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1. Introdução 

1.1 A cidade 

Importante polo industrial e turístico localizado na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves  possui, 

aproximadamente, 113 mil habitantes  (IBGE 2014) e é classificado  entre as 10 maiores economias do 

Rio Grande do Sul.  

O setor moveleiro e de turismo são  destaques na economia do município, sendo  o moveleiro, um dos 

mais expressivos do Brasil, reconhecido nacional e internacionalmente. Complementam a economia de 

Bento Gonçalves, o comércio de bens e serviços e o turismo, especialmente  o de lazer e o de negócios,  

já que  o município sedia atualmente as maiores feiras do País e América Latina. 

Em termos de qualidade de vida,  o município é classificado num nível de alto Desenvolvimento  

(FEE/RS – 2010), tendo também uma renda media 20% superior comparado aos demais municípios do 

Estado. 

Com o título de “Capital Brasileira da Uva e do Vinho”, é pioneira no Brasil no Desenvolvimento do 

Enoturismo. Foi a primeira região do país a ser reconhecida como indicação geográfica e ter recebido a 

indicação de procedência para os produtos do Vale dos Vinhedos, além de integrar oficialmente o 

patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul, desde 29 de junho de 2012. 

Pode-se afirmar que Bento Gonçalves possui uma economia diversificada e que vem se fortalecendo 

cada vez mais. 



 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Viva Bento 

O Viva Bento teve início em 2006, liderado pelo CIC – Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento 

Gonçalves, através da articulação das  diversas entidades do município, o poder público e a 

comunidade, em busca da melhoria da qualidade de vida da população, através de ações voltadas à 

infraestrutura e qualificação de produtos e serviços dos diferentes setores da economia. 

O Viva Bento alcançou resultados expressivos ao longo de seus nove anos de existência. Para dar 

continuidade à este crescimento, com eficiência, buscou-se uma consultoria externa para apoiar a 

revisão de seu planejamento estratégico. 

A premissa principal para a execução desta ação, foi que houvesse a participação ativa de todas as 

partes interessadas, representadas pelas diversas entidades que o compõe. 

A primeira reunião de alinhamento foi realizada no dia 22 de setembro de 2014  e contou com a 

participação de representantes das entidades de Bento Gonçalves: Letícia Zanesco, Diretora do Viva 

Bento - CIC, Marcos Carbone – Presidente da CDL, Daniel Amadio – Presidente do Sindilojas, Magda 

Cobalchini – IPURB e Noeli Turcatel - Sebrae Serra Gaúcha. Lideranças que fizeram parte do início do 

projeto também estiveram presentes:  Rogério Valduga, Jamirton Benazzi e Plínio Mejolaro. 

Foram abordados a importância de repensar,  refletir e resgatar o Projeto Viva Bento, visando dar 

amplitude ao trabalho realizado pelo mesmo, bem como agregar outros setores  da economia do 

município, visto que o comércio, até então foi o setor que recebeu maior atenção. 

Houve unanimidade quanto à importância e necessidade de unir todas as entidades, para que haja 

engajamento, sinergia e força, a fim de que as mudanças propostas possam acontecer. 

A partir deste alinhamento foram realizados quatro workshops, apresentados neste documento, onde se 

buscou consolidar as produções de cada encontro, através de apresentações e registros fotográficos. 

A condução dos workshops e de todo o processo de planejamento estratégico foi realizado pela Aliar 

Integração de Negócios e Educação Empresarial. 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivo 

Estabelecer e alinhar as estratégias a serem desenvolvidas pelo Viva Bento para o horizonte 2015-2025, 

promovendo a integração e alinhamento das partes interessadas, tendo como foco resultados de médio 

e longo prazo. 



 
 

 

 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada tem por base diálogos participativos e conversações estratégicas, com 

compartilhamento das visões e prospecção de opções. 

Parte-se do princípio de que o conhecimento está presente e acessível nas pessoas que fazem parte da 

organização. E, que a inteligência emerge quando o sistema se conecta a si mesmo de forma criativa.  

Organizações são centros de conexões que se concretizam nas relações de parceria, redes, alianças e 

ações convergindo para objetivos comuns, mobilizando para a mudança, gerando resultados 

sustentáveis a longo prazo. 

Ao longo de oito meses foram realizados workshops, entrevistas e encontros, estabelecendo  um diálogo 

colaborativo, onde os participantes criaram um conhecimento comum, resultando na construção coletiva 

do planejamento estratégico. 

