tendências globais de 

produção e melhores práticas de vinícolas de diversos países. Por interagirem com muitas 

firmas de distintas localidades, tamanho e graus de desenvolvimento tecnológico e qualidade, 

a equipe de consultores internacionais realiza importante transferência de conhecimento tácito 

facilitando os processos de aprendizado, promovendo a integração e o compartilhamento de 

conhecimento. Este fenômeno serviu para acelerar os processos inovativos da Miolo. 

A consultoria do winemaker Michel Rolland trouxe também alguns benefícios indiretos como 

o renome importante para a abertura de novos mercados, pois servia como referência de 

qualidade para os vinhos da empresa. Do ponto de vista técnico, muitas das suas 

recomendações, mais do que grandes investimentos, dizem respeito ao uso ou não de 

recursos, o que caracteriza inovações apenas arquiteturais ou incrementais. 

5.3. Análise estratégica da Miolo Wine Group 

Seguindo Hirsch-Kreinsen (2008) a inovação realizada por uma empresa, mesmo num setor 

de baixa tecnologia, está alinhada com seu posicionamento estratégico. Desta maneira, 

delinear o posicionamento da Miolo pode auxiliar a indicar implicações no campo da 

inovação da empresa.  

Primeiramente, o consumo de vinhos é pautado pela variedade e soma-se a isto o fato da 

produção no mundo ser fragmentada, sem vinícolas que dominem grande parte do mercado 

mundial (Zalan, 2005 e Varga, 2007). Atualmente, as barreiras de entrada para os produtores 

externos são relativamente baixas. Esta característica de busca de variedade provocou uma 

entrada massiva de vinhos importados nos últimos anos, especialmente dos produtores 

chilenos e argentinos, que detêm 20 e 18% do mercado, respectivamente (UVIBRA, 2009).  

Esta pressão foi relevante para todo o setor nacional, e à medida que mais importados de 

qualidade entravam com preços menores, a Miolo viu seu diferencial ser corroído. Buscando 

outra forma de diferenciar seus vinhos, a empresa decidiu diversificar sua linha de produtos 

introduzindo vinhos de terroirs diferentes  

Do ponto de vista do poder de barganha dos fornecedores, há um grupo restrito de 

fornecedores de suprimentos para o setor vinícola como mudas de uvas européias, barris de 

carvalho, máquinas de processamento. No entanto, como a qualidade média dos vinhos 
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nacionais ainda é massivamente baixa, o processo de subida de qualidade dependeu, e 

continua dependendo, em boa medida das melhorias na produção por meio de aquisições de 

novas máquinas, variedades e consultorias.  

Neste cenário, a única forma possível de obter poder de barganha é realizar um processo de 

construção de marca para associar ao produto um diferencial de qualidade que dê forças na 

negociação com os grandes canais e permita a entrada em canais mais exclusivos como a rede 

de lojas especializadas e restaurantes. Neste caso a competição não é por preço e justifica os 

expressivos investimentos em marketing e publicidade feitos pela Miolo, e seu esforço por 

subir a qualidade média de seus produtos, associando sua marca a maior qualidade.  

Assim como várias vinícolas brasileiras, a Miolo adotou algumas medidas como reação às 

pressões da mudança do mercado como: o investimento em melhoria da qualidade de produto, 

mudança da condução das vinhas, introdução de novos equipamentos para vinificação.  

No entanto, no caso específico da Miolo, destaca-se da demais vinícolas brasileiras, dois 

processos mais acentuados. O primeiro processo, relacionado ao produto, é a busca de 

diferenciação (por variedades diferentes e em terroirs diversos) e de construção de marca. E o 

segundo processo diz respeito a mudanças no modelo de negócios, com a entrada em áreas 

correlatas como enoturismo e treinamento em vinhos; e mudanças na forma de 

comercialização como, a venda direta e o consórcio de exportação.  

Além destes movimentos maiores, há um episódio menos importante por sua dimensão, mas 

que ilustra o esforço de melhoria tecnológica da empresa. Com o aumento do preço das 

barricas de carvalho utilizadas na guarda dos vinhos - eram em sua maioria importadas da 

França ou dos Estados Unidos - a Miolo firmou a parceria com a firma nacional Bentec 

(Vargas, 2007) para substituir a importação dessas barricas por novas feitas no Brasil. Para 

isso, foi desenvolver os procedimentos dessa fabricação até então não realizados no Brasil. 

