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RESUMO 

 

O enoturismo é um nicho do fenômeno turístico que se fundamenta em viagens e 

visitações estimuladas pela apreciação de todos os componentes encontrados em uma 

região produtora de vinhos. Além dos aromas e sabores encontrados nos produtos, a 

paisagem, a cultura e a gastronomia, são os grandes motivadores dos visitantes das 

localidades que produzem esta milenar e fabulosa bebida. A dissertação teve como objetivo 

analisar a percepção da qualidade do enoturismo em vinícolas com produção de vinhos 

finos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) a partir dos visitantes. Para responder à 

problemática de pesquisa, optou-se por uma abordagem quantitativa em estudo multigrupo, 

com dados coletados através de um instrumento de coleta de dados, aplicado em junho de 

2021. Foram coletados 427 questionários, sendo 412 validados. Para capturar a percepção 

utilizou-se uma Escala Likert de 7 pontos visando a correlação entre as respostas. Os dados 

foram analisados através da estatística descritiva e posteriormente submetidos a análise 

fatorial (exploratória, confirmatória e confirmatória multigrupo), identificando os fatores 

relevantes. A percepção da qualidade do cliente em relação à visitação do empreendimento 

foi analisada, frente a variáveis referenciadas em literatura relacionadas ao produto 

comercializado, à estrutura física das vinícolas e ao conhecimento/atendimento dos 

funcionários responsáveis pelo recebimento do turista. Os resultados apontam que existe 

uma dinâmica turística em consolidação nesta nova região vitivinícola brasileira. Os dados 

coletados também demonstram que os sentimentos relatados na pesquisa estão vinculados a 

uma percepção positiva com sensação agradável e satisfatória. Da análise fatorial 

emergiram os fatores Serviço e Estrutura, que se comportaram de forma similar na análise 

multigrupo, reconhecendo que os dois fatores conseguem mensurar adequadamente a 

percepção da qualidade do enoturismo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) tanto 

na perspectiva global quanto por vinícola. A pesquisa demonstrou que há possibilidade de 

aprimoramento da qualidade de produtos, estruturas e serviços. A aplicação do modelo de 

gestão e aperfeiçoamento de qualidade Sigma Seis indicou que é necessário estimular a 

prática do enoturismo, despertando experiências e promovendo práticas culturais ligadas ao 

vinho e ao turismo. 

 

Palavras-chave: Enoturismo; Percepção da qualidade; Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC); Sigma Seis.  
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ABSTRACT 

 

Wine tourism is a niche segment in the tourist phenomenon that is based on trips 

and visits stimulated by the appreciation of all the components found in a wine-producing 

region. Apart from the aromas and flavors of the wines themselves, it also includes the 

landscape, culture and cuisine, all of which motivate visits to places where this fabulous, 

age-old drink is produced. The study analyzes the perception of the quality of wine tourism 

at wine-growers in the Metropolitan Region of Curitiba (MRC), from the visitors’ 

perspective. To answer the research problem, this research opted for a quantitative 

approach in a multi-group study. Data were collected through a questionnaire, which was 

applied in June 2021. A total of 427 questionnaires were returned, of which 412 were 

deemed valid. To capture the visitors’ perceptions, a 7-point Likert Scale was used, 

focusing on the correlation between responses. The data were analyzed using descriptive 

statistics, then submitted to factor analysis (exploratory, confirmatory and multi-group 

confirmatory), identifying the relevant factors. The perception of customer quality in 

relation to visitation to the wineries was analyzed, in light of the variables referenced in the 

literature related to the marketed product, the physical structure of the wineries, and the 

knowledge/service of the employees responsible for receiving the tourists. The results 

indicate that tourist activity in this new Brazilian wine-growing region is becoming more 

consolidated. The data also demonstrate that visitors’ perceptions were positive, as they 

reported pleasant and satisfactory feelings. From the Factor Analysis, the factors Service 

and Infrastructure emerged, which behaved similarly in the multigroup analysis. Thus, it is 

recognized that these two factors are able to adequately measure the perception of the 

quality of wine tourism in the Metropolitan Region of Curitiba (MRC), both from a global 

perspective and by the winery. The survey revealed that there is room for improvement in 

the quality of products, structures and services. The application of the Sigma Six quality 

management and improvement model indicated that there is a need to encourage the 

practice of wine tourism, awakening experiences and promoting cultural practices related to 

wine and tourism. 

