Revista Perspectiva em Educação, Gestão & Tecnologia,
V.6 N.11, janeiro-junho/2017

VINHO COM MEL: INOVAÇÃO
PARA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
Aline Garcia Bonjour
aline.bonjour@fatec.sp.gov.br 

Amábile Brugnaro Santos
amabilis_2@yahoo.com.br
Fatec Itapetininga - SP

RESUMO: No Estado de São Paulo, dois
polos vinícolas destacam-se: um na região
noroeste, abrangendo os municípios de
Jundiaí, Vinhedo, Indaiatuba, Valinhos e
Campinas, com produção de uva
americana para mesa e outra na região
leste, destacando-se a cidade de São
Roque, com uvas próprias para vinho e
São Miguel Arcanjo, com uvas finas de
mesa. A agricultura familiar é de grande
importância para o país, visto que
compreende cerca de 12 milhões
pessoas, ocupa 74% da mão de obra no
campo, tornando-a responsável por 70%
dos
alimentos
consumidos
pelos
brasileiros, e atingindo atualmente 33% do
PIB agropecuário do país. O objetivo da
empresa é o desenvolvimento de um novo
produto, na intenção de atender à
demanda
de
um
segmento
de
consumidores de vinho que preferem uma
bebida mais adocicada, tratando-se de um
vinho adoçado com mel. Utilizou-se uma
pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de
campo onde foram identificados vinhos
com alguma diferenciação de sabor, além
de visita à propriedade rural que
desenvolve atividade vitivinícola. Foi
realizado o planejamento estratégico,
contemplando
análise
SWOT
da
propriedade para obter os pontos fortes e
pontos fracos, e análise ambiental das
ameaças e oportunidades de mercado. A
comercialização e distribuição foram
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determinadas para os pontos em que já
são distribuídos os produtos artesanais na
empresa rural, na propriedade, durante as
visitas técnicas monitoradas e durante as
práticas do turismo rural. A análise dos
dados permitiu afirmar que há um nicho
de mercado para o produto que está
sendo desenvolvido, o novo produto
obteve uma boa aceitação entre os 56
entrevistados, 30 femininos e 26
masculinos.
PALAVRAS-CHAVES: Produto artesanal.
Turismo Rural. Marketing.
WINE WITH HONEY: INNOVATION FOR
FAMILY AGROINDUSTRIES

ABSTRACT: In the state of São Paulo,
there are two wine regions highlighted:
one in the northwest, including the
municipalities
of
Jundiaí,
Vinhedo,
Indaiatuba, Valinhos and Campinas, with
production of table American grape and
another in the east, highlighting the city of
São Roque, with its own wine grapes and
São Miguel Arcanjo, with fine table grapes.
Family agriculture is of great importance
for the country, it comprises about 12
million people, it occupies 74% of the
workforce in the field, and it is responsible
for 70% of the food consumed by
Brazilians, reaching now 33% of the
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agricultural GDP of the country. The
company's objective is the development of
a new product attempting to meet the
demand of a segment of wine drinkers
who prefer a sweeter drink. In this case, a
wine sweetened with honey. Strategic
planning was carried out, with a SWOT
analysis of the property for strengths and
weaknesses, environmental analysis of
threats and market opportunities. The
marketing
and
distribution
were
determined for the points that are already
distributing artisanal products in rural
enterprise, properties for the technical
monitored visits and during the practices
of rural tourism. Data analysis have
allowed us to affirm that there is a niche
market for the product that is being
developed: the new product has obtained
a good acceptance among the 56
respondents, 30 female and 26 male.

para vinho, e São Miguel Arcanjo, com
uvas finas de mesa. (PROTAS et al.,
2014).
Considerando a importância da
agricultura familiar para o país, que
compreende cerca de 12 milhões de
pessoas ocupando 74% da mão de obra
no campo, o que a torna responsável por
70% dos alimentos consumidos pelos
brasileiros, atingindo atualmente 33% do
Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário
do país, os produtores familiares geraram
mais renda por meio de agregação de
valor aos produtos produzidos.
A fim de aumentar a demanda

KEYWORDS: Handmade product. Rural
tourism. Marketing.
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localizada na cidade de São Miguel

variáveis controláveis e incontroláveis,

Arcanjo – SP.

facilitando sua análise.
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APÊNDICES
Figura 1 - Sabor do vinho
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Fonte: Elaboração própria, 2016.

Figura 2 - Preço do vinho
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Fonte: Elaboração própria, 2016.
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Figura 3 - Marca do produto

Sim
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2%

98%

Fonte: Elaboração própria, 2016.

Quadro 1 - Análise SWOT
Pontos Fortes

Oportunidades

Visitas Técnicas
União e sinergia familiar
Arborização e Paisagismo
Produção artesanal
Variedades de Produtos
Bom Atendimento
Wifi
Sistema de recebimento de cartão
Embalagens personalizadas
Serviço de café colonial
Vendas para empresas
personalizadas.
Estacionamento
Carrinho para o turismo rural.
Pontos Fracos

Acesso/Localização
P.E.C.B- Estradas Parque
Parceria com comércios
Redes sociais
Existência de vinícolas e outros
atrativos no entorno.

Falta de padronização das visitas
Problema com fornecedores

Termino dos eventos típicos
Acesso perigoso da propriedade
Falta de união com poder publico

Ameaças

Fonte: Elaboração própria, 2016.
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