Com todo esse cenário, é possível verificar na Miolo a estratégia de diferenciação de 

produtos. Apesar de seu grande volume de produção e extensa linha de produtos, a Miolo 

tende a um processo de diferenciação de seus produtos, tentando competir em diversos nichos 

diferentes sem abrir mão de sua grande produção. 

 

Figura 2 – Mudança do posicionamento estratégico: diferenciação. Elab. própria. 

O diagrama auxilia a visualizar o intuito da vinícola com as inovações dos últimos anos: 

diferenciação de seus produtos e um novo posicionamento de mercado. E, buscando essa 

meta, a vinícola Miolo desenvolveu ou aprimorou diversas competência de inovação com 

expressivos investimentos. Dessa forma, a Miolo deseja conseguir ser uma empresa de vinhos 

volume 

preço 

Situação inicial. Alto volume 

de produção, poucos canais e 

poucos produtos. 

Situação desejada. Volume 

de produção maior. Ampla 

gama de produtos, canais 

externos, entrada em outros 

ramos correlatos e trabalho 

de formação de marca. 

Competição 

 em custo 

Nicho 
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de maior qualidade que a média nacional e atingir um mercado amplo e presença 

internacional. Varga (2007) chama esse processo de crescimento das pequenas cantinas e é 

uma estratégia similar à adotada por alguns grandes grupos vinícolas como a chilena Conha y 

Toro e a australiana Orlando.  

No que diz respeito a sua inovação frente às concorrentes nacionais, é possível afirmar na 

Miolo boa parte de sua vantagem competitiva advêm de seus novos produtos e novos 

negócios correlatos. Apesar de esta ser uma típica de empresas de alta tecnologia pautadas 

pelas novidades freqüentes, diversas características desta estratégia estão presentes na Miolo. 

Certamente, por se tratar de um setor maduro, a velocidade da introdução de novos produtos 

não é tão rápida, nem o surgimento de tecnologias disruptivas, mas a Miolo tem conseguido 

realizar inovações arquiteturais antes que boa parte das concorrentes.  

 

6. Resultados: a cadeia de valor da inovação  

6.1. O Projeto “Fortaleza do Seival” 

A produção de vinhos da Miolo na região da Campanha Gaúcha começou com a plantação de 

videiras em 2001 com capacidade total de 400 hectares até 2012. O principal motivo para os 

investimentos nesta região, situada a 400 km da sede da corporação é o conjunto de suas 

condições climáticas e de solo, que conferem aos vinhedos um terroir mais equilibrado.  

Essa região é, portanto, uma região com maior aptidão vitícola que permite a produção de 

vinhos finos de qualidade superior. Por outro lado, devido aos custos inferiores permite 

produzir em volumes significativos vinhos de boa relação preço-qualidade. A região tem solos 

pobres, de muito sol, de dias quentes e noites frias a amenas e de menor pluviosidade, 

particularmente no período do verão e inicio do outono. Além disso, a baixa declividade 

permite que parte das tarefas seja mecanizada, reduzindo os custos de produção.  

Em 2004, iniciou-se a construção da vinícola com capacidade de 4 milhões de litros/ano onde 

são processados os vinhos. Os vinhos podem ser divididos em diversas escalas de qualidade-

preço relacionado a uma série de fatores nos quais se destacam tanto fatores técnicos como 

terroir, produtividade e preparo das plantas, controle de vinificação e estoque, seleção de 

uvas, maturação; e outros fatores de marketing. Como qualquer empresa, as vinícolas 

preparam seu portfólio de produtos de acordo com seu posicionamento de mercado.  

Algumas se estruturam para oferecer pequenas quantidades de vinhos de alta qualidade, e 

consequentemente alto preço; outras buscam produção em grande volume e atenção ao 

mercado exportador. E alguns outros procuram, dentro de um mesmo grupo, atender toda uma 

gama de produtos diferentes. Esta ultima estratégia permite que os vinhos de grande volume 

de produção sejam o carro-chefe da empresa, responsabilizando-se por grande parte do 

faturamento; por outro lado, os vinhos super-premium e ícones, além de atender um público 

mais exigente, permite agregar valor a marca oferecendo ao produtor um diferencial de 

mercado e consequentemente uma margem de lucro maior para a linha básica. 