O trabalho contou com a participação de todas as entidades que fazem parte do Viva Bento, buscando-

se as experiências vividas nestes nove anos de atividade, usando-as como força impulsionadora para o 

presente e  canalizando esta força em direção a Visão de Futuro, motivando e inspirando à todos. 



 
 

 

 

 

 

 

4. Definições Estratégicas 

Listamos a seguir, as definições estratégicas elencadas pelos participantes, que estarão inseridas nos 

objetivos estratégicos e respectivas ações do planejamento estratégico 2015/2025. 

Estas definições foram consideradas essenciais para que o planejamento construído possa ser 

executado, com sucesso:  

1. Ter um processo de gestão com planejamento estratégico, controle e coordenação, para ter 

continuidade nas ações; 

2. Primar pela diversificação de setores da economia, visando ao fortalecimento do comércio, indústria, 

serviços, turismo e agronegócio; 

3. Ter um executivo que trabalhe no que foi delimitado pelo grupo. 

4. Articulação do Viva Bento, construindo projetos junto com o Poder Público, em prol da sociedade; 

5. Ter suporte técnico e profissional para análise e tomada de decisão, com consistência e propriedade; 

6. Ampliar o escopo do Viva Bento para o desenvolvimento do município (segmentos de atuação); 

7. Criar um instrumento que regule o Viva Bento (regulamento); 

8. Ter um plano de comunicação considerando as partes interessadas (entidades, comunidade, 

universidades, escolas, empresas, imprensa, entre outros). 

9. Continuar a fazer parte do Plano Diretor (efetivar Lei para que isso aconteça) 

10. Sensibilizar a comunidade – o Projeto Viva Bento é para a Cidade. 



 
 

 

 

 

 

 

5.Direcionamento Estratégico 

A partir das definições estratégicas e para consolidar a atuação do Viva Bento, foi criado um direcionador 

único para comunicar de forma clara e transparente à todas as partes interessadas o posicionamento da 

Entidade. O processo de discussão gerou a definição do direcionamento estratégico a seguir: 

5.1. Missão 
Promover o desenvolvimento sustentável da comunidade, através da união das entidades. 

 

5.2. Visão de Futuro 
Ser reconhecido pela sociedade como um agente norteador para o desenvolvimento de Bento 

Gonçalves. 

 

5.3. Princípios e Valores 
Ética – transparência na tomada de decisões. 

Desenvolvimento Coletivo – fortalecer e promover alianças. 

Gerar Conhecimento - conjunto de informações a respeito de determinados assuntos, técnicas, entre 

outros, compartilhado entre todos. 

Credibilidade – ter atitudes e ações confiáveis em prol dos objetivos. 

Pro atividade – identificar antecipadamente  possíveis situações, permitindo adoção de atitudes ou 

medidas adequadas à solução das mesmas. 

União – conformidade de esforços para o alcance dos objetivos. 

Comprometimento – com os valores sociais, com a causa. 

Suprapartidarismo – ter atitude e alinhamento para não sofrer interferência de qualquer partido político. 

Valorização das Pessoas – construir conjuntamente, considerando que cada pessoa  tem  uma maneira 

de contribuir e ninguém é excluído. 

 

5.4. Posicionamento Estratégico 
Agente mobilizador em prol do desenvolvimento da comunidade Bento-gonçalvense. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A Governança do Viva Bento 
 

O Viva Bento deve ter o discernimento para eleger pautas relevantes, considerando o curto, médio e 

longo prazo, identificando os agentes principais para tratar dos temas centrais do munícipio. 

Promover o diálogo permanente entre seus membros, representantes dos diversos setores, analisando 

as propostas por eles apresentadas, com uma interação próxima e afinada, como um instrumento 

democrático para contribuir na  construção de uma Bento Gonçalves melhor. 

 

6.1. Dinâmica da Governança 
 

Comitê Gestor  

Formado por um diretor e representantes das diversas entidades e instituições do município, um diretor 

executivo, membro permanente do Comitê. Este Comitê deverá ter mandato definido. 

O Comitê Gestor será responsável  por estabelecer e manter uma interlocução permanente com os 

grupos temáticos, visando debater as ações, sendo ainda responsável pela coordenação e 

acompanhamento do andamento e resultados das mesmas. 

