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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um breve histórico do turismo como forma de 
contextualizar sua evolução que culmina em novas tendências. O 
comportamento da sociedade evoluiu determinando o surgimento de 
diferenciadas formas de consumo e necessidades dos indivíduos. Para atender 
essas novas tendências, o mercado tem se modificado e aprimorado suas 
técnicas de formação da oferta. Neste contexto, a segmentação de mercado 
tem papel fundamental de adaptar os produtos às crescentes necessidades da 
demanda. O surgimento dessas novas tendências de consumo tem como 
conseqüência o lançamento de novos produtos e diferenciados roteiros, como 
o turismo rural, o ecoturismo, o turismo de pesca e o enoturismo. Este último é 
aprofundado nesse trabalho de conclusão de curso com o objetivo de identificar 
o potencial para o desenvolvimento do enoturismo no Brasil, atividade que 
necessita de incentivo, tanto da iniciativa privada quanto da pública, além de 
divulgação no mercado interno. Como forma de contextualizar a atividade 
enoturística no mercado mundial, é relatado o histórico do vinho no mundo e no 
Brasil, uma vez que a atividade está diretamente relacionada à bebida. Além 
disso, o trabalho demonstra o panorama da atividade em algumas áreas 
produtoras de vinho no mundo, já consolidadas na atividade, e apresenta a 
China como novo mercado promissor. Em relação ao Brasil, são estudados os 
meios pelos quais algumas regiões produtoras da bebida estão utilizando os 
princípios do enoturismo e é apresentado o panorama da atividade. Por último, 
são apresentados alguns fatores base para o desenvolvimento da atividade no 
país: as políticas públicas, a oferta de roteiros nacionais especializados, a 
tendência de consumo e de interesse do brasileiro pela bebida nos próximos 
anos. Para tanto, é utilizada uma pesquisa bibliográfica de natureza 
exploratória e uma pesquisa nos websites das operadoras de turismo filiadas à 
Associação Brasileiras das Operadoras de Turismo. Ao fim, conclui-se que, o 
enoturismo já é uma atividade conhecida no Brasil, mas que por ser novidade 
no mercado, necessita de divulgação, de planejamento e estudo, além de 
políticas públicas que a conduzam à geração de renda não só para a iniciativa 
privada, mas também para as comunidades em que a atividade ocorre. 

            

Palavras-chave: Enoturismo. Programa de Regionalização. Vinho. 
Vitivinicultura.  
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ABSTRACT 

 

The present study it presents a brief historical of the tourism as form to 
demonstrate its evolution that culminates in new trends and activities. The 
behavior of the society evolved determining the sprouting of differentiated forms 
of consumption and necessities of the individuals. To take care of these new 
trends, the market has if modified and improved its techniques of formation of 
offer. In this context, the market segmentation has basic paper to adapt the 
products to the increasing necessities of the demand. The sprouting of these 
new trends of consumption has as consequence the launching of new products 
and differentiated scripts, as the agricultural tourism, the ecotourism, the 
tourism of fishes and the enotourism. This last one is deepened this work of 
conclusion of course with the objective to identify the potential for the 
development of the enotourism in Brazil, activity that needs incentive, as much 
of the private initiative how much of the public, beyond spreading in the market 
of the country. As form of contextualize the enotouristic activity in the world-
wide market, the description of the wine in the world and Brazil is told, a time 
that the activity directly is related to the drink. Moreover, the work demonstrates 
the panorama of the activity in some producing areas of wine in the world, 
already consolidated in the activity, and presents China as new promising 
market. In relation to Brazil, the ways are studied for which some producing 
regions of the drink are using the principles of the enotourism and are 
presented the panorama of the activity. Finally, some factors are presented 
base for the development of the activity in the country: the public politics, offer 
of specialized national scripts, the trend of consumption and interest of the 
Brazilian for the drink in the next years. For in such a way, it is used a 
bibliographical research of exploratory nature and a research in the websites of 
the signed operators of Brazilian tourism to the Association of the Operators of 
Tourism. To the end, the enotourism is concluded that, already is an activity 
known in Brazil, but that for being newness in the market, it needs spreading, 
planning and study, beyond public politics that not only lead it to the generation 
of income for the private initiative, but also for the communities where the 
activity occurs.              

 

Key word: Enotourism. Regionalization Program. Wine. Wine Culture.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma complexa atividade global que se utiliza de diversas 

áreas de conhecimento para se estruturar. Apoiando-se no caráter social, 

público e/ ou privado, essa dinâmica atividade tem crescido e se desenvolvido 

ao longo do tempo, o que culminou em seu alcance à distintas parcelas da 

população. Para tanto, “diferenciadas” formas de turismo têm sido 

desenvolvidas e aprimoradas recentemente, como o turismo de pesca, o 

turismo rural e o enoturismo. Organizar em detalhes os aspectos que envolvem 

essas atividades é o trabalho das empresas que buscam alcançar de forma 

mais apropriada seu público-alvo. 

Umas dessas atividades que apresenta um público-alvo bem 

característico é o enoturismo, cujo principal fator motivador da viagem é a 

apreciação do sabor e aroma de vinhos, além de conhecer as tradições e 

cultura das localidades que os produzem. Vinhos e viagens são temas que 

envolvem características semelhantes. Ambos estão cercados por 

conhecimento e prazer. Conhecer o mundo dos vinhos implica na idéia de que 

esta é uma bebida única, em que cada detalhe faz toda diferença, desde o solo 

e clima em que a uva é cultivada até o tipo de poda a que submetem as 

videiras. Tanto ao fazer turismo, quanto ao degustar a bebida, há diferentes 

sensações a serem experimentadas, desde que o participante esteja bem 

orientado para aproveitá-las.  
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Porém, esta atividade não se resume ao mundo do vinho. Ela 

transforma as vitivinícolas1

Por ser uma atividade recente no Brasil, pesquisas sobre o tema são 

escassas, se restringindo, em sua maioria, à estudiosos diretamente 

relacionadas às vinícolas. Portanto, a motivação para a escolha desse tema foi 

a necessidade de divulgá-lo e de incentivar não só futuros pesquisadores, mas 

também possíveis reflexões que levem entidades privadas e o poder- público a 

investir na atividade, para que o enoturismo possa ser mais explorado como 

atividade econômica no país 

 em empresas multifuncionais e envolve uma série 

de questões que fogem ao olhar dos visitantes. Para atender esse mercado, as 

vinícolas possuem programas e pessoal especializado, além de ambientes 

propícios para receber os visitantes e promover degustações, jantares e 

experiências diferenciadas por meio da poda e colheita da uva feita pelos 

turistas. Somado a esses serviços, algumas vinícolas administram ainda seus 

próprios hotéis e restaurantes, construídos para acomodar os enoturistas. Em 

resumo, o enoturismo se apresenta como uma alternativa à essas empresas 

que enxergam na atividade um meio para o crescimento e dinamização do 

mercado vinícola. Em áreas produtoras de uva e vinho nacionais, como é o 

caso do Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, os incentivos ao crescimento 

da atividade são providos pela iniciativa privada. Porém, alguns novos destinos, 

como o sertão pernambucano, têm se posicionado no mercado, e o poder-

público, ao perceber a importância do ramo, apoiado os projetos para seu 

desenvolvimento. 

Assim a questão problema que norteia esse trabalho é: Quais as 

possibilidades de expansão do enoturismo no Brasil?  

Como forma de auxílio no desenvolvimento da pesquisa, foi 

determinado o seguinte objetivo geral: identificar o potencial para o 

desenvolvimento do enoturismo no Brasil, e assim, analisar se a atividade tem 

condições de crescer no país, buscando informações sobre como este vem 

                                                           
1 Para esclarecimento em todo o trabalho: Vinícola: relativo à vinicultura; Vinicultura: fabrico de 
vinho, viticultura para fins industriais; Viticultura: cultura de vinhas (BUENO, 2000). 
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sendo trabalhado, as políticas públicas utilizadas como base para sua 

administração e sobre a tendência de consumo da atividade. Foram 

estabelecidos também, os seguintes objetivos específicos: identificar as 

localidades brasileiras produtoras de vinho que tenham potencial para o 

desenvolvimento e expansão do enoturismo; levantar quais as ações do 

Ministério do Turismo referentes ao enoturismo levando em conta o Programa 

de Regionalização; analisar a oferta e a organização de pacotes turísticos que 

envolvam o produto vinho no Brasil.  

Para que os objetivos propostos fossem cumpridos, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica em fontes primárias e secundárias, de natureza 

exploratória a fim de conhecer os fundamentos do enoturismo e seu 

desenvolvimento como atividade turística no Brasil. Foram levantadas também, 

as principais regiões produtoras de uva e vinho do país e o desenvolvimento da 

atividade nestas diferentes áreas. Além disso, será feita uma pesquisa junto às 

páginas da internet das operadoras de turismo filiadas à Associação Brasileiras 

das Operadoras de Turismo com o fim de investigar a oferta de pacotes 

nacionais de enoturismo, as principais rotas oferecidas, além das 

características desses pacotes.  

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos para a melhor 

compreensão dos aspectos que cercam o Enoturismo, sendo o primeiro a 

introdução ao tema. 

O segundo apresenta um breve histórico do desenvolvimento do turismo 

no mundo, seu panorama atual e a tendência da segmentação dos mercados 

turísticos mundiais, essencial para atender as diferentes necessidades da 

demanda que se modifica rapidamente. Também, procura demonstrar o 

Programa de Regionalização do Turismo proposto pelo Ministério do Turismo, 

como base da segmentação e aprimoramento do mercado nacional. 

A atividade enoturística será evidenciada no capítulo três, partindo de 

uma breve contextualização histórica do vinho, fator primordial para a 

existência do enoturismo. Nesse capítulo será demonstrado o panorama do 

mesmo em algumas regiões do mundo e as áreas que o promove no Brasil, 
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além da interação entre a iniciativa privada, o poder-público e a comunidade na 

promoção da atividade. 

O capítulo quatro aborda questões que permitem estudar o potencial 

brasileiro neste mercado, acreditando que o produto em questão possa se 

desenvolver ainda mais no Brasil e tornar-se um forte atrativo em algumas 

regiões do país. Para tanto, serão apresentadas não só as políticas públicas 

relacionadas ao setor, como também, por o enoturismo estar diretamente 

relacionado ao vinho, a tendência de consumo deste para os próximos anos no 

Brasil, entendendo que o interesse pela bebida seja um forte incentivador para 

o consumo da atividade turística.   

No capítulo cinco estão expressas as considerações finais, que relatam 

que o enoturismo, apesar de ainda não ser utilizado em todas as áreas 

produtoras de uva e vinho, é uma atividade conhecida no Brasil, que por ser 

novidade no mercado, necessita de divulgação, de planejamento e estudo. 
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2  TURISMO E ALGUNS DOS SEUS ASPECTOS AO LONGO DOS     
 SÉCULOS  

 

Desde a antiguidade até os séculos XVII e XVIII, quando surgiu o 

Grand Tour, que eram viagens feitas por aristocratas e estudiosos que se 

deslocavam por motivos culturais, e o século XIX, época em que ocorreu uma 

evolução com a aplicação da máquina à vapor nos meios de transporte, já se 

podia apreciar fatos que podem ser catalogados como atividades turísticas.  

Porém, segundo Montejano (2001), foi somente a partir da segunda 

metade do século XVIII até o início do século XIX que houve um importante 

salto qualitativo na evolução do turismo. O número de pessoas que viajavam 

por prazer cresceu significativamente após a transformação social e econômica 

ocorrida como conseqüência da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. Em 

decorrência da industrialização, a população urbana cresceu e a urbanização 

das cidades aumentou. Os trabalhadores passaram a ser assalariados e a 

receber férias favorecidas. Na área de transportes já se utilizava as 

locomotivas e trens à vapor. A partir dessas mudanças, houve o conseqüente 

surgimento de uma classe média, dona das fábricas, maquinário e matérias-

primas, que rapidamente cresceu e enriqueceu adquirindo novas 

necessidades. 

Na primeira metade do século XX se iniciou a construção em série de 

automóveis e ônibus, esta revolucionada por Henry Ford, que introduziu um 

modelo de produção, relativamente barato. Essa inovação gerou uma demanda 

por melhores estradas, levando o automóvel, segundo Goeldner et al (2002), 

ao patamar de um dos mais utilizados meios de transporte em viagens 
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atualmente. Foi ainda na primeira metade do século que surgiram as primeiras 

companhias aéreas e o primeiro vôo regular. Por sua segurança, velocidade e 

conforto, o avião é hoje, o principal meio de transporte, se avaliado em receita 

de milhas voadas pelos passageiros (ibidem). 

Porém, foi a partir da segunda metade do século, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial que surgiram as principais condições para o 

surgimento do turismo de massas. Para Montejano (2001), alguns motivos para 

essa explosão do turismo foram: 

• Políticos: o mundo vive um prolongado período de paz, o que 

permite o desenvolvimento da atividade em áreas de estabilidade 

política. 

• Econômicos: a partir dos anos 50 o poder aquisitivo de amplas 

classes sociais aumentou como conseqüência do desenvolvimento 

industrial e produtivo. 