A Miolo oferece mais de cem vinhos diferentes produzidos para linhas divididas de “básico 

luxo” até “ícone”. Em 2008 foram produzidas cerca de 100 mil caixas de vinhos Premium 

(cerca de R$ 20 por garrafa para o consumidor final) e 15 mil caixas de vinhos super-

Premium (cerca de R$ 50 por garrafa). Para ilustrar a diferença de volume para o vinho 

Sesmarias, em 2008 foram produzidas apenas 647 caixas de 6 garrafas, ou seja, cerca de 4% 

da produção super-premium e 0,6% da produção premium. Em 2007, cerca de 10% foi 
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exportado de um total de quase um milhão de litros e havia a meta de ampliar a produção para 

cerca de um milhão e meio de litros e exporta cerca de 40%. 

6.2.  O novo vinho: Miolo Sesmarias 

O projeto Sesmarias surgiu vinculado ao novo investimento da Miolo na Campanha Gaúcha. 

Os responsáveis pela concepção foram o enólogo e diretor técnico da empresa, Adriano Miolo 

e Jorge Coderch, enólogo e presidente da Via Wines (atual parceira na produção da Miolo no 

Chile). A idéia inicial partia de aproveitar o início da produção de vinhos finos na região para 

fazer um vinho ícone que custasse mais de 100 dólares para o consumidor final. Neste caso, o 

interesse maior era desenvolver um vinho de altíssima qualidade que seria pequeno no 

portfólio da empresa, sem expressiva lucratividade, mas agregaria a marca Miolo um 

distintivo de grande qualidade, permitindo melhor aceitação e uma maior margem de lucro 

nos seus vinhos premium e super-premium.  

Seguindo o framework de Hansen & Birkinshaw (2007), do ponto de vista de geração da idéia 

do vinho Sesmarias houve uma geração de idéias com fonte interna e externa. Por um lado, a 

idéia partiu de um membro da diretoria, aproveitando o investimento em uma nova unidade e 

suas potencialidades. Por outro, surgiu de conversas com um parceiro externo da empresa, 

porém do mesmo setor. 

Esta idéia original foi apresentada já no início da implantação do projeto Fortaleza do Seival e 

incluído em seus objetivos, mas para isto foi necessário um longo tempo de maturação. 

Primeiramente, apesar da melhor aptidão para este tipo de vinho na localidade, era preciso 

esperar o plantio e maturação para que as vinhas começassem a produzir, o que levaria pelo 

menos três anos. Também era necessário dispor da infra-estrutura vinícola no próprio local 

para desenvolver tal vinho.  

Nas três primeiras safras (2004 a 2006) ainda não dispunham de uma sede de vinificação e 

todos os frutos colhidos eram transportados em contêineres refrigerados por 400 km até Bento 

Gonçalves, onde eram vinificados. Certamente, para um vinho de alta qualidade este o tempo 

e as condições de transporte, impediam o alto nível exigido de seleção e tratamento das uvas. 

Este processo só se tornou viável em 2007 com o fim da construção do centro de vinificação.  

A etapa de desenvolvimento se desenrolou por quase oito anos. A seleção, primeiro passo da 

segunda fase do framework de Hansen & Birkinshaw (2007), foi feita nas reuniões de 

diretoria, a aprovação se devia a um conjunto de motivos. Primeiramente, o projeto de um 

novo vinho ícone se alinhava com todos os investimentos e projetos da Miolo, especialmente 

por ser vinculado a Fortaleza do Seival que estava em fase de implantação. Isto permitia um 

projeto sem grandes investimentos, apenas adaptações. Por outro lado, este movimento de 

subida no patamar de qualidade, se alinhava também com a estratégia de diferenciação por 

qualidade, também presente no Plano Estratégico 2012. Por fim, o fato de o projeto ser 

idealizado por um diretor certamente facilitou sua aprovação. 