A estratégia de comunicação deve ser elaborada pelo Comitê Gestor 

Grupos Temáticos  

Formados por representantes das diversas entidades e instituições do município, conforme suas 

expertises. 

Os Grupos Temáticos serão responsáveis pela construção e execução dos  planos de ação, bem como 

deverão constituir espaços de debate para o aprofundamento dos temas , primando pela construção 

coletiva de conhecimentos, de forma ampla e sistêmica,  para o processo de desenvolvimento do 

munícipio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Modelo da Governança 

A figura a seguir apresenta o modelo de Governança do Viva Bento: 

 

Comitê	
Gestor	

Cidade	
Urbana	e	
Rural	

Comércio	

Turismo	
Urbano	e	
Rural	

Indústria	

Educação	e	
Saúde	

Fonte: Coelho, 2015



 
 

 

 

 

 

 

7. Planejamento Estratégico 

A dinâmica do mundo atual requer o  pensar a longo prazo, planejar no presente, com uma visão clara 

dos objetivos para o futuro, para atingir resultados concretos e significativos.  

De acordo com Philip Kotler, “o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação com o ambiente”.  

Para o Viva Bento, é de fundamental importância, a “ capacidade de articular, de forma sistêmica, um 

conjunto de conhecimentos individuais e coletivos, recursos, tecnologias e processos, capazes de gerar 

vantagem competitiva” (Prahalad & Hamel, 1990).  

Tão importante quanto a construção do planejamento estratégico, é sua execução, um dos grandes 

desafios que as organizações enfrentam. Somente através de uma boa execução, é possível alcançar os 

objetivos definidos. 

O acompanhamento sistemático do planejamento é relevante e importante para o alcance dos resultados 

traçados. 



 
 

 

 

 

 

 

8. O Planejamento Estratégico do Viva Bento 

Foi definido nas reuniões que o Viva Bento terá sua dinâmica conforme o modelo de governança 

apresentado no item 6.2. 

Para o comitê gestor e para cada grupo temático foram elencados objetivos estratégicos e planos de 

ação, apresentados a seguir: 



 
 
 
 

8.1 Plano de Ação do Comitê Gestor 



 
 
 
 

8.1 Plano de Ação do Comitê Gestor 

 



 
 
 
 

8.2 Plano de Ação do Grupo Temático Cidade Urbana e Rural 

 



 
 
 
 

8.2 Plano de Ação do Grupo Temático Cidade Urbana e Rural 

 



 
 
 
 

8.2 Plano de Ação do Grupo Temático Cidade Urbana e Rural 

 



 
 
 
 

 8.2 Plano de Ação do Grupo Temático Cidade Urbana e Rural  



 
 
 
 

8.3 Plano de Ação do Grupo Temático Comércio e Serviço 

 



 
 
 
 

8.3 Plano de Ação do Temático Comércio e Serviço Grupo  

 



 
 
 
 

8.3 Plano de Ação do Temático Comércio e Serviço Grupo 

 



 
 
 
 

8.3 Plano de Ação do Temático Comércio e Serviço Grupo  



 
 
 
 

8.4 Plano de Ação Grupo Temático Indústria 

 



 
 
 
 

8.4 Plano de Ação Grupo Temático Indústria 



 
 
 
 

8.4 Plano de Ação Grupo Temático Indústria 



 
 
 
 

8.4 Plano de Ação Grupo Temático Indústria 



 
 
 
 

8.5 Plano de Ação Grupo Temático Turismo Urbano e Rural 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

8.5 Plano de Ação Grupo Temático Turismo Urbano e Rural 



 
 
 
 

8.5 Plano de Ação Grupo Temático Turismo Urbano e Rural 



 
 
 
 

8.6 Plano de Ação do Grupo Temático Educação e Saúde 

 



 
 
 
 

8.6 Plano de Ação do Grupo Temático Educação e Saúde 

 



 
 
 
 

8.6 Plano de Ação do Grupo Temático Educação e Saúde 

 



 
 
 
 

8.6 Plano de Ação do Grupo Temático Educação e Saúde 



 

 

 

 

 

 

9. Considerações Finais 

A gestão estratégica é um processo contínuo e veio para suprir uma das principais dificuldades 

apresentadas pelas Organizações, que é a implementação do planejamento estratégico. 