• Sociológicos e trabalhistas: com a expansão urbana e industrial 

surge o stress e a vontade de escapar da vida corrida, provocando o 

desejo de evasão, descanso e recreação em locais próximos a 

natureza. Além disso, houve a criação de melhores condições de 

trabalho e a diminuição da jornada de trabalho. 

• Psicocomerciais: a expansão da publicidade e as técnicas de 

marketing levaram ao conhecimento geral das populações todos os 

aspectos do turismo com grande poder de influência.    

Na visão da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2006), o substancial 

crescimento da atividade turística marca o turismo como o mais notável 

fenômeno econômico e social do século passado.  

O número de chegadas internacionais em todo o mundo passou de 25 

milhões em 1950 para a estimativa de 806 milhões em 2005, um crescimento 

médio anual de 6,5%. Durante esse período, o crescimento foi particularmente 

forte na Ásia e no Pacífico (13% em média por ano), e no Oriente Médio (10%), 

enquanto o continente americano (5%) e a Europa (6%) cresceram a um ritmo 

mais lento e ligeiramente abaixo da média mundial. Europa e América foram as 

regiões que mais receberam turistas no período entre 1950 e 2000. As duas 
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regiões, no ano de 1950 detinham uma parcela de 95% do mercado mundial. 

Na década de 90, essa parcela era de 82% e em 2000, caiu para 76%. (OMT, 

2006) 2

O crescimento notado no fluxo de viagens em todo o mundo pode ser 

explicado por alguns fatores. O primeiro deles é o incremento significativo de 

viagens envolvendo países do continente asiático e Oriente Médio. O 

fortalecimento econômico e aumento da relevância mundial de países como 

China, Índia, e Emirados Árabes Unidos, gerou um maior interesse por parte da 

sociedade, principalmente em relação ao turismo de negócios. Outro fator 

relevante foi o fortalecimento da zona do euro, o que gerou maior fluxo 

emissivo de turistas. Além disso, os países emergentes como Brasil, África do 

Sul e Chile passaram a apresentar maior solidez econômica nesse período, 

gerando um aumento no fluxo emissivo e receptivo de turistas (Figura 1).  

. 

 

Período 

(Jan – Ago) 

Chegadas de turistas 
estrangeiros 

(em milhões) 

Percentual de crescimento em 
relação ao ano anterior. 

2006 578 - 

2007 610 5,6% 

2008 641 4% 

Figura 1: Crescimento de chegadas de turistas estrangeiros no mundo 
entre 2006 e 2008. 
Fonte: OMT, 2008 

 

Nesse contexto de crescimento da atividade turística no mundo, uma 

tendência observada ao longo dos anos é de desconcentração dos fluxos 

internacionais de turistas, com a inclusão de novos destinos nestas rotas. No 

ano de 1950, 3% das chegadas internacionais se deslocavam para fora dos 15 

principais países receptores (Estados Unidos, Canadá, México e países da 

Europa). Em 2004, esse número havia passado para 43% do total de chegadas 

internacionais. Essa tendência é um indicador das perspectivas de crescimento 

                                                           
2 Tradução livre da autora. 
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de novos destinos receptores do mundo, entre os quais se encontra o Brasil. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006).  

Segundo Trigo (2002), no Brasil, desde sua descoberta, se passaram 

mais de 300 anos até que a atividade hoteleira começasse a ser explorada 

comercialmente e ocupasse lugar de importância na economia nacional, o que 

mostra que a atividade turística era pouco desenvolvida. A partir do século XX, 

nas décadas de 30 e 40, a economia brasileira expandiu-se geograficamente e 

surgiram as grandes cidades, os primeiros aeroportos e as primeiras grandes 

obras de engenharia urbana. A economia diversificou-se e o café apareceu 

como grande gerador de riqueza no país. Com isso, as atividades setoriais se 

multiplicaram, o comércio e a indústria cresceram e a sociedade enriqueceu. 

Após a Segunda Guerra, a atividade econômica mundial voltou a crescer, 

desenvolvendo então a indústria de transportes rodoviários e aeroviários, 

permitindo assim, a interiorização do fenômeno do deslocamento. Na década 

de 50, o poder público criou programas de incentivo para a expansão e 

adequação do parque hoteleiro nacional. 

Nas décadas de 60 e 70, o turismo de lazer encontrou oportunidades 

de crescimento no litoral do país, cidades como Salvador, Recife, Vitória, 

Santos e Porto Alegra já possuíam alguma estrutura de apoio. Em 1966 foi 

criada a Empresa Brasileira de Turismo que aplicou a regulamentação e a 

normatização em empreendimentos turísticos. A partir de 1970, as indústrias 

aeroviária e rodoviária se expandiram significativamente e o governo voltou a 

incentivar investimentos na área hoteleira com a criação de linhas de 

financiamento (ibidem). 

Após as dificuldades geradas pelas crises econômicas e pelos altos 

níveis inflacionários na década de 80, a estabilidade da economia no início da 

década de 90 possibilitou o recomeço dos investimentos no setor hoteleiro do 

Brasil, além de alimentar a confiança do investidor estrangeiro, que passou a 

investir, trazendo novas cadeias de hotéis para o país (ibidem). 

No período de 2004 a 2005, o crescimento do turismo internacional no 

mundo, em chegadas de turistas estrangeiros foi de 5,5%. Durante o mesmo 
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período, o crescimento verificado no Brasil foi de 12,5%, um dos melhores 

resultados obtidos no histórico do setor (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006).  

Atualmente, dados do Ministério do Turismo (2008) mostram que os 

desembarques de vôos internacionais no Brasil, em outubro de 2008, 

registraram a entrada de 517.590 passageiros. Nos dez primeiros meses do 

ano, o acumulado é de 5.448.344 pessoas que desembarcaram no país de 

vôos vindos do exterior. Com esse dado, a variação de janeiro a outubro de 

2008 é de 2,62% em relação ao mesmo período do ano de 2007, com o total 

de 5.309.197 desembarques (ibidem). 

Alguns fatores como a conjuntura externa favorável e a execução de 

programas e do Plano Nacional do Turismo contribuíram para que esses 

resultados fossem obtidos.  

Além disso, o aumento de investimentos no setor turístico, na infra-

estrutura básica e turística das cidades e a intensificação da divulgação do 

Brasil no exterior também contribuíram para esse crescimento. Dois aspectos 

importantes contribuíram para a expansão do setor no decorrer dos anos da 

administração do turismo no Brasil. Um deles é o fato de hoje, a atividade 

apresentar um planejamento em longo prazo, característica importante para 

definir as metas a serem atingidas, acompanhar se estas realmente estão 

sendo alcançadas e antecipar o impacto da implementação de ações 

projetadas, o que permite que objetivos equivocados possam ser modificados. 

O outro é a crescente importância dada para a utilização de mão-de-obra 

qualificada no setor, fator necessário para demonstrar a importância que o 

turismo representa para o país. 

Há ainda outra proposta importante para o desenvolvimento da 

atividade turística no país. Apresentada no Plano Nacional de Turismo, a 

proposta de gestão descentralizada do turismo no Brasil, fomenta a 

consolidação de uma rede de entidades e instituições envolvendo o governo, a 

iniciativa privada e o terceiro setor. Essa proposta prevê a diversificação da 

oferta turística do país e o aumento de sua qualidade. Nesse contexto, há o 

incentivo à estratégia de segmentação da oferta turística, tão rica e plural no 

Brasil, como forma de atingir melhor o mercado, conforme será visto a seguir. 
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2.1  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

Os compradores de produtos e serviços diferem entre si em diversos 

aspectos como pela cultura local, pelo poder de compra, pela localização 

geográfica, dentre outros.  

Na definição de Kotler (1992), segmentação de mercado é:  

 

a subdivisão de um mercado em subconjuntos distintos de clientes, 
em que qualquer subconjunto pode, concebivelmente, ser 
selecionado como um objeto de mercado, para ser alcançado como 
um composto de marketing distinto. 

 
Essa ferramenta é utilizada na criação de estratégias de marketing de 

empresas e governos, pois é através da segmentação que essas instituições 

procuram atingir seus consumidores potenciais de forma mais eficaz. 

Na visão de Kotler (1992), esse conceito é importante pois, em uma 

época de intensa concorrência pelo mercado de massa, possivelmente irão 

prosperar aqueles que conseguirem desenvolver marcas para segmentos 

específicos de mercado cujas necessidades não foram satisfeitas por outras 

ofertas do mercado.   

Na atividade turística, a segmentação do mercado é importante, pois, 

as necessidades do consumidor serão melhor satisfeitas se a oferta de um 

produto for focada em um público alvo. Quando um mercado é segmentado, as 

características do público-alvo podem ser melhor conhecidas, o que possibilita 

uma aplicação mais eficaz das técnicas mercadológicas de promoção e planos 

de desenvolvimento que levam a uma maior satisfação do cliente. 

De acordo com Beni (2003), o motivo da viagem como o turismo de 

descanso ou férias, de negócios e compras, de aventura, ecológico, desportivo, 

rural, cultural, científico, gastronômico, de saúde é o principal meio disponível 

para se segmentar o mercado turístico. Contudo, Ignarra apud Mota (2001, p. 

68) afirma que existem outros critérios capazes de segmentar esse mercado, 

como ilustra o quadro a seguir (Figura 2): 
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Critérios de segmentação Segmentos 

Idade 

Nível de Renda 

Meio de transporte 

Duração da permanência 

Distância do mercado consumidor 

Tipo de grupo 

Sentido do fluxo turístico 

Condição geográfica da destinação  

Aspecto cultural 

Grau de urbanização da destinação 

turística 

Motivação da viagem 

 

 

Turismo Infantil, juvenil, meia idade, terceira idade; 

Turismo popular, de classe média, de luxo 

Turismo aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo 

Turismo de curta, média e longa duração  

Turismo local, regional, nacional, continental 

Turismo individual, de família, de casais, de grupos 

Turismo emissivo, receptivo 

Turismo de praia, de montanha, de neve, de campo 

Turismo étnico, religioso, histórico 

Turismo de grandes metrópoles, de cidades 

pequenas, rural, de áreas naturais 

Turismo de negócios, de eventos, de lazer, de 

saúde, educacional, de aventuras, esportivo, de 

pesca, de vinho3

Figura 2: Segmentos do mercado turístico  

  

Fonte: Ignarra (1999) apud Mota (2001 p. 68) 

 

A segmentação do mercado turístico é uma forma de organizar o 

planejamento e a gestão das empresas. É a base para a tomada de decisões 

estratégicas do administrador, como em qual mercado atuar, quais os preços 

que serão estipulados e que tipo de promoção será realizada. Além disso, a 

segmentação é um ponto importante no mercado turístico, já que ela funciona 

como um instrumento para aumentar a competitividade da empresa em relação 

aos concorrentes, uma vez que a qualidade dos serviços prestados deve ser 

aprimorada. 

O trabalho empregado pelas organizações para segmentar os 

mercados é válido, pois, as vantagens obtidas ao se conhecer melhor o seu 
                                                           
3 Por o assunto trabalhado nos próximos capítulos ser o segmento enoturismo, fez-se 
necessário a inclusão do termo nessa figura. 
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público-alvo são um caminho para atender melhor os clientes e para o 

crescimento das empresas. Ao identificar quem será o público-alvo, as 

empresas podem concentrar esforços e estudar detalhadamente as 

características e preferências da demanda turística real e potencial, fazendo 

com que as exigências desse mercado sejam mais rapidamente supridas, 

desenvolvendo assim, a qualidade dos serviços prestados e possibilitando uma 

maior fidelização dos consumidores. 

Nessas condições, a segmentação do mercado turístico é vital para a 

satisfação dos clientes de um empreendimento ou localidade, pois, partindo do 

conceito de que todos os clientes são diferentes e que, portanto, precisam de 

tratamentos diferentes, somente atingirão realmente seu público alvo aqueles 

que conseguirem se adaptar melhor e oferecer serviços compatíveis com o 

esperado pelo consumidor.                   

Buscando maximizar os efeitos da segmentação de mercado e como 

forma de utilizar seus princípios em todo o país, foi criado pelo Ministério do 

Turismo o Programa de Regionalização. 

 

2.2  REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NO BRASIL 

 

Brasil, país com uma área de 8.514.876,599 km2 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2000) possui diversas potencialidades turísticas, 

diversificadas entre si e que encontram-se em diferentes estágios de evolução. 

Buscando desenvolver mais apropriadamente cada região potencial do Brasil, 

com suas peculiaridades e características próprias, além de criar empregos e 

gerar renda, o Ministério do Turismo (MTur) desenvolveu ações e programas 

pensados, planejados e desenvolvidos durante os últimos quatro anos. De 

acordo com o MTur,  ao realizar ações com a sociedade civil, será possível 

qualificar o mercado interno, ampliar a demanda e melhorar a imagem do 

turismo brasileiro no exterior.  

O Programa de Regionalização do Turismo, lançado em 2004, mapeou 

200 regiões turísticas no Brasil, envolvendo 3.819 municípios e é delimitado 
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pela segmentação – da oferta e da demanda – como uma estratégia de 

organização do turismo, facilitando o planejamento e a gestão, tendo em vista a 

concepção de produtos, roteiros e destinos que reflitam as especificidades de 

cada região. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004). 