Nos três anos seguintes, já na etapa de desenvolvimento, realizou-se um processo detalhado 

de verificação das variedades de uvas mais adequadas a região, as melhores plantas (solo, 

exposição solar, ventilação, relevo), e esperou-se a maturação dos vinhedos. Esta escolha dos 

trechos de vinhedos que seriam destinados ao novo vinho é de fundamental importância para 

todas as produções de alta qualidade do mundo.  

Feito este levantamento, as plantas selecionadas foram tratadas de modo diferenciado, 

especialmente restringindo a produtividade por planta. Para isso, realizam-se duas podas, uma 

seca e uma verde, chegando a apenas poucos quilogramas de uva por planta. Outros 
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referenciais de qualidade delimitados como a escolha manual das uvas e o processo de 

extração do suco. Paralelamente, as instalações vinícolas iam sendo preparadas. 

Na safra de 2005, um “protótipo” do vinho foi feito. Foram selecionadas algumas parcelas de 

uvas, feita a respectiva dosagem de variedades e vinificação. Neste ponto, o diferencial de 

qualidade frente os vinhos super-premium que deveria ser muito expressivo para justificar o 

patamar de preço, mostrou-se limitado. Esse insucesso levou os desenvolvedores do projeto 

Sesmarias a retornar ao passo de concepção do vinho.  

Neste ponto, sob a perspectiva de Hansen & Birkinshaw (2007), pode-se dizer que houve um 

processo de re-geração de idéias, pelo menos parcial, o que representa um passo no sentido 

contrário do fluxo original e não previsto no esquema geral dos autores. Como as informações 

relativas ao desempenho do vinho foram novas informações que remodelaram todo sua 

concepção em termos de níveis de qualidade, procedimentos de tratamento dos vinhedos e 

vinificação pode-se dizer que este passo inovativo se deu por um aprendizado por “tentativa e 

erro” como definido por Sommer & Loch (2004). Foi necessário reformular os parâmetros de 

qualidade e produção formulados para o vinho. 

O diretor técnico recorreu ao consultor contratado para redesenhar a produção do vinho e 

atingir o nível de qualidade previsto. Formou-se uma equipe que redefiniu o conjunto de 

exigências de viticultura atingindo pontos extremos e introduzindo um processo de 

fermentação não utilizado comercialmente no Brasil. Adotou-se também um método de 

vinificação por “fermentação integral” só usado nos grandes chateaus franceses. Do ponto de 

vista do processo, isto significa não fazer a vinificação em grande escala em recipientes de 

inox (com menores custos e maior escala) e realizá-la em pequenos tonéis de carvalho. Além 

disso, adotou-se o uso leveduras naturais, seleção manual dos frutos, uma produtividade 

inferior a 4 ton/ha e safras personalizadas.  

Por outro lado, as mudanças não se restringiram ao campo da vinicultura e vinificação, foram 

feitas mudanças no marketing e venda. Optaram por fazer o lançamento oficial em 2009 com 

a presença do consultor e realizar a venda da mesma forma que os grandes produtores do 

Bordeaux por “ventes de vins en primeur”, ou seja, vender a produção antes do 

engarrafamento. Isto se deve claramente a uma estratégia de diferenciação do produto 

juntamente com um plano de marketing. 

Estes novos parâmetros reorientaram toda a safra de 2007, reforçando o processo de qualidade 

e seleção feitos pela Miolo. Finalizada a reestruturação, em 2008, realizou-se a colheita da 

primeira safra remodelada para o vinho, e após a seleção das seis variedades utilizadas e suas 

proporções iniciou-se a vinificação. O processo foi bem sucedido, e o vinho foi transportado 

para o envelhecimento na adega antes de ser engarrafado e entregue. 

Em 2009, iniciou-se o processo de difusão, última etapa do framework de Hansen & 

Birkinshaw (2007), entre os clientes potenciais. Foi lançando não por propagandas 

comerciais, mas por notícias do novo vinho como resultado de um projeto inovador em 

revistas especializadas e por canais de formadores de opinião. Após a apresentação do novo 

vinho, foi lançado o período de vendas “en primeur” através do site da empresa.  



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

12 

 

 

Figura 3 – Comparação da cadeia com o ocorrido. Elaboração própria. 