 

Keywords: Wine tourism; Quality perception; Metropolitan Region of Curitiba 

(MRC); Six Sigma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um tempo pandêmico em que todos vivemos, atividades ao ar livre, em contato 

com a paisagem natural, se tornaram momentos em ambientes seguros, tranquilizadores e 

valiosos.  Desta feita, o enoturismo1, que envolve cultura, história e natureza, é uma 

atividade benéfica para a economia, o turismo e o bem-estar de todos os envolvidos em sua 

prática. “[...] a utilização dos espaços naturais ao ar livre aumentou. Esses espaços foram 

vistos como promotores de saúde, bem-estar físico e emocional e espaço de convivência 

seguro” (DIAS et al, 2021, p. 90). 

O desejo dos apreciadores de vinho em todo o mundo em contemplar a origem da 

bebida, seu método de produção e sua cultura culminaram em uma atividade turística 

espontânea, pois muitas das vinícolas não tinham o turismo como produto, estimulada pela 

degustação do vinho, das paisagens, e de todo seu entorno. Contudo, a escassez de estudos 

sobre o enoturista se torna um entrave ao avanço das pesquisas na área.  

O enoturismo tem apresentado importância crescente, mostrando-se como 

alternativa de desenvolvimento para as regiões vitivinícolas. Entretanto, a 

literatura aponta a existência de uma lacuna de informação sobre as caraterísticas 

e comportamentos dos visitantes (LIMA; RIBEIRO; NUNES, 2020, p. 782). 

A escolha do objeto de estudo desta pesquisa teve então como principal motivação a 

necessidade de aprofundar a investigação científica, ainda incipiente sobre o enoturismo na 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e a percepção da qualidade dos enoturistas em 

visitações à vinícolas. Ao mesmo tempo, procura contribuir no debate sobre as 

peculiaridades dos destinos turísticos no Brasil. Para isso propôs-se analisar as 

características do enoturista e a sua percepção da qualidade em uma das mais imprevistas 

regiões brasileiras produtoras de uva e de vinho do país: A Região Metropolitana de 

Curitiba no estado do Paraná. A pesquisa contempla aspectos como: histórico da 

vitivinicultura2 e do enoturismo, infraestrutura e atrativos turísticos, dados da produção de 

vinho e os motivos que levam os turistas a visitarem estes locais e como os mesmos 

percebem a qualidade. 

 

                                                 
1 Enoturismo: A palavra enoturismo é resultado da junção de eno (derivado do grego oînos que significa 

vinho) e turismo (LOCKS; TONINI, 2005). 
2 Vitivinicultura: Atividade que envolve o cultivo das vinhas e o fabrico de vinho (OXFORD LANGUAGES, 

2021, sp). 
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A qualidade pode ser percebida de diferentes maneiras quando se avalia um produto 

ou serviço, seja na visão do cliente ou na concepção do gestor. Entender estas diferenças 

pode possibilitar melhorias significativas na qualidade do produto ou do serviço ofertado.  

O conceito de qualidade como excelência tem uma tradição ancestral, que remonta 

aos filósofos gregos. Naquela época, a qualidade era concebida como a posse por 

uma coisa da virtude de ser "o melhor", entendida como padrão absoluto, em vez 

de desleixado ou fraudulento (CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 2006, p. 150). 

Quando pondera-se a respeito da percepção da qualidade, muitos acreditam ser algo 

subjetivo e imensurável. Contudo, existe farta pesquisa realizada e estabelecida que 

comprova que existem metodologias de obtenção de dados e análise de forma sistemática e 

adequável por meio de modelos de gestão desenvolvidos e aplicados em todo o mundo. 

Contudo, para o enoturismo, não existem muitos registros de tais modelos sendo 

empregados, gerando uma lacuna no meio acadêmico sobre a relação entre estes dois 

temas.  

A escolha da região em questão, além de levar em conta seu recente papel de 

destaque no cenário vitivinícola nacional, baseou-se em critérios como a proximidade ao 

maior polo emissor turístico do sul do Brasil, atratividade geográfica, turística, histórica e 

sociocultural desta região vitivinícola ainda jovem, mas com raízes fortes na tradição dos 

povos que para lá migraram. 

Desde a segunda metade do século XIX, o governo da então província paranaense 

desenvolveu uma política imigratória, sempre visando a criação de núcleos 

coloniais voltados para a agricultura de abastecimento, que atraiu uma 

diversidade de europeus oriundos de várias regiões daquele continente (MOTIN; 

MACHIOSKI, 2019, p. 4).  