A gestão da estratégia busca assegurar que as mudanças necessárias para o crescimento aconteça, 

com a participação das várias Partes Interessadas. A responsabilidade pela manutenção do 

planejamento, acompanhamento dos objetivos estratégicos, planos de ação, metas e indicadores é da 

Entidade, que deve manter sistemática de reuniões entre as pessoas chave para análise e correção de 

rumos.  

Recomenda-se que a entidade eleja uma pessoa que será a responsável por fazer funcionar a 

dinâmica do planejamento estratégico. Esta pessoa será o canal de comunicação com o Comitê Gestor 

e os responsáveis pelos Grupos Temáticos, acompanhando a execução das ações e garantindo que as 

mesmas aconteçam, dentro dos prazos estabelecidos, com as devidas responsabilidades que se 

encontram em cada um dos planos de ação.  

O sucesso de um plano de gestão depende de um acompanhamento eficaz de sua execução, sendo o 

acompanhamento das ações e metas uma informação fundamental para promover a tomada de 

decisões da gestão, de forma a corrigir eventuais desvios e fomentar a atuação conjunta em prol do 

alcance dos resultados estabelecidos. 



 
 

 

 

 

 

10. Equipe Técnica 
 

10.1. Equipe Técnica do Viva Bento 

Leticia Zanesco – Diretora do Viva Bento 

Caroline Moras Basso – Diretora Executiva do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento 

Gonçalves 

Daniel Amadio – Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves 

Denise Valduga – Diretora Executiva do Sindmóveis – Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento 

Gonçalves 

Fabiana Ruaro – Diretora da AEARV - Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Região dos 

Vinhedos 

Fabiane Capellaro – Secretaria Adjunta de Turismo de Bento Gonçalves 

Fabiano Larentis – Professor da Universidade de Caxias do Sul 

Gilberto Durante – Secretário de Turismo de Bento Gonçalves 

Izabel – CDL 

Laudir Miguel Piccoli – Presidentes da Expobento 2015 e 1o Vice Presidente do Comércio do  Centro 

da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 

Leonardo Giordani – Presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 

Luciana Radaelli – Secretária da Aprovale 

Magda Cobalchini – Arquiteta e Urbanista 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Alice Farina – Presidente do Bento Convention Bureau de Bento Gonçalves 

Márcia Ferronato – Diretora Executiva do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da 

Região Uva e Vinho 

Marcos Carbone – Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves 

Melissa Bertoletti – Diretora Adjunta do Instituo de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento 

Gonçalves 

Neri Mazzochin – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Bento Gonçalves  

Noeli Turcatel – Gestora de Projetos do SEBRAE Serra Gaúcha – Unidade de Bento Gonçalves 

Plinio Mejolaro – Lojista e Vice Presidente de Finanças e Patrimônio do Sindicato do Comércio 

Varejista de Bento Gonçalves 

 

10.2. Equipe Técnica da Aliar Integração de Negócios 

 

Rosani Coelho 

Coordenação do Projeto de Planejamento Estratégico do Viva Bento 

Consultora de Organizações 

Facilitadora da Metodologia do World Café (utilizado no 1o workshop) 



 
 

 

 

 

 

 

 

11. Anexos 
 

11.1 Questionário de entrevistas 

O Viva Bento alcançou resultados expressivos ao longo de seus anos de existência. Para dar 

continuidade à este crescimento, com eficiência, buscou-se uma consultoria externa para revisar  o 

planejamento estratégico. 

Neste intuito, encaminhamos esta entrevista, que irá nos auxiliar no entendimento do que o Viva Bento 

é atualmente e a identificar seus futuros desafios. 

Responda as questões a seguir, com base no seu entendimento, sempre tendo como foco o Viva 

Bento. 

1. Qual é, verdadeiramente, a razão de ser do Viva Bento? Por que o Viva Bento existe? E para 

quê existe? 

2. O que o Viva Bento deseja ser no futuro? 

3. Quais os princípios que influenciam as decisões do Viva Bento? Quais são as crenças e 

valores presentes no dia-a-dia do mesmo? 