A regionalização do turismo no Brasil permite maior atuação da 

administração local no processo de mudanças específicas necessárias, além 

de mobilizar diversos agentes participantes não só do setor turístico, mas de 

diversos envolvidos na dinâmica dos municípios. A regionalização do turismo 

permite um trabalho orientado para a formação de um produto turístico 

regional. A integração entre os agentes envolvidos não só no turismo, mas em 

todos os aspectos da vida econômica dos municípios é fundamental, pois, é ela 

que vai agregar valor à região e formar um produto único, com suas 

características culturais, sociais e econômicas, unidas de forma a desenvolver 

o turismo local.  

Contudo, utilizar os princípios da regionalização do turismo exige nova 

postura dos envolvidos no processo, além de novas estratégias para a gestão 

das políticas públicas. Exige que todas as partes envolvidas estejam dispostas 

a cooperar e a se comunicar para que as deficiências locais sejam superadas 

em conjunto. O Brasil ja possui uma oferta turística, mas a regionalização é um 

meio de conhecer melhor suas peculiaridades e potencialidades. Meio para 

identificar o potencial de cada produto e serviço oferecidos e reconhecer qual 

deles pode ser transformado em produto principal, que agregue valor a sua 

região.  

O Programa de Regionalização do turismo foi lançado para distinguir e 

diversificar a oferta turística brasileira, para qualificar o mercado de trabalho e 

qualidade ao produto oferecido. Por isso se busca o envolvimento de todos, 

empresários, trabalhadores, das diversas instâncias de governos, da sociedade 

em geral, para que cada um possa contribuir com seu melhor. 

Para complementar esse programa, foram criados outros três 

programas que estão diretamente relacionados. Um deles é o Programa de 

Planejamento e Gestão da Regionalização que integra projetos e ações 

relacionados ao planejamento das regiões turísticas. Esse programa prevê 
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atividades de articulação, sensibilização e mobilização entre os envolvidos da 

sociedade, até a elaboração e implementação dos planejamentos estratégicos 

das regiões turísticas. Além disso, promove o monitoramento e avaliação do 

processo de regionalização em âmbito municipal, estadual e nacional.      

Outro é o Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos, que 

busca segmentar a oferta e da demanda e promove a estruturação dos roteiros 

turísticos. A segmentação da oferta e da demanda é um caminho para a 

estruturação de produtos e consolidação de roteiros e destinos, a partir das 

características peculiares de cada região e das necessidades da demanda 

desses produtos. Essa segmentação pode determinar os principais segmentos 

da oferta turística trabalhados pelo programa, entre eles: Turismo Cultural, 

Turismo Rural, Ecoturismo, Turismo de Pesca, Turismo de Negócios, e 

Turismo de Sol e Praia. 

Foi desenvolvido também o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Regional do Turismo, que tem como objetivos a estruturação das áreas 

turísticas de cada região, melhorando sua infra-estrutura e o beneficiamento da 

população residente através da dinamização da atividade turística. O programa 

aborda algumas ações como: elaborar planos diretores participativos 

municipais, fortalecer a gestão administrativa e fiscal do município, 

acompanhar a gestão ambiental e ainda promover o desenvolvimento local e a 

qualidade de vida da população.  

Contudo, mesmo diante desses programas, ainda há obstáculos a 

serem ultrapassados. De acordo com o documento referencial Turismo no 

Brasil 2007 / 2010, os estados, municípios e regiões turísticas enfrentam 

dificuldades para assimilar, aplicar, operacionalizar e dar continuidade em seus 

limites político-territoriais aos programas descritos.  

A ausência de mão-de-obra qualificada que compreenda e interprete 

corretamente os conceitos do programa e, além disso, saiba aplicá-lo a 

realidade local é um obstáculo a ser superado. Outro é a incapacidade de 

gestão e planejamento do turismo em muitas regiões do país. Algumas 

instâncias de representação regional ainda não se organizaram de modo a 
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constituir uma relação eficiente nas diferentes regiões, o que dificulta o 

processo de estruturação das cadeias produtivas do turismo. 

Apesar desses empecilhos, o Ministro do Turismo, Luiz Barretto, 

acredita no projeto. Durante o Encontro Nacional de Competitividade Turística 

– O Desenvolvimento do Turismo em Pauta, realizado em 07/04/2009, o 

ministro anunciou que em 2009 o ministério irá dobrar os investimentos, que de 

acordo com o jornal on-line O Serrano foi de R$ 300 milhões em 2008, no 

processo de gestão do Programa de Regionalização do Turismo.  

A regionalização representa uma nova perspectiva para o turismo 

brasileiro. É por meio dela que se desenvolverá uma gestão participativa no 

processo de estruturação, promoção e comercialização de roteiros turísticos, 

que se estimulará a interiorização da atividade, que atualmente se concentra 

nas grandes capitais do país, que se promoverá a desconcentração da oferta 

turística brasileira e a inclusão de novos destinos nos roteiros comercializados 

pelo mercado. Esse conjunto de mudanças é um meio para aumentar a procura 

pelo turismo no Brasil, além de ser uma forma de a atividade turística gerar 

ainda mais empregos no país.   

Dentre a gama de novos roteiros a serem desenhados, um deles, já 

conhecido, porém ainda pouco explorado no Brasil é o relacionado à produção 

de uva e vinho. Apesar de algumas regiões brasileiras serem bastante 

conhecidas nesse aspecto, ainda não é percebido um desenvolvimento 

significativo de sua exploração turística, apesar de seu potencial. 
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3  VINHO: SUA HISTÓRIA E APROPRIAÇÃO PELA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Antes de abordarmos o enoturismo neste capítulo, por esta atividade 

estar diretamente ligada ao vinho, fez-se necessário apresentar um breve 

histórico da vida da bebida, mostrando sua tradição e cultura. Talvez, dessa 

maneira se possa entender mais rapidamente porque essa atividade está se 

tornando, em novas localidades, uma realidade.   

Segundo Varela (2007), o vinho possui uma longa história e sua 

descoberta se deve a características próprias da uva. Ela é uma fruta que 

possui muito sumo e é cheia de açucares. Uma vez espremida, seu sumo entra 

em contato com as leveduras que estão presentes em sua casca. Estas por 

sua vez, farão o processo de fermentação, gerando o álcool. Isso favoreceu a 

que o homem logo descobrisse a bebida. 

Na Grécia, o vinho tem sua origem cercada de lendas. De acordo com 

Arruda (1997), a bebida está relacionada à lendas da mitologia grega. Em uma 

delas, o vinho é citado no momento em que se fala do grande dilúvio com que 

Zeus castigou o pecado da raça humana primitiva. Deste acontecimento 

somente um casal teria sobrevivido, e seus filhos eram: Orestheus, que teria 

plantado a primeira videira e Amphictyon, de quem Dionísio era amigo e 

ensinou sobre vinho (ibidem). 

Outra lenda é uma versão persa para a descoberta do vinho que fala 

sobre Jamshid, um rei persa mitológico que estaria relacionado a Noé, pois 

teria construído um muro para salvar os animais do dilúvio. Na corte de 

Jamshid, as uvas eram mantidas em jarras. Certa vez, uma jarra estava cheia 

de suco e as uvas além de espumar, exalavam um cheiro diferente, sendo 
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deixadas de lado por serem consideradas inapropriadas para o consumo e um 

possível veneno. Uma mulher do harém tentou se matar ingerindo o possível 

veneno. Ao invés da morte, a mulher teria ficado alegre e teria dormido 

bastante calma. Ela narrou o ocorrido ao rei que ordenou, então, que uma 

grande quantidade dessa nova bebida, o vinho, fosse feita, para que a corte 

pudesse experimentar (ibidem). 

No Egito também há vestígios sobre o vinho. Os egípcios foram os 

primeiros a registrar e celebrar os detalhes da vinificação em suas pinturas que 

datam de 1.000 a 3.000 a.C. Nas tumbas dos faraós foram encontradas 

pinturas retratando com detalhes etapas da elaboração do vinho, tais como: a 

colheita da uva, a prensagem e a fermentação, além de cenas como pessoas 

bebendo os vinhos em taças ou em jarras, através de canudos, em um 

ambiente festivo. A prova de que os egípcios se dedicavam ao vinho é a 

descoberta feita em 1922 na tumba do jovem faraó Tutankamon, onde foram 

encontradas 36 ânforas de vinho. Algumas continham inscrições da região, 

safra, nome do comerciante e até a inscrição "muito boa qualidade"! (ibidem). 

De acordo com Varela (2007), as primeiras vinhas provavelmente 

foram plantadas onde hoje se localiza a junção entre Turquia, Armênia e 

Geórgia e datam de aproximadamente sete mil anos atrás. A China conhecia o 

vinho, mas não o explorava muito. Existiram vinhas na Pérsia e na Índia, mas 

sem deixar muitos vestígios. Os povos nativos da América pré-colombiana não 

chegaram a descobrir o vinho, apesar da existência de espécies nativas de uva 

(ibidem). 

Por volta do século XVII surge uma nova perspectiva para o vinho: a 

experiência estética. Com o crescimento de uma classe social rica e em busca 

de status e sensações, deu-se início a uma época repleta de técnicas para 

melhorar o vinho, foi quando nasceu a era do vinho fino. No século XX, após 

passar por crises causadas por pragas que destruíram grande parte das 

plantações de uva e por duas grandes guerras mundiais, a Europa se viu 

afetada pelo crescimento da produção da bebida em outras regiões do mundo 

como o oeste dos Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Austrália (ibidem).   
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Durante as décadas de 1980 e 1990 as antigas propriedades européias 

se recuperaram dos problemas e já davam conta da demanda crescente. 

Nesse mesmo período, os vinhos oriundos dos novos produtores mundiais 

como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Austrália 

e Nova Zelândia, começam a concorrer em qualidade com os mais famosos 

vinhos de países como França, Portugal, Espanha, Alemanha, Hungria e Itália 

(ibidem).    

Como mostrado, o Brasil faz parte dos novos produtores mundiais da 

bebida e vem tentando ganhar mais espaço no mercado, apesar de ainda ser 

recente o cultivo da uva e a produção da bebida no país. 

 

3.1  O VINHO NO BRASIL  

 

No Brasil, a história do vinho começa poucas décadas depois de seu 

descobrimento, quando as primeiras videiras chegaram em 1532. Elas foram 

plantadas por Martim Afonso de Sousa, na capitania de São Vicente. A partir 

de então, as uvas se espalharam por outras regiões do país. (SILVEIRA, 2008). 

No entanto, a vitivinicultura brasileira tem início de fato em 1875. Foram 

os imigrantes italianos que introduziram a cultura de uva na Serra Gaúcha, 

influenciando a gastronomia local. 

Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 1998), desde seu 

início até a década de 1960, a vitivinicultura ficou restrita as regiões sul e 

sudeste, mas a partir da década de 70 ela expandiu-se para outras áreas, 

como o semi-árido nordestino, mais especificamente o Vale do Rio São 

Francisco, entre os estados de Pernambuco e Bahia, marcando o início da 

viticultura tropical no Brasil. Esta se expandiu com a consolidação da produção 

em Santa Catarina, no Norte do Paraná, no Noroeste de São Paulo e no Sul de 

Minas Gerais. Apesar dessa expansão, os vinhos nacionais só tiveram sua 

qualidade melhorada a partir da década de 70, quando empresas 

multinacionais se instalaram no país, trazendo processos de vinificação mais 
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modernos, aumentando assim a competitividade e a necessidade de que as 

demais empresas também procurassem se atualizar (ibidem). 

No entanto, somente a partir da década de 1990 os vinhos de melhor 

qualidade passaram de fato a ser produzidos, com crescente profissionalização 

e adaptação de uvas finas ao clima peculiar da Serra Gaúcha. (SILVEIRA, 

2008). 

De acordo com o IBRAVIN (1998), a viticultura é uma atividade 

tradicional em nove regiões brasileiras e o país tem desenvolvido muitas 

técnicas para a produção de vinhos de qualidade. Hoje o Brasil é considerado 

uma das melhores regiões no mundo para o cultivo de uvas destinadas a 

produção de vinhos espumantes. Além disso, exporta vinhos para 22 países, 

entre eles Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e República Tcheca. 

A viticultura no Brasil ocupa uma área que se estende do Estado do 

Rio Grande do Sul e chega à Região Nordeste do país. Em função da 

diversidade ambiental, existem pólos onde a videira é cultivada com dois ciclos 

anuais e pólos de viticultura tropical onde é possível a realização de três ciclos 

de poda por ano. Há áreas de cultivo no Estados de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, e São Paulo, porém, os 

maiores produtores de uva estão relacionados na figura 3 (Figura 3). 

O vinho é uma bebida única, não é apenas um líquido comum dentro 

de uma garrafa. Cada vinho é diferenciado pelo solo e clima em que foi 

cultivado, pelos hábitos dos vinicultores, pela história e geografia locais. O 

vinho não é como outras bebidas produzidas em larga escala que possuem 

sabor e aromas idênticos, mas uma bebida complexa, que possibilita a quem 

experimenta uma gama de sensações e de possibilidades de 

acompanhamentos, como música, cinema, literatura e gastronomia.  