Além do seu lado lúdico, que o liga à cultura, à comemoração, ao encontro, o vinho 

também constitui importante setor da economia de muitos países. Tanto o turismo quanto o 

vinho representam, em muitos países, forças motrizes de desenvolvimento econômico e 

social. Contribuir para a reflexão acerca dessa questão é de suma importância não só para 

os meios acadêmicos nacionais, onde o debate sobre o enoturismo está apenas começando, 

mas também para a constituição de subsídios para a elaboração dos planejamentos turísticos 

dessas localidades, potencializando assim a atividade socioeconômica gerada a partir deste 

fenômeno. 

No Brasil esta atividade vem crescendo e se consolidando cada vez mais. Muito 

embora, comparada com outras regiões vinícolas do mundo é uma atividade recente. 
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 Entre as regiões que acumulam conhecimento secular no assunto, estão, por 

exemplo, a França e Portugal. Regiões que possuíam roteiros de visitas a cantinas e locais 

onde se produziam vinhos. Mas foi na Itália que começou o enoturismo como uma 

atividade específica e não com apêndice de outros roteiros.  

A ideia de trabalhar o vinho como um atrativo cultural e turístico nasceu em 

1993, com a criação do Movimento do Turismo dei Vino, na Itália. A associação 

disponibilizou para os turistas um roteiro de visitação às vinícolas, chamado 

"Cantina Aberta". Durante esses passeios, enoturistas são guiados por locais 

previamente estudados, como descoberta de castelos, museus da cultura colonial 

e visitas aos vinhedos e às cantinas para degustação de vinhos (LOCKS; 

TONINI, 2005, p. 163). 

Ainda na sua concepção, a reestruturação da economia rural e as alterações nas 

preferências dos consumidores têm sido os principais fatores em prol do desenvolvimento 

do enoturismo nos países do Velho Mundo. 

 Como se sabe a vitivinicultura é uma atividade eminentemente de integração 

cultural e social. O turista é ávido por compartilhar vivências culturais e o vinhateiro, 

geralmente uma pessoa alegre, descontraída e receptiva que se orgulha do que faz. O 

turismo encontrou aí terreno fértil para prosperar e se consolidar. No Brasil, a uva e o 

vinho, como atração turística, foram explorados principalmente no Rio Grande do Sul e em 

menor escala em outros estados, através de eventos organizados, com a finalidade de 

promover e divulgar os produtos e respectivamente a região. 

Para a comunidade anfitriã, atores cruciais no processo, o enoturismo propicia 

pluriatividade ao viticultor, que passa a receber visitantes e com isso a 

possibilidade de comercializar sua produção e incrementar seus ingressos. No 

entanto, para que um destino de enoturismo se desenvolva é necessária a soma de 

diversos fatores que o impulsionem. Um território caraterizado pela cultural 

vínica que contemple uma concentração de vinícolas com infraestrutura para 

receber os visitantes mostra-se crucial (VALDUGA, 2020, p. 40).  

 Com o passar do tempo outras vinícolas e empreendimentos turísticos se integraram 

e a vitivinicultura passou a ser o carro-chefe na promoção e divulgação desta localidade. 

Tornando-se, hoje, um extraordinário negócio tanto para as empresas como para as 

agências de viagens, operadoras turísticas e essencialmente para o turista.  

 Visitar uma cantina, conhecer o processo de elaboração dos vinhos e derivados, 

aprender a história, tradição, folclore, gastronomia e, principalmente degustar e adquirir 

produtos diretamente do local da fabricação é um negócio que vem crescendo dia a dia. Por 

isso muitas empresas estão inovando, revendo conceitos, reavaliando comportamentos, 
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remodelando instalações, criando roteiros, acrescendo atrações e apresentando 

curiosidades, a fim de se tornarem um diferencial.   

 Dentro destes novos conceitos é necessário que se estabeleçam ferramentas ou 

instrumentos capazes de fomentar a atividade turística na RMC, através da elucidação do 

tema aos visitantes da região bem como outras ferramentas aptas a aproveitar ao máximo 

todas as vantagens que o enoturismo oferece.  