4. O que está bom e deve ser mantido ou fortalecido? 

5. O que não existe e deve ser mobilizado? 

6. O que não está bom e deve ser melhorado ou eliminado? 

7. Quais são os problemas potenciais a evitar? Como se preparar para eles? 

8. Quem são os clientes do Viva Bento? Onde estão? Quais são suas necessidades? 

9. Quais objetivos o Viva Bento pretende ver concretizados no horizonte de 3 anos? 

10. Informações e comentários gerais. 



 
 

 

 

 

 

 

11.2 Compilado das Entrevistas 

Qual é, verdadeiramente, a razão de ser do Viva Bento? Por que o Viva Bento existe? E para quê 

existe? (Missão) 

 É mais que um simples projeto. É voltado para o apontamento das necessidades do município 

como um todo, abrangendo os setores: indústria, comércio, serviços, turismo e mobilidade 

urbana, para que o poder público e as entidades possam realizar as ações necessárias. 

 União de diferentes entidades (CIC, CDL, Sindilojas e Sebrae) para fortalecer o setor. 

 Participação nas tomadas de decisões. 

Qual é, verdadeiramente, a razão de ser do Viva Bento? Por que o Viva Bento existe? E para quê 

existe? (Missão) 

 Ter força política perante o município para acompanhar as ações que são feitas na cidade. 

 Oportunidade de direcionar, junto ao município, o caminho a seguir. 

 Reunião de todas as entidades relacionadas ao comércio e serviços, para juntos, pensar 

estrategicamente, no setor. 

 É o exercício pleno da cidadania em prol de Bento Gonçalves. 

Qual é, verdadeiramente, a razão de ser do Viva Bento? Por que o Viva Bento existe? E para quê 

existe? (Missão) 

 O Viva Bento, além de congregar todas as entidades em prol do setor, nasceu com o objetivo 

de “revitalização do centro da cidade, com enfoque ne revitalização da Via Del Vino. Com a 

revitalização do centro se pretendia atrair visitantes e comunidade em geral para o centro e o 

propósito, para os lojistas vender mais. 

 Para pensar e propor soluções, para atender todas as áreas da cidade. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Qual é, verdadeiramente, a razão de ser do Viva Bento? Por que o Viva Bento existe? E para quê 

existe? (Missão) 

 Para monitoramento e fiscalização das propostas que beneficiem a cidade de todos. 

 O Viva Bento surgiu entre os lojistas que participavam dos cursos do Sebrae, tendo em vista a 

necessidade de troca de experiências e ampliação de conhecimentos em novas tecnologias e 

formas de conduzir os negócios. 

 Sua existência tem proporcionado trocas de experiências, participações em ações públicas, 

visando melhorias na urbanização e implantando ações que possam beneficiar os segmentos 

produtivos do município. 

O que o Viva Bento deseja ser no futuro? (Visão) 

 Um instrumento norteador da gestão pública e das necessidades. 

 Um grupo forte que participa de todas as decisões do setor público. 

 Um instrumento norteador para entidades e poder público, no que se refere ao 

desenvolvimento e fortalecimento dos setores, buscando resultados para a classe empresarial 

e a comunidade em geral. 

 Continuar com a credibilidade adquirida junto ao poder público e com isso, buscando 

solucionar as necessidades, principalmente, de infraestrutura. 

 Ser reconhecido, ouvido e consultado. 

O que o Viva Bento deseja ser no futuro? (Visão) 

 Ser a maior entidade representativa que pensa e age pela cidade de Bento Gonçalves. 

 Manter a coesão das entidades participantes, buscar novos projetos e fomentar as ações na 

comunidade. 

 Implementar a capacitação nas áreas administrativas, de recursos humanos, de turismo e de 

visitas técnicas aos polos mais desenvolvidos. 



 
 

 

 

 

 
O que o Viva Bento deseja ser no futuro? (Visão) 

 Tenho a impressão que o grande papel do Viva Bento deve ser de sensibilização, 

esclarecimentos e embasamentos técnicos para que as ações sejam implantadas de forma 

funcional e com visão ampla da comunidade (habitantes, polos produtivos e desenvolvimento 

do turismo – onde tudo esteja integrado e harmonizado). 

 Quais os princípios que influenciam as decisões do Viva Bento? Quais são as crenças e 

valores presentes no dia a dia do mesmo? 

 Busca de satisfação das partes interessadas. 

 Análise contínua das melhorias necessárias para atingir os resultados esperados.  

 Qualificação das pessoas para bem receber. 

 Pensar na comunidade acima de interesses particulares. 

 A visão das decisões serem para todos e não para o privilégio de “A” ou “B”. 

Quais os princípios que influenciam as decisões do Viva Bento? Quais são as crenças e valores 

presentes no dia a dia do mesmo? 