Por suas diferentes facetas, sua história e desenvolvimento constante, 

o vinho é uma das bebidas mais apreciadas no mundo e acabou se tornando 

um grande atrativo turístico. 
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Figura 3: Maiores Estados Produtores de uva do Brasil 4

Fonte: Ministério da Agricultura, 2006 

 

 

3.2  ENOTURISMO NO MUNDO 

 

Enoturismo é uma atividade do mercado turístico ligada ao vinho, sua 

cultura, técnicas de elaboração, história, e a degustação da bebida e de seus 

derivados. Toda essa combinação denominada por enoturismo é definida por 

Vander Valduga (2007, p. 43) como:  

 
                                                           
4 Mil toneladas e mil hectares 
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um segmento do fenômeno turístico, que pressupõe deslocamento de 
pessoas, motivadas pelas propriedades organolépticas e por todo o 
contexto da degustação e elaboração de vinhos, bem como a 
apreciação das tradições, de cultura, gastronomia, das paisagens e 
tipicidades das regiões produtoras de uvas e vinhos. É um fenômeno 
dotado de subjetividade, em que a principal substância que o 
configura de fato é o encontro com quem produz uvas e vinhos. 

 

 

De acordo com esse mesmo autor, o início do processo de 

transformação do vinho em um evento cultural, e a idéia de lançá-lo como 

produto turístico, surgiu na Itália, em 1993, do Movimento Turismo Del Vino.  

Nessa ocasião foi criado o "Cantina Aberta", nome dado a um roteiro guiado de 

visitação às vinícolas, castelos, museus de cultura colonial, passeio aos 

vinhedos e degustação de vinhos. Durante esse processo nasceram a 

nomenclatura enoturismo e seu desígnio como uma atividade específica e não 

com apêndice de outros roteiros. 

O enoturismo é uma atividade diversificada e abrange diversos 

aspectos da vida de uma região produtora de vinhos, não só a visitação às 

cantinas. A atividade envolve conhecer o processo de elaboração dos vinhos e 

derivados, a história e tradição locais, o folclore, a gastronomia e, além disso, 

degustar e adquirir produtos diretamente no local da fabricação. Por esse 

motivo, esse segmento movimenta diferentes empresas e as impulsiona a 

inovar, rever conceitos de atuação no mercado, reavaliar comportamentos e 

serviços prestados, remodelar instalações para adaptá-las aos turistas, criar 

novos roteiros, acrescendo atrações e apresentando curiosidades, tudo para 

construir um diferencial.  

Essa atividade é a forma eficiente para criar e induzir um fluxo de 

visitantes rumo a uma região vinícola, uma vez que ela oferece um conjunto de 

elementos como a cultura, paisagens, vinho, gastronomia, arte e artesanato. 

Até mesmo quem não gosta de vinhos pode visitar as localidades produtoras 

da bebida, pois essas áreas são repletas de histórias, natureza, cercadas por 

plantas e atividades ao ar livre. 
 Além disso, o enoturismo é uma corrente de ligação entre a indústria 

vinícola e os clientes. Pode ser utilizado como meio de fidelizar, de construir 
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relações com os consumidores, que depois de conhecer de perto o vinho, 

passam a difundí-lo em suas cidades de origem para amigos e parentes. O 

enoturismo não é importante somente para as vitivinícolas, mas para todos os 

"negócios" envolvidos na atividade turística de determinada região produtora, o 

que inclui meios de hospedagem, guias de turismo, serviços de agenciamento 

e transportes, eventos programados e também atrações ligadas ao ecoturismo 

e ao contato com a natureza. 

De acordo com Cambourne et al (2004) apud Zanini (2007, p. 46), no 

final da década de 90, houve um interesse sem precedentes no 

desenvolvimento do  enoturismo em muitas regiões vinícolas do mundo. 

Baseando-se nisso, Zanini (2007) afirma que grande parte do crescimento da 

indústria vinícola, em particular nos novos países produtores, pode ser 

atribuída ao desenvolvimento do enoturismo. Prova disso é a grande 

quantidade de países e regiões vinícolas fora da Europa, continente que possui 

os maiores produtores mundiais de vinho, que estão utilizando essa atividade 

para atrair os turistas.  

Os Estados Unidos é um deles e se apresenta como grande destino. 

Para Valduga (2007), o Napa Valley, na Califórnia, é a localidade mais famosa 

pela produção de vinhos e para o enoturismo. As regiões vinícolas desse 

Estado recebem, anualmente, cerca de 4,5 milhões de turistas, tornando-se 

assim, o segundo maior destino turístico da Califórnia, ficando atrás apenas da 

Disneylândia. Segundo Hall (2004), apud Valduga (2007, p. 44), o estado da 

Califórnia recebe anualmente cerca de oito milhões de pessoas que chegam a 

gastar em torno 300 milhões de dólares ao ano com o enoturismo.  

A Argentina é outro conhecido destino e tem investido no setor. De 

acordo com Zanini (2007), em 2004, 123 vinícolas Argentinas recebiam 

visitantes, sendo que 11 delas contavam com estrutura para hospedar os 

turistas, e cerca de 50 organizavam almoços e jantares. Em Mendoza, as 

principais vitivinícolas recebem por ano, em torno de 200 mil turistas e no 

restante do país as regiões produtoras da bebida já demonstram iniciativas 

para melhoria da infra-estrutura de suas vinícolas, buscando assim, o 

crescimento da demanda pelo enoturismo. A autora afirma ainda que, desde 
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1998, quando apenas algumas vinícolas recebiam visitantes, registrou-se um 

aumento de 70% no número de turistas. 

A Austrália também utiliza o enoturismo como forma de atrair visitantes. 

Segundo Valduga (2007), a Federação das Vinícolas Australianas, em 1993, 

registrou a entrada de 235 mil turistas estrangeiros no país, número que 

aumentou para 456 mil em 1999, sendo que o maior incremento foi verificado 

nas regiões vitivinícolas, que tinham diversificado seus serviços para os 

turistas, investindo em alimentação e hospedagem.    

O que se percebe ao analisar esses números crescentes de enoturistas 

é que a atividade, apesar de jovem é promissora e tende a expandir. A 

demanda interessada por vinhos existe e a credibilidade no setor esta 

crescendo, o que justifica os crescentes investimentos na área. A atividade 

ainda pode ser explorada e o incremento em investimentos ocasionará a 

melhora da infra-estrutura, a qualificação da mão-de-obra, além do aumento da 

divulgação, o que gera um ciclo de produção que leva mais pessoas a praticar 

esse tipo de turismo. 

Outros países também têm buscado o enoturismo como estratégia para 

obter lucro e posicionar seu produto no mercado.  A China, por exemplo, já 

investe na atividade. De acordo com Martinez (2009), em 2008, o volume de 

vinho consumido na China superou o de países como Itália, França e Estados 

Unidos. O crescimento de 126% do consumo da bebida no período de 1998 a 

2008 foi ocasionado principalmente pelo interesse da crescente classe média 

chinesa por vinhos de boa qualidade. Estima-se que o consumo de vinhos vá 

aumentar em 70% até 2011, mas desde já, esse mercado se tornou uma fonte 

de lucros para empresários internacionais do setor. Somente em 2008, o vinho 

movimentou 16,5 bilhões de dólares na China. 

Contudo, apesar de o enoturismo ser uma tendência mundial, a Europa 

concentra os maiores produtores de vinho do mundo, além de consagrados 

destinos enoturísticos. Segundo Valduga (2007), em 2006 existiam no 

continente 216 rotas de vinhos. Estas se dividiam da seguinte maneira por todo 

o continente: 98 na Itália, 20 na Eslovênia, 17 na Áustria, 16 na Espanha, 15 
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na França, 11 na Alemanha, 11 em Portugal, seis na Grécia, quatro na 

Croácia, duas na Suíça, uma na Eslováquia e 15 rotas na Hungria. 

Um país de destaque nesse continente é a França, que oferece 

diferentes regiões e opções distintas aos turistas, como visitas aos vinhedos e 

até mesmo tratamentos conhecidos como vinoterapia, nos quais os clientes 

utilizam produtos hidratantes feitos a base de uvas, recebem massagem com 

uvas frescas e banhos com vinho tinto, tudo com o objetivo de manter a pele 

jovem e bonita.  

A Itália também se destaca na atividade enoturística. Até o ano de 

1993, alguns produtores italianos ainda se opunham a abrir suas vinícolas aos 

visitantes, mas a partir desse ano, após a criação do Movimento Turismo Del 

Vino, o fluxo de turistas interessados no vinho cresceu, chegando, em 2007 à 

cinco milhões  de  visitantes em toda a Itália (ZANINI, 2007). 

Prova da organização da atividade no continente europeu e da 

determinação dos países para desenvolver ainda mais o enoturismo é o projeto 

intitulado Vintur. Esse projeto foi implantado em 2007 e tem como principal 

objetivo a elaboração de uma carta européia do enoturismo, que é entendida 

como principal elemento para a coesão e coordenação das atividades 

existentes e futuras no que se refere ao turismo de vinhos na Europa. Essa 

carta deve servir como documento de referência para todos os agentes 

envolvidos no enoturismo e prevê o desenvolvimento e consolidação dos 

destinos em estratégias comuns a todos (VINTUR, 2007). 

Atualmente, os territórios europeus vitivinícolas e as empresas 

turísticas que os cercam, são comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável e o aplicam não só em seu território, mas em toda a zona 

vitivinícola. Além disso, os produtores estão atentos ao fato de que dependem 

da adequação de sua oferta às necessidades dos seus clientes. Também, os 

governos locais participam da organização da atividade, e procuram identificar 

oportunidades e reduzir possíveis ameaças que possam interferir no setor. A 

união entre a iniciativa privada e a pública faz com que o setor esteja 

organizado e fortificado no continente europeu, o que pode ser um incentivo 

para investidores, além de gerar um fluxo de turistas ainda maior para as 

http://www.vintur.org/�
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regiões produtoras de vinho, e talvez, transformar o enoturismo em grande 

fator motivacional para turistas que viajam longas distâncias. 

A Europa, diante de tanta competição em todo o mercado vitivinícola 

mundial, agiu corretamente ao desenvolver essa carta ao enoturismo baseada 

nos princípios da sustentabilidade, da qualidade e da união de todo o território 

em busca de um objetivo comum, pois, como afirma Beni (2003, pag. 154):  

 

a competitividade de uma destinação turística depende da 
capacidade do setor de inovar e melhorar permanentemente a 
qualidade de sua oferta. A sustentação de mercados competitivos é 
alcançada através de cinco fatores: existência de concorrentes; 
existência de produtos substitutos; poder de comercializar a 
demanda; poder de negociar a oferta; produtividade das empresas. O 
equilíbrio ou descompasso em cada um desses fatores devera 
facilitar ou dificultar a concorrência entre produtos e empresas, 
interferindo e estabelecendo o estado de competitividade ou não nos 
mercados. 

 

Além disso, Beni (2003, pag. 156) sugere que uma empresa turística deve: 

 

analisar todos os fatores que influenciam o grau de satisfação do 
turista num determinado cluster, e não apenas sua oferta, pois para 
competir num determinado mercado, torna-se obrigatória, além dos 
atrativos naturais, a presença de infra-estrutura e serviços que 
permitam que a destinação tenha uma competitividade a longo prazo. 

 

Porter (1999) apud Beni (2003, p. 156) define cluster como um 

agrupamento concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições 

correlatas numa determinada área, vinculada por elementos comuns e 

complementares. 

Assim como a produção de vinho tem sido desenvolvida em novas 

regiões do mundo, o enoturismo também começa a ganhar destaque em áreas 

menos consolidadas na atividade.  

No Brasil, o enoturismo tem sido percebido como uma inovação para o 

mercado, e já apresenta alguns resultados positivos, que serão relatados a 

seguir.  
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3.3  ENOTURISMO NO BRASIL 

 

A atividade enoturística é um assunto bem divulgado em muitas partes 

do planeta, contudo, no Brasil ela ainda é pouco conhecida. Para que essa 

realidade mude é preciso, primeiramente, difundir a cultura em prol do hábito 

de beber-se vinho, já que no país, a utilização dessa bebida ainda está 

relacionada a ocasiões especiais e a classe média e alta devido à seus preços. 

Acredita-se que quanto maior for o interesse da população pela bebida em si, 

maior será o interesse por conhecê-la mais profundamente, sua relação com o 

ambiente em que é produzida, seus diferentes nuances e propriedades. Esse 

papel de “ensinar” as características e todos os elementos que circundam a 

bebida pode ser preenchido pela atividade enoturística.  

Porém, mesmo que lentamente, o interesse turístico nas regiões 

vinícolas do Brasil vem crescendo, e sua explicação pode ser relacionada a 

diversos fatores. Um deles, segundo Sant'Anna (2007), é o fato de a produção 

de vinhos no Brasil estar diretamente relacionada com a chegada da imigração 

italiana, que, por ser cercada por hábitos e culturas, chamam atenção de 

muitos. Esses imigrantes, cercados por tradições, muitas vezes se tornaram 

temas de novelas, como Terra Nostra, exibida pela Rede Globo em 1999 e 

filmes, como O Quatrilho, indicado ao Oscar no ano de 1996, o que ajudou a 

divulgar algumas regiões produtoras da bebida.  