Nesse ponto, cabe comparar o previsto pelo framework de Hansen & Birkinshaw (2007) e o 

ocorrida na produção do vinho Miolo Sesmaria. De modo geral, a adaptação e passos são 

condizentes com os ocorridos, no entanto, a seqüência linear prevista pelos autores não 

ocorreu. Houve um passo atrás no projeto quando, apesar do projeto inicial ter sido mantido, 

foram feitas mudanças significativas no projeto após o teste fracassado do protótipo em 2005. 

Estes passos podem ser verificados na figura acima. 

Uma observação mais pontual, pode ser feita sobre o processo de seleção, pois como houve 

envolvimento da diretoria no projeto inicial, é difícil verificar com clareza quando ocorreu o 

processo de seleção e quais critérios foram formalmente utilizados. Certamente, isso se deve 

ao fato de esta ser uma análise a posteriori que dificulta o acompanhamento das tomadas de 

decisão em procedimentos regulares, mas não formais. 

 

7. Conclusões 

Este trabalho avaliou a estratégia da inovação de uma empresa de um setor não intensivo em 

tecnologia (setor vinícola) e permitiu exemplificar como uma empresa de baixa e média 

tecnologia pode inovar sistematicamente para atingir um determinado posicionamento 

estratégico. Além disso, aponta como apesar de não possuir estruturas formais de pesquisa e 

desenvolvimento a Miolo desenvolve uma série de práticas apontadas na literatura (e.g. 

Santamaría et al (2009) e Hirsch-Kreinsen (2008)). 

Por outro lado, ao aplicar o framework da “cadeia de valor da inovação” de Hansen & 

Birkinshaw (2007) para analisar um projeto inovador da empresa, este trabalho contribuiu 

para verificar a aplicabilidade deste modelo. Em concreto, foi possível verificar que o 

processo de desenvolvimento do vinho Miolo Sesmarias não seguiu de modo linear as etapas 

do framework.  

Difusão Conversão Geração 

Interno 

C
ross-unit 

E
xterno

 

S
eleção

 

D
esenv. 

1 

1 Surgimento da idéia (2000) 
Adriano Miolo (int) e Jorge 

Cordech (ext) 

2 

2 Seleção (2000). 
Apresentação para diretoria. 
Converge com estratégia e 
investimento da empresa. 

3 

3 Desenvolvimento (2001-2005). 
Evolução dos vinhedos. Restrição da 

produção. Primeiro protótipo não atinge 
a alta qualidade desejada. Reformular. 

4 

4 Reformulação dos 
critérios/idéia (2005-2006) 

Adriano Miolo e Miguel 
Almeida (int) e Michel 

Rolland (ext) 

5 

5 Desenvolvimento (2007-
2008). Reformulada a safra, 
processo de fermentação e 
comercialização. Colheita 
2008, vinificação, corte e 

verificação do nível. OK. 

6 

6 Difusão (2009). 
Lançamento oficial, 

assessoria de imprensa. 
Vendas antecipadas em 
molde inovador. Agregar 

qualidade e refinamento a 
Miolo. 
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Quando a primeira versão do vinho foi rejeitada, diversos parâmetros de fabricação foram 

redefinidos, buscando uma melhoria no seu produto. Isto aponta para a necessidade de 

flexibilizar o modelo de Hansen & Birkinshaw (2007), uma vez que processos de aprendizado 

podem exigir seqüências não lineares, e pode servir como fonte para uma adaptação do 

projeto.  

Além disso, é possível notar que num processo em que os procedimentos não são sempre 

formais e registrados há uma dificuldade de rastreabilidade, ainda mais se tratando de um 

processo de inovação em que se utiliza um processo de “tentativa e erro” como descrito por 

Sommer & Loch (2005). 

Para uma pesquisa futura há uma série de pontos em aberto que podem ser explorados, de 

modo especial dois.  Primeiro, determinar de modo mais detalhado quais são os processos e as 

estruturas não formais presentes na empresa que permitem que a inovação seja um elemento 

fortemente presente e quais práticas de alinhamento estratégico são eficazes. Em segundo 

lugar, aplicar o modelo de Hansen & Bikrinshaw (2007) em outros setores de baixa e média 

tecnologia que possuam processos inovativos diferentes para continuar a análise de sua 

funcionalidade para esses setores. 
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