 Ética. 

 Desenvolvimento coletivo, visando a melhoria contínua da comunidade, quer seja pelos 

aspectos públicos, quer seja pelos aspectos privados. 

 Talvez, neste momento, houvesse uma necessidade mais ampla de contemplar temas básicos 

como: educação, urbanismo, convivência, desenvolvimento sustentável e boas práticas. 

 O que está bom e deve ser mantido ou fortalecido?  

 Fazer parte do Plano Diretor de Bento Gonçalves. 

 As entidades unidas com o objetivo de fortalecer o comércio. 

 A união das entidades com o poder público. 

 “Não alienados  estamos aqui”. 



 
 

 

 

 

 

 

 O engajamento das entidades e a união de esforços para alcançar os objetivos estabelecidos. 

O que não existe e deve ser mobilizado? 

 Fortalecer a parceria entre as entidades e o poder público que se perdeu em função das trocas 

de gestão pública e das próprias entidades. 

 Grupos de trabalho para focar em diferentes ações. 

 Reuniões mensais para alinhar / cobrar as ações. 

 Histórico das atividades realizadas. 

 Planejamento estratégico anual. 

 Ter um “estatuto”. 

 Um interlocutor com o poder público. 

 Maior participação, identificação clara dos segmentos que aderem e participam deste conceito 

e desta prática. 

O que não existe e deve ser mobilizado? 

 Acompanhamento das necessidades e cumprimento das ações propostas, principalmente por 

parte do poder público. 

 Maior acompanhamento das necessidades levantadas no planejamento estratégico. 

 Revisar, monitorar, cobrar, fazer acontecer 

 Pensar em formas de mostrar para a comunidade e empresários que o Viva Bento é um 

instrumento, um parceiro na busca de soluções e alternativas para o bem de todos. 

 O que não está bom e deve ser melhorado ou eliminado? 

 Não ter uma agenda comum com os grupos de trabalho. 

 Falta de um canal de comunicação. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Falta de reuniões para tratar dos assuntos e seguir o planejamento estratégico. 

 Continuidade do monitoramento das ações elencadas no PE 

 Falta de reuniões sistemáticas 

 Revisão sistemática do PE 

 Eliminar qualquer disputa de beleza que possa surgir e atrapalhar o desenvolvimento do 

trabalho. 

O que não está bom e deve ser melhorado ou eliminado? 

 Falta enfrentamento quando se defende algo – postura. 

 Comunicação clara. 

 Maior envolvimento. 

 Identificação dos papéis dos participantes. 

 Identificar este trabalho como comunitário, não como pessoal ou de uma entidade, mas sim, 

como um conceito da vida que queremos para esta cidade. 

 Implantar e fomentar uma visão mais holística em todos os níveis e esferas da sociedade. 

O que não está bom e deve ser melhorado ou eliminado? 

 Mudar o paradigma de que tudo precisa ser conquistado com brigas, lutas e desavenças para 

harmonia, através de ações bem idealizadas e bem feitas – com qualidade e respeito às 

pessoas. 

 Ser um grupo que identifique claramente as ações que são de responsabilidade do poder 

público. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Problemas potenciais a evitar. Como se preparar para eles? 

 Não ser mais ouvido dentro da Prefeitura por “não concordar” com as ações tomadas pelo 

mesmo. 

 Discórdia entre entidades e poder público. 

 Falta de união das entidades e falta de articulação com o poder público. 

 Retomar, através do PE, o fortalecimento das entidades e o poder público. 

 Troca de gestores públicos e de entidades. 

 Problemas potenciais a evitar. Como se preparar para eles? 

 Desinformação. 

 Atitudes não compartilhadas internamente e levadas ao grupo externo. 

 Participar, compreender, para partilhar. 

 Falta de comunicação. 

 Pensar estrategicamente as ações com vistas a uma cidade de futuro, onde a inovação, a 

mudança de posturas administrativas e a inserção do turismo podem fazer toda a diferença no 

contexto que a cidade hoje se encontra no cenário nacional. 

Problemas potenciais a evitar. Como se preparar para eles? 

 Ao falar de inovação, pensar em pequenas ações de melhoria nas questões de convivência, de 

bem estar e de qualidade de vida da comunidade. 

 Quem são os clientes do Viva Bento? Onde estão? Quais são suas necessidades? 