Outro está relacionado ao fato de o Brasil fazer parte da Organização 

Internacional do Vinho, órgão que contribui para a padronização das normas e 

das técnicas internacionais da produção de produtos vinícolas, e busca 

melhorar as condições de elaboração desses produtos, levando em conta os 

interesses dos consumidores, o que significa que o país segue normas 

internacionais de qualidade para a produção do vinho. 

Por último, o vinho brasileiro tem melhorado sua qualidade no decorrer 

dos últimos anos. Além de ter ganhado prêmios internacionais, como o Prêmio 

Especial Vinitaly 2009, um dos mais importantes do mundo no segmento, foi 

implementado, em 2007 no Brasil, um programa que já existe em vários países 
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europeus, chamado de Denominações de Origem Controlada. Nesse ano, a 

União Européia reconheceu o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha como um 

integrante do programa. Este delimita uma zona determinada, com 

características comuns de solo, clima, exposição ao sol e a água, e faz com 

que o produto brasileiro conquiste um reconhecimento, que pode abrir 

oportunidades comerciais e facilitar as exportações. 

O Brasil possui vinícolas espalhadas por diversas partes de seu 

território. De acordo com Protas (2003), há regiões vitivinícolas situadas nos 

estados de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e São Paulo (Figura 4). 

Porém, segundo Lupinacci (2005), é o Rio Grande do Sul, 

especificamente a região do Vale dos Vinhedos, que concentra a maior parte 

das vinícolas nacionais, além de ser o principal destino de enoturismo do país.  

Essa região, localizada na parte sul do Estado do Rio Grande do Sul 

está situada entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo 

do Sul e é uma das maiores produtoras de vinho do país (Figura 5). 

Segundo a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos 

Vinhedos (APROVALE, 2007), somente em 2007, as vinícolas da região 

produziram 7,5 milhões de litros de vinhos finos equivalentes a 10 milhões de 

garrafas. Toda essa produção, aliada aos prêmios recebidos pelas vinícolas 

associadas, fazem da região do Vale dos Vinhedos um dos maiores pólos de 

enoturismo do Brasil.  

Essa associação foi criada no ano de 1995 com o objetivo de melhorar 

e desenvolver a vitivinicultura na região e hoje conta com 59 membros. São 31 

vinícolas associadas e 28 empresas que participam dos serviços ligados ao 

segmento enoturismo, entre eles, hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos e 

queijarias (APROVALE, 2009). 
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Figura 4: Regiões produtoras de vinhos do Brasil 
Fonte: Projeto Site do Vinho Brasileiro  

 

O enoturismo nessa região possibilita aos turistas descobrirem todos 

os aspectos culturais do Vale. O roteiro desenhado para a localidade permite 

que os visitantes tenham contato com o mundo rural e contribui para a 

preservação da autenticidade da região por meio da divulgação do seu 

artesanato, do patrimônio paisagístico, arquitetônico e museológico e da 

gastronomia. O visitante ainda tem a oportunidade de conhecer todo o 

processo de elaboração dos vinhos, desde o cultivo da videira e colheita até 

chegar à comercialização, além de degustar os vinhos produzidos no local. 

Essa região rural, que era pouco explorada turisticamente, hoje oferece 

atividades relacionadas ao vinho durante todo o ano e se tornou um importante 

destino. O turismo local e a qualidade da bebida têm crescido juntos.   
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Figura 5: Região produtora de vinhos Vale dos Vinhedos 
Fonte: Projeto Site do Vinho Brasileiro 

   

Por todas essas atividades oferecidas, o número de visitantes na 

região é crescente. De acordo com Wines From Brazil5

Ainda no Rio Grande do Sul, Estado responsável pela maior parcela da 

produção vinícola do país, há outro município que se destaca pela produção de 

vinho e pelo incentivo ao enoturismo. Situado na fronteira com o Uruguai, o 

município de Santana do Livramento tem avançado na produção de uvas finas 

européias e vinhos de qualidade. Embora apenas duas de suas vinícolas 

, em levantamento 

realizado pela APROVALE, durante o primeiro trimestre de 2009 essa região 

recebeu 49.536 turistas. Um número 12% maior que o registrado no mesmo 

período de 2008, quando o Vale dos Vinhedos recebeu 44.215 visitantes. 

Baseando-se nessa realidade, é defendida a idéia de que o enoturismo no Vale 

dos Vinhedos é uma solução para a dinamização das regiões demarcadas, 

uma vez que uma de suas principais atividades econômicas é a vitivinicultura. 

                                                           
5 Projeto organizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho que objetiva, através de campanhas 
publicitárias, a ampliação do consumo do vinho, espumantes e suco de uva tanto no mercado interno 
quanto no externo. 
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estejam cadastradas na Secretaria de Turismo do Estado e disponibilizem 

visitação às suas propriedades, com o clima favorável a produção de uva, os 

investimentos em tecnologia e qualidade, e o interesse das empresas em 

investir na região, pode-se dizer, que o enoturismo em Santana do Livramento 

tem potencial a ser desenvolvido nos próximos anos.  

Pensando nessa possibilidade, em setembro de 2008, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), divulgou na 

Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos 

Agropecuários, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, um roteiro 

para incentivar o turismo cultural e rural na região, que atualmente está voltada 

para o comércio em freeshops, na fronteira com o Uruguai. O projeto prevê 

aproveitar o fluxo de turistas já existente na região para divulgar o novo roteiro, 

no qual cada propriedade participante irá trabalhar com um enfoque específico.  

Apesar de o Rio Grande do Sul ser o estado que mais produz vinho no 

país, sede da União Brasileira de Vitivinicultura e da Associação Brasileira de 

Enologia, entidades que buscam a melhoria do vinho brasileiro, e de receber 

um número considerável de enoturistas todos os anos, existem outras regiões 

que se destacam no segmento.  

A principal delas é a região do Vale do Rio São Francisco, situada nos 

Estados de Pernambuco e Bahia. Segundo Protas et al (2008), trata-se da 

principal região vitícola tropical do Brasil, onde a produção da bebida começou 

no final da década de 80 a partir da iniciativa de alguns empresários, que 

queriam produzir vinho num clima tropical. Hoje a região é o segundo maior 

pólo produtor do Brasil e emprega cerca de 30 mil pessoas (Figura 6). 
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Figura 6: Região produtora de vinhos Vale do São Francisco 
Fonte: Site do Vinho Brasileiro 

 

A expansão da produção no semi-árido nordestino, localizada 

principalmente nas áreas irrigadas da região do sub-médio do São Francisco, 

está apoiada em fatores que combinam tecnologia e muita pesquisa. E é isso 

que permite ao Vale do São Francisco produzir até três safras anuais, e não 

apenas uma como nas regiões de clima temperado espalhadas pelo mundo. 

Diante de todo esse potencial os governos municipais e os empresários 

locais decidiram investir na atividade turística. Em 1999 a prefeitura de Lagoa 

Grande começou a divulgar o local como grande produtor de uva e vinho. Para 

tanto, enviou uma equipe de profissionais para a festa da colheita no Rio 

Grande do Sul com o propósito de obter informações sobre esse tipo de 

evento. Com esse conhecimento, essa equipe elaborou uma festa 

especificamente para a região do Vale do São Francisco, a Vinhuva Fest, que 

acontece de dois em dois anos e tem como objetivo divulgar o local e atrair 

investimentos como pousadas, hotéis e restaurantes (PARCERIAS DE 

SUCESSO, TV SEBRAE, 2008). 

Para os empresários interessados na vitivinicultura, essa região 

oferece grande possibilidade de retorno de investimento. A produtividade local 

é alta e há pouca necessidade de se investir em tanques e reservatórios para 
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estocagem do produto, já que há várias safras anuais. Maiores investimentos 

possibilitariam a melhoria da infra-estrutura das cidades e a capacitação dos 

que atendem os turistas. Para isto, algumas ações já foram implementadas, 

como a capacitação de diversos profissionais que lidam diretamente com os 

turistas, desde taxistas até agentes de viagens. 

O governo do Estado tem colaborado para o desenvolvimento do 

enoturismo na região. Para tanto, construiu uma estrada que não só facilita o 

escoamento da produção de uva, como também permite o acesso facilitado 

dos turistas às áreas produtoras. Atitudes de apoio do poder público incentivam 

as vitivinícolas a se preparar ainda mais para receber um número maior de 

turistas e visitantes.   

Apesar desse empenho para o desenvolvimento da atividade, o 

enoturismo nessa região ainda precisa ser muito trabalhado. Segundo Bezerra 

(2006), o maior atrativo do Vale do São Francisco pernambucano ainda é a 

agroindústria. O estudo técnico-científico encontra-se em segundo lugar e a 

curiosidade pelo vinho só aparece em terceiro como sendo o principal motivo 

da viagem. 

Porém, com a consolidação da região como um pólo vitivinícola, os 

governos locais e os empresários envolvidos no ramo passaram a acreditar 

que esse poderia ser um bom negócio. Como parte do projeto de 

desenvolvimento do turismo local, o setor fundou a Associação Integrada de 

Turismo (Assitur), que é formada por associados de ramos como hoteleiro, de 

agente de viagem e de restaurante e busca organizar, integrar e capacitar seus 

associados e os funcionários que dela participam. Essa união entre os 

integrantes da atividade turística é interessante na região que ainda não está 

consolidada no turismo de vinhos, pois, dessa forma o diálogo entre as partes é 

facilitado, agilizando assim a tomada de decisões, os pontos fortes desses 

empreendimentos podem se juntar, além de seus esforços e recursos para 

divulgação e capacitação. 

A divulgação dos atrativos ligados ao vinho da região é necessária para 

que a localidade seja conhecida como destino turístico e receba apoio 

principalmente de operadores e agentes.  Para isso, a Assitur participa de 
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eventos vitivinícolas nacionais e internacionais e da Feira da Associação 

Brasileira de Agentes de Viagens. Com o futuro desenvolvimento do 

enoturismo no Vale do São Francisco, seria interessante para os associados 

utilizar a atividade como forma de posicionamento de suas marcas no mercado 

nacional, utilizando os turistas como agentes multiplicadores. 

De acordo com o programa “Parcerias de Sucesso” da Tv Sebrae 

(2008), atualmente os resulta dos são animadores para os empresários.  

• 95% da uva exportada para fora do Brasil é produzida no Vale do 

São Francisco; 

• em 1984 existiam somente duas fazendas produtoras de vinho, em 

2004 eram 18 micro e pequenas empresas no ramo; 

• em 1996 somente cerca 200 turistas visitaram a região. Atualmente 

são 1500, sendo que 30% são estrangeiros; 

Mesmo com esses números, o trabalho para o desenvolvimento do 

enoturismo na região não pára. Segundo Marques (2009), no último mês de 

abril, apoiado em uma parceria inédita entre as secretarias de Turismo de 

Pernambuco e da Bahia, e com o apoio do SEBRAE, de empresários do 

segmento, das prefeituras e do trade turístico dos dois estados, foi lançado em 

Pernambuco o projeto Rota do Vinho do Vale. A intenção do projeto é integrar 

o pólo produtor de vinho às atividades turísticas locais relacionadas à cultura e 

gastronomia regional. Fazem parte do programa os municípios de Lagoa 

Grande, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, situados em 

Pernambuco, além de Juazeiro e Casa Nova, localizados na Bahia. O projeto 

pretende ainda, ser mais um passo para atrair investimentos e consolidar uma 

rota turística envolvendo o pólo produtor de vinhos.  

Um fator de atração que deve ser explorado para atrair visitantes é a 

curiosidade em conhecer o funcionamento do processo do cultivo da uva em 

pleno semi-árido nordestino e da cultura da uva inserida nesse contexto 

sertanejo. Na região, o vinho está imerso em uma cultura peculiar e que foge 

aos padrões convencionais de outras áreas produtoras. A gastronomia, por 

exemplo, é diferenciada e utiliza bastante a carne de bode e espécies 
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endógenas de peixes, o que expande os horizontes de degustação e 

combinação de vinhos.     

Embora o Rio Grande do Sul e o Vale do São Francisco sejam os 

maiores destinos para enoturistas atualmente, o Brasil ainda oferece mais 

opções para quem procura conhecer melhor o vinho. São Paulo é uma delas. 

No município de São Roque, interior do estado, há vinícolas que oferecem 

serviços para interessados na bebida, como visitas aos parreirais e degustação 

de vinhos da região. A busca para aumentar a qualidade dos vinhos no Estado 

poderia começar pelo incentivo ao enoturismo, que serviria como alavanca de 

arrecadação de recursos nas regiões produtoras, necessários para 

investimentos em infra-estrutura, pesquisa e tecnologia. 

Outra opção para os enoturistas é a região sul de Minas Gerais, no 

município de Andradas. O local foi conhecido como a “terra do vinho” na 

primeira metade do século passado, pois foi colonizado por italianos, que 

trouxeram a tradição da cultura de uvas e da produção de vinhos. Apesar 

desse fato, a falta de incentivos e da implementação de novas tecnologias na 

produção, fez com que o setor se enfraquecesse no município.  

Entre os anos 1990 e 2005, a área plantada de uva em Andradas foi 

reduzida em 37%. Nessa realidade, o enoturismo foi visto como forma para 

aumentar a produção de vinhos no município. Entre as estratégias, está a 

criação de cantinas familiares, que cultivarão uvas para vinhos finos, além de 

vinho artesanal. O esperado é que essa estratégia amplie a variedade de 

vinhos produzidos na região e atraia turistas, que poderão degustar os vinhos e 

conhecer o processo de fabricação (PEREGRINO, 2007).   

Conforme mostrado no decorrer desse capítulo, o enoturismo vem 

sendo utilizado por áreas produtoras de uva e vinho como forma de dinamizar a 

economia, divulgar regiões e atrair novos clientes. Essa aliança entre a 

atividade turística e o vinho pode contribuir em alguns aspectos para o 

desenvolvimento dessas áreas, mas, mesmo que bem trabalhada, a atividade 

ainda enfrenta algumas debilidades (Figura 7).  
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ALIANÇA VINHO / TURISMO PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

MERCADO DE VINHOS 

• Grande concorrência entre os 

vinhos nacionais e 

internacionais; 

• Dificuldades com os canais de 

distribuição; 

• Instalações não adaptadas aos 

visitantes. 

• Melhoria na qualidade da oferta; 

• O mundo do vinho está na moda; 

• O produto está ligado à diversos 

atrativos: gastronomia, cultura 

local; 

MERCADO TURÍSTICO 

• Predomínio do turismo de sol e 

praia no mercado nacional; 

• Competição entre outros 

destinos do interior do país; 

• Infra-estrutura turística escassa 

no interior. 

• Necessidade dos turistas de 

conhecer novos destinos e 

produtos; 

• Os turistas têm buscado destinos 

que ofereçam experiências 

pessoais; 

• Oferece atratividade durante 

grande parte do ano, reduzindo 

assim, os efeitos da 

sazonalidade. 

Figura 7: Pontos fracos e fortes da aliança entre o turismo e o vinho 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em todo esse contexto de atividade turística promissora, porém, pouco 

trabalhada, não só a iniciativa privada, mas também o poder público têm 

importantes funções no processo de desenvolvimento do setor. O enoturismo, 

por apresentar debilidades e principalmente, por ser incipiente no país, 

necessita de políticas próprias. Seguem então, alguns relatos sobre como esse 

órgão tem trabalhado e apoiado a atividade no Brasil.       
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4 ENOTURISMO: POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS, A OFERTA DE 
PACOTES DISPONÍVEL E A TENDÊNCIA DE CONSUMO 

 

Entendendo que o futuro da atividade enoturística depende de fatores 

como o apoio do poder público, sua visibilidade no mercado e do interesse dos 

turistas pelo vinho e sua cultura, foi desenvolvido um capítulo com o intuito de 

apresentar o andamento desses princípios no Brasil. 

 

4.1  AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ENOTURISMO 

 

O poder público, ainda que teoricamente, é capaz de resolver e legislar 

sobre diversas situações que ocorrem na sociedade, entre elas o turismo. Ele 

tem a função de governar o povo e administrar os interesses conflitantes e 

divergentes da sociedade cumprindo ações legais. O Estado deveria governar 

o espaço para todos os cidadãos e lidar de maneira justa com situações em 

que a pressão capitalista vai de encontro à qualidade de vida da comunidade 

em geral.  

 O Brasil não possui políticas que norteiem as atitudes de empresários e 

governos locais no que diz respeito a atividade enoturística. A administração do 

setor então, se encontra centralizada nas mãos dos empresários, que a 

utilizam para seus próprios benefícios, e não os da comunidade em geral. O 

desenvolvimento econômico das áreas produtoras de uva e vinho no Brasil, 

utilizando os preceitos do enoturismo deve ser algo almejado, porém bem 

estruturado. Ele deve ser seguido do bem-estar da sociedade, da elevação da 
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qualidade de vida, e não puramente pelo aumento de lucros. E, justamente por 

isso, a participação do poder público na gestão da atividade é tão importante 

em nível nacional, para que os problemas possam ser identificados, as 

soluções executadas e para que haja planejamento da atividade.  

Pelo que se percebe, as áreas produtoras de uva e vinho no Brasil são 

meios rurais, frágeis, que carecem de infra-estrutura para o turismo de massa. 

Como foi mostrado anteriormente, no decorrer dos últimos anos está ocorrendo 

um incremento na importância que o enoturismo representa para as economias 

locais e com isso, novos desafios na formulação e aplicabilidade de políticas 

tem se apresentado. Os possíveis impactos desse processo precisam ser 

avaliados pelo poder público que tem a função de adotar medidas para evitá-

los ou minimizá-los.  

 O enoturismo carece de uma política efetiva de desenvolvimento, o que 

ajudaria os empresários do ramo e a sociedade em geral. Essa política deve 

abordar não só o planejamento do setor, mas a melhoria da divulgação, da 

infra-estrutura básica das cidades que recebem mais turistas a cada ano, 

incluindo os meios de acesso às localidades. Além desses, o papel dessas 

políticas deve ser o de preservar as culturas locais e de construir um plano de 

manejo para que as áreas não recebam mais turistas que o ideal, preservando 

assim, a própria atividade. 

Não há muitas pesquisas sobre as políticas públicas e o enoturismo no 

Brasil, contudo, Tonini (2007) realizou um estudo na região produtora do Vale 

dos Vinhedos que a levou a perceber que alguns fatores como: evitar e 

regulamentar a especulação do solo em áreas produtivas, evitar a aculturação 

causada pela entrada de pessoas e empresas de outras localidades e que 

possuam interesses diferentes da cultura original e remanejar para outras 

áreas as habitações irregulares, fogem do alcance dos moradores e 

empresários dessas regiões, e que estes necessitam da cooperação do poder 

público para prosperar. 

A degradação dessas áreas causada pelo uso irregular do solo pode 

prejudicar a paisagem e conseqüentemente o enoturismo, e deve ser evitada 

não só no Vale dos Vinhedos, mas em todas as regiões que produzem vinho, e 
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principalmente nas que utilizam a bebida como atrativo turístico. Aliás, todos 

esses fatores encontrados na pesquisa podem ser remetidos às regiões 

produtoras de vinho e enoturísticas, uma vez que a atratividade local depende, 

entre outros, da preservação da cultura, da paisagem e de seu entorno. 

De acordo com Tonini (2007), para controlar a situação, o município de 

Bento Gonçalves estruturou um Plano Diretor que abrange a região do Vale 

dos Vinhedos. Esse plano visa proteger a paisagem de parreirais (a linha do 

horizonte), na tentativa de fortalecer e perpetuar o enoturismo. Para tanto, foi 

delimitada a Zona de Preservação à Paisagem do Vale dos Vinhedos, que 

recebe restrições quanto ao seu uso, sendo permitida a produção vitivinícola na 

região e sendo proibida a construção de edificações verticais que afetem a 

paisagem. Apesar desse plano diretor, a autora afirma que, especificamente 

para o enoturismo no Vale dos Vinhedos, não é suficiente preservar somente 

os parreirais, deve-se também evitar o repasse de terras para novos 

proprietários, situação causada pela especulação imobiliária, pois este fato 

fragmenta a identidade cultural de qualquer localidade cujo principal atrativo é o 

vinho. 

Muito embora essa pesquisa tenha descrito problemas ocorridos 

especificamente na região da uva e do vinho no Vale dos Vinhedos, percebe-se 

que, as questões apontadas como problemas podem ocorrer em quaisquer 

outras localidades vitivinícolas, pois tratam de aculturação e ruptura da 

paisagem peculiar ao segmento.  Um fator interessante que deve ser mantido é 

a linha tênue que interliga a cultura do vinho a cultura da área em que é 

produzido. Qualquer fator que possa interferir nessa harmonia deve ser evitado 

para que a essência da relação construída ao longo do tempo não se desfaça, 

descaracterizando assim, a atividade. 

O Governo Federal, apesar de ter iniciado o projeto de regionalização 

do turismo, ainda não apresenta programas específicos para o enoturismo no 

Brasil.  

Contudo, o Ministério do Turismo em parceria com o SEBRAE, realizou 

um projeto piloto na Região da Uva e Vinho chamado Economia da 

Experiência, que teve como objetivo fortalecer e consolidar o arranjo produtivo 



46 

 

dos pequenos negócios, apoiando os empreendedores locais na agregação de 

valor aos produtos turísticos do território e visando a inserção em novos 

mercados. O projeto piloto começou na Serra Gaúcha, na Região Uva e 

Vinhos, no Rio Grande do Sul (RS), onde destinos como Caxias do Sul, Bento 

Gonçalves, Veranópolis, Cotiporã, Vila Flores, Protásio Alves, Garibaldi e Nova 

Prata trabalham seus atrativos, produtos e serviços inspirados no conceito da 

experiência. A proposta é transformar as experiências ligadas à emoção em 

oportunidade de negócios. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2008), o turista pode, por 

exemplo: 

desfrutar de atividades como a degustação às cegas, numa vinícola 
em Bento Gonçalves, acompanhado de enólogo; participar da 
Caminhada da Lua Cheia, num sítio em Veranópolis, quando ele 
recebe informações das influências desse planeta na vida do homem 
aliadas à preocupação ambiental; ou, ainda, literalmente colocar a 
mão na massa, num restaurante italiano em Garibaldi, onde o 
visitante faz o pão, no formato colombina, que assa enquanto almoça 
ou janta. Outra opção é fazer um piquenique sob a sombra dos 
parreirais espalhados por várias propriedades instaladas nas 
localidades. 

 
Esse é o único programa do Ministério específico para esse segmento 

frágil e ao mesmo tempo promissor no país. Espera-se que novos projetos 

sejam desenvolvidos para a atividade, pois assim como no resto do mundo ela 

pode gerar renda, desenvolver localidades e movimentar a economia do país.  

 

4.2  A OFERTA DE PACOTES NACIONAIS PARA ENOTURISTAS 

 

Partindo do princípio de que é possível analisar a importância de um 

segmento turístico e sua procura pelos próprios turistas ao se obter a sua 

oferta no mercado, foi feito um levantamento, no período de 12 a 13/04/2009, 

nos websites das operadoras de turismo filiadas à Associação Brasileira das 

Operadoras de Turismo (BRAZTOA), com o objetivo de se averiguar a oferta e 

o conteúdo dos pacotes turísticos destinados às pessoas que desejam 

conhecer melhor o vinho, sua história e cultura. 
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A base escolhida para essa pesquisa foi a BRAZTOA, pois, ela é hoje, 

a mais importante e representativa entidade do turismo no Brasil. Além de seus 

associados serem responsáveis por 80% dos pacotes turísticos 

comercializados e 15% dos bilhetes aéreos emitidos no país (BRAZTOA, 

2009). 

A BRAZTOA possui 72 associados, dentre os quais existem empresas 

de diferentes portes, com abrangência nacional, que trabalham com turismo 

doméstico, emissivo e receptivo internacional. A entidade foi criada em 1989 e 

sua missão é “promover ações e parcerias que valorizem as atividades 

empresariais dos associados, apoiando o desenvolvimento do mercado 

turístico de forma sustentável” (ibidem). 

A pesquisa foi feita nos websites de todos os associados da entidade e 

obteve os seguintes resultados: 

• 17 operadoras, ou seja, aproximadamente 24% do total possui 

pacotes que incluem em seus roteiros alguma atividade relacionada à 

produção e / ou consumo do vinho. 

• 100% dos pacotes encontrados têm seus roteiros localizados 

especificamente na região da Serra Gaúcha. 

• 100% dos pacotes encontrados têm um tour por Gramado e Canela 

incluído.  

Foram encontrados pacotes que oferecem estadias de quatro dias e 

três noites, cinco dias e quatro noites, seis dias e cinco noites, oito dias e sete 

noites, nove dias e oito noites. Porém, a oferta de período que se destaca e 

aparece em 100% das operadoras é a de quatro dias e três noites. Isso 

acontece porque grande parte dos pacotes para a região das Serras Gaúchas 

são programados para os feriados prolongados brasileiros, aqueles que vão de 

quinta-feira a domingo. Ainda que os pacotes tenham programação definida, é 

oferecido aos clientes a opção de incluir diárias nos pacotes, personalizando 

assim, a viagem. 

As atividades incluídas nos pacotes são basicamente as mesmas em 

todas as operadoras. Os roteiros são formados em sua maioria por: um tour por 
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Gramado que oferece visita ao Museu do Automóvel, loja de artigos de couro e 

calçados, fábrica de chocolate, Lago Negro e Mini Mundo, e um por Canela, 

cujos atrativos são o Mundo a Vapor e Cascata do Caracol. Além disso, em 

todos os pacotes estão incluídas visitas ao showroom da Tramontina, um tour 

em Nova Petrópolis, onde são feitas visitas a Aldeia do Imigrantes, ao Labirinto 

Verde e a Praça das Flores e um passeio, que em alguns pacotes é opcional, 

no trem Maria Fumaça, que percorre um caminho entre Garibaldi e Bento 

Gonçalves e apresenta, dentro do próprio trem, a história da colonização local, 

danças folclóricas e oferece degustação de espumantes, vinho e sucos. Outros 

pacotes oferecem ainda, passeios ao Canyon do Itaimbezinho, localizado no 

Parque Nacional dos Aparados da Serra.  