 São os clientes de cada entidade: lojistas, empresários... 

 Participantes do projeto Viva Bento com o Sebrae. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Todos, setores e comunidade. 

 Empresas, pessoas, entidades do centro. 

 O povo de Bento Gonçalves.  

 Estão em todas as áreas – comércio, indústria, serviços, poder público 

Quem são os clientes do Viva Bento? Onde estão? Quais são suas necessidades? 

 Empresários de micro e pequeno porte são a maior parte, porém há também a possibilidade de 

inserir os potenciais de grande porte, com ações que sejam pertinentes a cada setor. 

 Necessidades: acompanhamento  e fortalecimento para que possam se estabelecer e expandir 

suas atividades. 

 Outras necessidades são as campanhas de educação, de fomento à ações sociais. 

Quem são os clientes do Viva Bento? Onde estão? Quais são suas necessidades? 

 Poderiam ser citados os “stakeholders”, considerando o poder público nessa categoria, onde é 

importante a interação do Viva Bento para facilitar a implantação urbanística e avaliar em 

conjunto as necessidades da comunidade. 

 Objetivos Viva Bento 

 Criar uma agenda de ações de curto/longo prazo 

 Participar da tomada de decisão das ações da cidade que influenciam o setor. 

 Unir o grupo. 

 Organizar o grupo para ele ser independente e seguir de acordo com o PE 

 Ter um “estatuto” para organizar o grupo. 

 Desenvolvimento maior do turismo 

 Projeto quadrilátero do centro da cidade 



 
 

 

 

 

 Berçário industrial. 

 Reavaliar o PE para retomar o excelente trabalho desenvolvido em prol do setor e da 

comunidade em geral. 

 Fortalecer o Tour Via Del Vino, o City Tour.  

 Atrair mais visitantes ao Centro. 

 Fortalecer como Polo. 

 Aumentar as vendas. 

 Resgatar sua importância e participação. 

 Metas claras. 

 Estrutura de funcionamento desenhada e aplicada com Manual. 

 Processos estabelecidos, com definição de responsáveis por cada etapa. 

 Estes aspectos (acima) promovem a estabilidade do Viva Bento, independente da troca de 

pessoas que ocorrem por situações de mudanças naturais das entidades. 

Comentários Gerais 

 Falta de um planejamento estratégico atualizado para que possamos seguir nas ações. 

 O Viva Bento sempre teve como diretores empresários da área do comércio. 

 Uma nova diretoria para trazer um novo olhar para o Viva Bento 

 Convidar os grupos de trabalho que iniciaram com o Plano Diretor para participar do Viva 

Bento 

Qual o foco que se deve dar ao Viva Bento para objetivar melhor as ações? (exemplo: queremos 

que nossa cidade seja voltada ao turismo? ou a indústria?....) 

 Com maior clareza, fica mais fácil dar andamento às ações. 

 O Viva Bento possui uma marca. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Iniciativa de criação da rua coberta no centro da cidade poderia contribuir muito com os 

objetivos do Viva Bento. Mostrar os benefícios que esta ação poderia trazer (alguns foram 

contra na época...) 

 É preciso avaliar o que precisa ser melhorado no Viva Bento 

 É preciso avaliar se o objetivo pelo qual o Viva Bento foi criado permanece. 

 Aproveitar a questão da região ser um destino turístico pode ser uma grande oportunidade. 

 Entidades como Convention Bureau existem para prospectar e buscar eventos para a cidade.  

 Eventos trazem pessoas, que circulam e consomem. 

 Estou neste trabalho há pouco tempo, mas percebo que este projeto pode acrescentar um 

potencial humano e técnico significativo para esta comunidade, resultando numa nova imagem 

para a cidade. 



 
 

 

 

 

 

 

 

11.2 Material produzido pelos participantes no 1º 

workshop e demais encontros 

Definições Estratégicas 



 

 

 

 

 

 

Definições Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 



 

 

 

 

 

 

Princípios e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão de Futuro 



 

  

 

 

 

 

Posicionamento 

 

 

 

 

 

Painel de Recados 



 

 

 

 

 

 

Grupos Temáticos 



 

 

 

 

 

 

Grupos Temáticos 



 

 

 

 

 

 

Grupos Temáticos 



 

 

 

 

 

 

11.3 Fotos 1º Workshop e demais encontros  



 

  
 
 
 



 

 



 

 