Com relação ao enoturismo, durante a pesquisa não foi identificado 

nenhum pacote cujo principal atrativo fosse a visitação às vinícolas e a história 

em torno do cultivo da uva, ainda que o nome de muitos deles seja “Serra 

Gaúcha, a Região da uva e do vinho”. Em todos os roteiros os atrativos mais 

explorados são as cidades, a arquitetura, o clima e os hotéis. As áreas rurais, 

onde as atividades vinícolas ocorrem, são ainda pouco utilizadas pelas 

operadoras de turismo nacionais.  

Todas as operadoras oferecem, em seus diferentes pacotes, um 

passeio chamado “Tour Uva e Vinho”. Essa é a única atividade que envolve o 

vinho propriamente dito nos pacotes e consiste em visitar uma única vinícola, 

que varia de acordo com o pacote, durante o tempo de estadia do turista. 

Nessa visita, os turistas conhecem a forma de produção da bebida e degustam 

os vinhos. Das 17 operadoras pesquisadas, somente cinco têm visita de um dia 

inteiro nas diversas vinícolas do Vale dos Vinhedos, destino enoturístico 

conhecido no país. Um dia foi o maior tempo de visitação às áreas produtoras 

encontrado. 

Dentre todas as operadoras pesquisadas, a CVC é a que mais 

diferencia as opções de roteiros que incluem visitas às vinícolas, e é uma das 

cinco que destinam um dia do roteiro para essa visitação. São 22 pacotes 

montados no total. Estes incluem desde o roteiro tradicional que visita igrejas, 
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cachoeiras, e os centros das cidades, até pacotes que agregam o litoral e a 

serra, resorts e spas. 

Durante a pesquisa não foi percebido um direcionamento dos 

operadores para o desenvolvimento da atividade enoturística no Brasil. Pode- 

se explicar esse fato pelo clima quente que favorece o turismo de sol e praia, 

pelo baixo consumo da bebida no país e pelo desconhecimento de muitos 

sobre tudo que envolve a produção da bebida, a parte histórica, cultural e de 

pesquisas, além do desconhecimento sobre as áreas produtivas existentes 

aqui. Por exemplo: Europa, Chile e Argentina são muito conhecidos por seus 

vinhos, o Brasil ainda não. Prova disso é que até mesmo a vinícola Rio Sol 

(2009), uma das produtoras de vinho instaladas na região do Vale do Rio São 

Francisco afirma que esta é “uma região pouco conhecida pela vinicultura 

mundial”.  

Além disso, historicamente, as outras áreas produtoras do Brasil como 

Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais são consolidadas em atividades 

turísticas bastante diferentes. O turismo de sol e praia bastante oferecido em 

Pernambuco, o turismo de negócios e cultural em São Paulo e o cultural / 

histórico em Minas Gerais ainda não são vistos pelos operadores como 

atividades que podem ser unidas ao enoturismo. Nesse contexto, seria 

interessante para as vitivinícolas, principalmente para as instaladas em áreas 

produtoras que possuem menor visibilidade no mercado nacional, se unirem e 

não tratar umas às outras como concorrentes. Isto é necessário para que a 

divulgação seja facilitada, assim como o processo de adaptação das vinícolas 

que desejam receber turistas seja mais veloz que a evolução da atividade 

enoturística em si. 

A falta de apoio percebida na pesquisa por parte dos operadores pode 

ser causada por possíveis relações complicadas com as vitivinícolas. A oferta 

destas empresas não é homogênea, assim como não há uma regulamentação 

para a formação dos produtos oferecidos por elas. A política de preços dessas 

empresas é díspar, enquanto algumas vinícolas cobram entrada, outras não, 

definição que não tem nenhuma relação direta com a qualidade das visitas. 

Certas vinícolas oferecem serviços de guias de turismo nas visitas às áreas de 
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plantio, enquanto outras não o fazem. Além disso, algumas delas oferecem 

apenas os serviços básicos de visita e degustação, enquanto outras criam 

atividades atrativas aos turistas como a participação nos processos de poda e 

colheita. Todos esses fatores dificultam a participação de operadores e agentes 

no processo de criação e divulgação de um produto vendável.          

As vitivinícolas precisam se adaptar ao mercado e desenvolver 

relações diretas com os agentes de viagens e operadores, que são os 

responsáveis pelo contato direto com os clientes, por perceber seus desejos e 

desenhar suas características, ferramentas indispensáveis para a formulação 

de roteiros adaptados ao mercado. Além disso, são os agentes que promovem 

os roteiros e cuidam para que suas formulações não confundam os clientes, 

mantendo o controle da qualidade. 

Para que haja um possível aumento na oferta de pacotes relacionados 

ao enoturismo, é importante que os serviços oferecidos pelas vitivinícolas 

sejam regulamentados e diversificados. Para tanto, seguem algumas 

sugestões de possíveis ações por parte das empresas produtoras de uva e 

vinho: 

• Estender o horário de funcionamento, medida que possibilitaria a 

entrada de mais visitantes. 

• Apresentar atrações mais atrativas, ricas e variadas. Como a 

fabricação do vinho começa no campo, um exemplo seria inserir 

características rurais nas visitas aos vinhedos, como passeios a cavalo 

ou até mesmo em tratores.   

• Oferecer não só a gastronomia, fator essencial para a apreciação 

dos vinhos, mas complementar os produtos com mini-cursos de 

degustação, maior interatividades dos turistas com a produção do 

vinho, estruturar espaços que possibilitem tratamentos de saúde e 

beleza a base de vinho, ou até de outras atividades como arte ou 

pesca.  

• Adequar a infra-estrutura para possibilitar a realização de eventos 

de pequeno e médio porte. Além disso, apresentar o enoturismo como 
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atividade interessante para empresas que utilizam o turismo de 

incentivo. 

Ainda que existam fatores que dificultem a composição de roteiros 

enoturísticos, a falta de conhecimento do público em geral sobre as áreas de 

produção que utilizam o turismo como fonte de promoção de seus vinhos, 

deveria ser revertida por parte das operadoras, que poderiam divulgar uma 

maior quantidade de roteiros ligados à atividade. De acordo com Lickorish et al 

(2000), o marketing, cujo conceito engloba o desenvolvimento de um produto 

desde o início de seu ciclo de produção, da formulação de sua política e da 

preparação de estratégias, até o cumprimento dos objetivos coorporativos, tem 

a função de garantir que o consumidor, possível interessado pelo produto, 

passe a ter conhecimento de sua existência e valores, além de poder comprá-

lo em canais eficientes.  

Talvez, com a melhora da qualidade do vinho, o Brasil passe a fazer 

parte do imaginário coletivo da população como um país produtor. Alguns 

projetos com esse fim já foram implementados, como é o caso da parceria feita 

entre a Federação das Indústrias de Pernambuco, a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e Câmara de 

Comércio e Indústria de Navarra, na Espanha. Nesse convênio, pesquisadores 

brasileiros e espanhóis pretendem melhorar a qualidade do vinho produzido no 

Vale do São Francisco através da troca de experiências entre pesquisadores 

da Embrapa e da Espanha. 

Além de fortalecer o intercâmbio, o projeto busca ainda estruturar um 

serviço de transferência de informações e tecnologias à pequenas e médias 

empresas produtoras de uva e vinho do Vale do São Francisco e da Espanha. 

Outra meta é realizar experimentos para avaliar a adaptação de uvas européias 

na região semi-árida, sob sistema de irrigação, com o objetivo de produzir 

vinhos de qualidade e diferenciados (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, 2006). 

Além de melhorar a qualidade da bebida, entidades buscam ainda, 

aumentar o consumo do vinho no país. Segundo Ucha (2008), no ano de 2008, 

uma comitiva de 12 jornalistas estrangeiros esteve na região vinícola gaúcha 
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para pesquisar conhecer o vinho nacional. Uma integrante desse grupo, ao 

conversar com diversos brasileiros no Brasil e nos Estados Unidos, constatou 

que eles não têm conhecimento da qualidade do vinho produzido no país e, por 

isso, preferem os estrangeiros.  

Para que esse desconhecimento em relação ao vinho nacional seja 

extinto ou minimizado, algumas ações que devem ser implementadas. 

Primeiramente, é necessária a democratização do consumo. O vinho não é 

uma bebida exclusiva da classe média-alta, mas da população em geral. 

Contudo, somente depois de o consumo de vinho ser desmistificado e 

desglamourizado, afastando a idéia de que é uma bebida para momentos 

especiais é que o seu consumo não se restringirá à minoria da população.   

Depois, a maior divulgação das características da bebida. Dessa forma 

os consumidores passarão a conhecer melhor o produto e a valorizá-lo como 

uma bebida com alto valor agregado. Para posicionar a bebida no mercado 

devem ser realizadas campanhas de propaganda que desmistifiquem a idéia 

de que a qualidade do vinho brasileiro é significativamente menor que os 

internacionais, e que demonstrem que aos poucos a bebida nacional vem 

apresentando uma crescente qualidade e recebendo o reconhecimento 

internacional, fato comprovado pelos prêmios recebidos no mundo inteiro. 

Contudo, na visão de Bertolini (2008), entrevistado pelo Jornal Gazeta 

RS, ainda que a qualidade da bebida tenha aumentado, a logística de 

distribuição é um ponto que pesa contra o vinho nacional e favorece os 

importados no mercado brasileiro. Entre todas as vinícolas instaladas na região 

Sul do país, somente dez têm estrutura (escritório, vendedores, 

representantes) para distribuir o vinho fora de seu estado, enquanto as 

importadoras chegam a ter 20 marcas internacionais, podendo assim, penetrar 

mais facilmente no mercado (ibidem).   

A produção de vinho no Brasil ainda é jovem se comparada à outros 

países e para que o produto brasileiro se torne competitivo no mercado é 

preciso que ele possua uma identidade e que além de qualidade ele tenha uma 

boa logística de distribuição. A criação desses aspectos favoreceria o vinho 

nacional, em detrimento dos importados.  
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4.3  A TENDÊNCIA PARA O CONSUMO DO VINHO NO BRASIL  

 

Apesar de toda a evolução da produção nacional, da melhoria da 

qualidade dos produtos derivados da uva e dos esforços para se divulgar o 

vinho produzido no Brasil, as vendas dos últimos anos não tem sido 

satisfatórias para os produtores. Segundo o Balanço Oficial 2008 de vendas de 

espumantes, suco de uva e de vinhos, desde 2005 quando foram 

comercializados 293 milhões de litros de vinho, as vinícolas vêem as vendas 

diminuírem. O ano de 2008 foi negativo para os vinhos, período em que as 

vendas recuaram 13%, somando 213,3 milhões de litros, contra 245,9 milhões 

de litros comercializados em 2007 (WINES FROM BRAZIL, 2009). 

Essa queda de vendas em 2008 pode estar baseada em dois principais 

fatores. O principal foi a crise econômica mundial, que ocasionou a flutuação 

da moeda brasileira, favorecendo assim, a entrada dos importados a valores 

mais competitivos do que os produtos nacionais. O outro foi a decisão do 

governo de instituir a Lei Seca, o que retraiu o consumo bebidas alcoólicas em 

bares e restaurantes, locais que propiciam o uso do vinho. Um fator inibidor do 

consumo, porém alheio ao tempo é o preço da bebida. Os custos de produção 

atrelados à carga tributária sobre o produto restringem seu consumo a classes 

mais abastadas da população. 

Contudo, apesar do decréscimo apresentado na comercialização do 

vinho nos últimos anos, as previsões para seu consumo no país são otimistas. 

Segundo Tarmo (2009), em uma pesquisa publicada em 2008 pelo 

International Wine and Spirit Record o Brasil era o segundo maior consumidor 

de vinhos por volume na América Latina, com 326 milhões de litros em 2006 

ficando atrás somente da Argentina. O autor acredita que o Brasil esteja pronto 

para assumir uma posição proeminente no cenário global de vinhos. A mesma 

pesquisa prevê que até 2011 o consumo brasileiro atingirá 369 milhões litros, 

um aumento de 13% em relação a 2006.  

Porém, apesar desse aumento, o Brasil ainda se encontra bem atrás 

no ranking dos líderes mundiais de consumo que são a França e Itália, onde o 
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consumo per capita, de acordo com De Luca (2009) chega a 60 litros da bebida 

por ano. 

Contudo, algumas tendências indicam que o mercado brasileiro está 

preparado para uma expansão significativa nas próximas décadas. Uma delas 

é que a parte da população que consome a maior parcela do vinho no Brasil, a 

classe média e alta, consome mais a cada ano. Segundo Tarmo (2009), uma 

pesquisa de mercado feita no início de 2008 pelo Instituto Brasileiro do Vinho 

(IBRAVIN) afirma que, embora o consumo por pessoa seja de 

aproximadamente 2 litros ao ano, 48% da população que bebe vinho “com 

frequência” consome 5,2 litros per capita. Além disso, o estudo prevê que esta 

mesma parcela de consumidores aumentará continuamente a ingestão da 

bebida, atingindo 9 litros até 2030. 

Outra tendência é que o fortalecimento da economia brasileira gere 

mais consumidores de vinho. O crescimento do PIB do país, que deve 

permanecer em patamares positivos, e a diminuição do desemprego são 

fatores que podem estimular esses novos consumidores. Um aspecto 

importante nesse contexto é a expansão da classe média brasileira, que em 

2008, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (2008), representava 52% da 

população pela primeira vez na história do país  

A pesquisa do IBRAVIN já mencionada prevê que os gastos com 

vinhos pela classe média brasileira será 39% maior em 2011 se comparado a 

2006. O aumento do consumo da bebida no Brasil se atrelará, durante os 

próximos anos, a essa ascendência social.  Historicamente, a classe média no 

Brasil tem sido modelada e definida pelo consumo. Este último é um recurso 

central na formação da identidade dessa classe, e é justamente com o 

aumento do poder de compra, que se espera alavancar as vendas de vinho 

nacional. 

Um fator importante para a expansão do consumo nacional é o 

aumento do apreço dos brasileiros pelo vinho. Alguns fatores comprovam isto. 

Um deles é a procura por esses produtos nos hipermercados. O diretor de 

vinhos dos supermercados Pão de Açúcar afirma que o vinho se tornou um 

item comum no carrinho da classe média e que 70% dos clientes cadastrados 
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na rede varejista compram vinhos regularmente, número esse que em 2005, 

era menor que 15%. Ele afirma ainda que as vendas crescem 20% ao ano, 

mais do que qualquer outra categoria de produtos (VIEIRA, 2007). 

O crescimento do número de cursos sobre vinhos é outro indicador do 

aumento do interesse da sociedade pela bebida. A Associação Brasileira de 

Sommeliers, uma das mais importantes entidades de divulgação do vinho no 

Brasil, afirma que a procura por cursos especializados na bebida cresce 30% 

ao ano desde 2003 (ibidem). 

Outro fator que demonstra o crescente interesse pelo vinho é iniciativa 

dos próprios consumidores de formar páginas na internet sobre o assunto. 

Atualmente existe uma grande quantidade de websites e blogs relacionados ao 

tema. Há comunidades relativas à vinho no Orkut, que é o site de 

relacionamentos mais freqüentado do país, além de diversas confrarias on-line 

específicas sobre a bebida, como é o caso da Confraria Amigas do Vinho, 

permitida apenas para mulheres ou a Degustadores sem Fronteiras, da qual 

participam pessoas interessadas em viajar para conhecer novos vinhos. Muitas 

dessas páginas foram criadas para que os interessados pudessem combinar 

pela internet onde e quando iriam se encontrar para degustar vinhos, além de 

divulgar novidades e marcar viagens relacionadas à bebida. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso, antes de tudo, pretendeu ser um 

estudo introdutório ao tema, que ainda é uma novidade no Brasil, mas merece 

ser aprofundado. Espera-se que seja um estímulo para novas pesquisas. Sua 

importância baseia-se no fato de o enoturismo ser um instrumento que torna a 

economia das cidades e regiões que a promovem mais dinâmica na medida em 

que envolve um grande número de empreendimentos participantes.  

Os vinhos e as viagens estão intimamente relacionados. Eles 

constituem estilos de vida, ambos não são apenas produtos, mas 

transformadores de momentos simples em experiências. Por isso, o vinho já 

constitui um atrativo turístico no mundo e começa a ser conhecido no Brasil. 

Contudo, a atividade ainda necessita de divulgação, para que uma maior 

parcela da população saiba de sua existência, de planejamento e estudo, para 

que seu desenvolvimento seja sustentável. E, os gestores do ramo, precisam 

de apoio e subsídios para diversificar e planejar melhor sua oferta, oferecendo 

assim um produto sólido, de qualidade e confiável aos olhos dos turistas. 

Para tanto, seria importante que o Ministério do Turismo incluísse em 

seus programas de ação, projetos voltados para o enoturismo, já que 

atualmente este órgão não possui nenhum procedimento em relação a ele. O 

programa Regionalização do Turismo, promovido pelo MTur que objetiva 

desenvolver e caracterizar melhor a identidade de determinados atrativos 

turísticos, não atribui atenção à atividade o que dificulta a percepção do 

mercado para o produto e diminui a chance de seu desenvolvimento em 

diferentes regiões. 
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Como as políticas públicas para a atividade ainda não são 

padronizadas pelo MTur, estas ficam a cargo dos governos locais das regiões 

produtoras, que têm outras prioridades a frente do planejamento da atividade. 

Por isso, os responsáveis por desenvolver planos de administração e 

planejamento acabam sendo participantes da iniciativa privada, que em 

algumas ocasiões, buscam o melhor para o empreendimento em si, não para a 

comunidade como um todo. No entanto, mesmo que esta realidade precise ser 

modificada, no momento a atividade recebe apoio principalmente da iniciativa 

privada e, portanto, depende dela. 

Algumas ações como iniciar novos empreendimentos ligados às 

vinícolas (restaurantes, pousadas, entre outros) e buscar novos investidores e 

alianças têm partido da iniciativa dos empreendedores. A região do Vale dos 

Vinhedos é um bom exemplo de união entre empreendimentos que se 

complementam. Eles juntos formam rotas que pretendem deixar a experiência 

turística mais enriquecedora. Para o turista essa união passa a imagem de uma 

marca forte, estruturada, e é justamente dessa confiança por parte dos turistas 

que as vitivinícolas precisam para que se estabeleça a fidelização desses 

consumidores. 

No Brasil há poucas regiões produtoras de uva e vinho que divulgam 

seu trabalho em nível nacional. O Rio Grande do Sul é uma delas e seu 

principal atrativo é o Vale dos Vinhedos, região que atualmente oferece a 

melhor infra-estrutura para enoturistas em todo o país. Nesse Estado, o 

enoturismo já é um forte atrativo, mas ainda precisa de apoio não só do poder 

público, mas da população em geral, pois esta ainda não confia na qualidade 

da bebida brasileira. 

Outro destino de destaque no Brasil está situado no sertão nordestino 

e, por estar cercado de atrativos diferenciados em relação aos outros 

produtores de uva e vinho mundiais, apresenta um grande potencial. O Vale do 

Rio São Francisco é um atrativo singular para os amantes da bebida. Para o 

turista, se deparar com um vale verde em pleno sertão nordestino é poder 

contemplar toda a força das videiras e sua adaptação às diversas 

adversidades, além de observar o contraste entre uma região que apresenta 
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tantos problemas naturais e sociais e a produção de um artigo nobre como o 

vinho. A oportunidade que o visitante tem de contemplar o cultivo da uva e a 

produção de vinhos em clima tropical, além de paisagem totalmente distinta 

das encontradas em outras áreas de produção do mundo, pode tornar este 

atrativo extremamente interessante, não só para quem aprecia a bebida, mas 

para os que gostam de conhecer novas culturas que se adaptam com o passar 

do tempo.  

No caso do Vale do São Francisco, o vinho desenhou uma nova forma 

de trabalhar, de pensar, de agir, enfim, de viver a cultura do local. Contudo, o 

fato de o vinho fazer parte da nova estrutura das comunidades não fez com 

que a cultura original fosse esquecida. Na realidade, as comunidades 

passaram a agir de modo a desenvolver esse atrativo aliado a cultura já 

existente, mostrando o diferencial da bebida e a capacidade do povo de 

trabalhar para superar os obstáculos. O mais interessante, porém, é entender o 

poder que a atividade vitivinícola tem sobre uma localidade. Ao atrair 

investimentos, mudar paisagens e rotinas e gerar renda, o vinho mostra seu 

caráter modificador.   

Contudo, por mais que a atividade apresente um bom andamento em 

algumas áreas, há ainda alguns obstáculos que precisam ser enfrentados. Um 

deles é o fato de o Brasil não possuir uma política aplicável nacionalmente, o 

que implica em o enoturismo se desenvolver em ritmos diferentes em algumas 

principais regiões produtoras, enquanto outras ainda não têm seu produto 

estruturado.  

Outro obstáculo é causado por em certas áreas, parte do vinho 

comercializado ser comprado em outras regiões produtoras. Esse é um grave 

problema que afeta o controle de qualidade das bebidas, desprestigiando 

assim o Estado produtor por um todo. Nesses casos, o enoturismo poderia ser 

o caminho para expandir a gama de opções de negócios dos empresários que 

importam a bebida. Poderia ainda ser um reforço na criação de marcas 

próprias e nas formas de divulgação dessas marcas, o que atrairia novos 

consumidores.   
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Por último, há a falta de oferta por parte de integrantes do trade 

turístico, como agentes e operadores de viagem. A ausência dos produtos 

formatados em pacotes de viagens é sentida ainda mais pois, o enoturismo 

necessidade de divulgação. A pesquisa realizada nas páginas de internet das 

operadoras de turismo filiadas à BRAZTOA prova que, o atrativo vinho ainda 

não é bem trabalhado no país e que somente o estado do Rio Grande do Sul é 

utilizado para pacotes cujas atividades se relacionam à vitivinicultura, o que 

restringe a oferta de atrativos. 

Uma característica percebida durante essa pesquisa foi que os próprios 

operadores e agentes envolvidos na atividade como hotéis e agências de 

turismo ainda não apóiam totalmente a atividade e não a percebem como 

sendo de suma importância para o desenvolvimento das regiões produtoras de 

uva e vinho. Prova disso é que existem hotéis instalados no Rio Grade do Sul, 

que é a principal área produtora de espumantes do país, que insistem em 

presentear os hóspedes com espumantes internacionais, afetando assim, o 

prestígio do produto nacional. A atitude de se confiar no vinho nacional, que 

ainda sofre preconceito por seu status de bebida de má qualidade, deve partir 

dos próprios empresários que circundam as vitivinícolas, para então, chegar à 

população. Fazer do vinho nacional o principal atrativo dessa região vitivinícola 

é o fator primordial para que a população se interesse cada vez mais pelo 

turismo local.      

O roteiro enoturístico criado no Vale do São Francisco, apesar de ter 

sido lançado há aproximadamente um ano, também precisa de apoio para se 

manter no mercado e a partir disso, desenvolver melhores meios para se 

desenvolver, sempre se baseando nas necessidades dos clientes. Um ponto 

positivo e que pode ser explorado pelos operadores, é o fato de o sertão 

nordestino oferecer uma variedade atípica de atrativos ligados ao vinho. Como 

por exemplo, a gastronomia local, que oferece a carne de bode e peixes típicos 

da região. Além disso, seu vinho é mais adocicado do que o encontrado em 

outras regiões, característica obtida pela grande exposição das videiras ao sol, 

isso o torna diferente dos produzidos em outras áreas, o que chama ainda mais 

a atenção dos apreciadores da bebida. Todas essas peculiaridades devem ser 
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trabalhadas em produtos turísticos para que o enoturismo se desenvolva nas 

localidades produtoras do nordeste. 

O tema enoturismo, escolhido para este trabalho de conclusão de 

curso, é muito interessante e instigante. Porém, algumas dificuldades 

permaneceram durante o processo de pesquisa. A falta de fontes bibliográficas 

é uma delas. Como o assunto ainda é bastante recente no país, um pequeno 

número de pesquisadores se interessa pela área, contudo, é esperado que em 

um curto período de tempo, esta realidade se modifique, estimulada pelo 

crescimento da produção de uva e do interesse da população brasileira pela 

bebida. 

Outra dificuldade foi encontrar dados estatísticos em fontes confiáveis. 

Isto pode acontecer pela falta de associações entre os diferentes 

empreendimentos do setor e pela pouca atenção dada à atividade enoturística 

por parte do poder público. Esses dados são de extrema importância para que 

se acompanhe o desenvolvimento da atividade desde a fase de elaboração de 

sua aplicação no mercado, até à implementação das estratégias traçadas. 

Além disso, esses dados estatísticos seriam de extrema importância para a 

atividade, pois, auxiliariam no monitoramento dos progressos referentes ao 

cumprimento dos objetivos traçados anteriormente. As estatísticas confiáveis 

podem descrever a realidade da atividade e demonstrar o que precisa ser feito 

para que se consiga atender de forma mais eficiente os clientes. Além disso, 

elas poderiam ser utilizadas para determinar a origem e o perfil dos enoturistas, 

e com isso, salientar em quais áreas os recursos de promoção da atividade 

deveriam ser aplicados, para de forma mais efetiva, atingir o público alvo e 

desenvolver a atividade. 

Essas dificuldades encontradas no percorrer da pesquisa provam que, a 

recente história da atividade no mundo e no Brasil ainda interfere em seu 

desenvolvimento, principalmente em países que começaram a implementá-la a 

pouco. Porém, ao final desse trabalho, ainda pode-se afirmar que o enoturismo 

pode beneficiar a todos os envolvidos, mas não basta ele existir, precisa ser 

trabalhado, e muito. 
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