 

 

1.1 Contexto da pesquisa  

 

Curitiba é caracterizado como município A no Mapa do Turismo Brasileiro, 

integrante da Região Turística Rota do Pinhão. Desta região fazem parte outros 17 

municípios, com variado potencial turístico. Além de Curitiba, compõe a região um 

município B (São José dos Pinhais), cinco municípios C (Araucária, Campina Grande do 

Sul, Campo Largo, Colombo e Lapa) e 11 municípios D. A capital paranaense é a maior 

cidade do sul do Brasil, com uma população estimada de 1.948.626 de habitantes e 

centraliza a RMC, constituída por 26 municípios, oitava região metropolitana mais 

populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, e concentra 30.86% da população do Estado 

do Paraná (IBGE, 2020). Indica-se que há uma sobreposição da Rota do Pinhão em relação 

aos municípios da RMC, pois dos 18 municípios da Rota Turística, apenas Campo do 

Tenente e Rio Negro, que possem classificação D, não se encontram na RMC.  

Segundo a Agência de Notícias do Paraná (AEN.PR) em média 50 mil turistas 

passeiam todos os anos por alguns dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, de 

acordo com dados de pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da 

Universidade Federal do Paraná. A maioria é atraída pelo enoturismo, essa combinação 

entre um bom passeio e a satisfação do desejo que mais move as pessoas nos momentos de 

lazer - a gastronomia. No caso, na forma de vinhos e espumantes (AEN.PR, 2021). 

Conforme pode ser observado (Figura1) as vinícolas estão concentradas nos 

municípios no entorno imediato a Curitiba, principal polo emissor turístico do estado. As 

vinícolas analisadas estão localizadas nos municípios de Campo Largo, Colombo, 

Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. 
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Por estarem tão próximos da Cidade de Curitiba, estes municípios têm acesso 

rodoviário facilitado, podendo ser acessados, inclusive, por transportes coletivos públicos, 

uma vez que existe na região um sistema integrado entre os municípios da RMC.  

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Fonte: (AEN.PR, 2021, sp). 

 

Do mesmo modo, como vem acontecendo em muitas regiões do Brasil, com um 

avanço significativo da vitivinicultura nacional, o Paraná não abdica de sua história ou nega 

suas tradições e busca avançar na produção de vinhos e nas demais atividades relacionadas. 

Isto se mostra evidente tendo como exemplo o programa de Revitalização da Viticultura 

Paranaense - REVITIS, criado em 2019, que tem como finalidade principal fomentar a 

produção vitivinícola no estado. O projeto tem base em quatro eixos de atuação: incentivo 

para a produção, reorganização da comercialização, desenvolvimento do turismo e apoio à 

agroindústria. (SEAB, 2021). O referido projeto, desenvolvido pela autarquia estadual IDR-

Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), órgão recentemente constituído 

pela junção de diversos organismos da gestão estadual, pode contribuir de forma decisiva à 
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consolidação da atividade na região, por meio de alocação de recursos e incentivos do 

Governo Estadual a promoção do turismo na localidade. Vale ressaltar que algumas 

vinícolas tem uma evidência maior do que outras nesse conjunto, e também dentro do 

panorama nacional. 

Em 2020, o primeiro lugar na categoria de vinhos Cabernet Sauvignon da Grande 

Prova de Vinhos do Brasil teve dois vencedores. As vinícolas Franco Italiano e 

Araucária dividiram a primeira colocação. O resultado ilustra como o Paraná, 

apesar de produzir apenas 1% dos vinhos brasileiros, tem feito as bebidas de 

melhor qualidade em todo o território nacional (AEN.PR, 2021, sp). 

A RMC possui cerca de 45% do seu território imputações legais e ambientais por 

tratar-se de área de mananciais de água, o que limita a proliferação industrial e favorece a 

manutenção de áreas rurais (VALDUGA, 2020). 

A região está localizada no primeiro planalto paranaense com altitude média em 

torno de 934 metros. Banhada pelas nascentes do rio Iguaçu, faz divisa com a Serra do Mar 

à leste, que a separa do litoral do estado, escarpa devoniana3 a oeste, que demarca os limites 

com o segundo planalto, e se estende de norte a sul fazendo divisa interestadual com São 

Paulo e Santa Catarina. Possui clima temperado úmido e concentra as temperaturas médias 

mais baixas entre as regiões metropolitanas brasileiras (VALDUGA, 2020). 

Estas localidades têm um passado ligado a indústria vitivinícola, e tem na sua 

população uma origem étnica diversa, formada em parte por imigrantes europeus chegados 

na segunda metade do século XIX em diante: italianos, ucranianos, alemães e poloneses 

(VINOPAR, 2019). Estes povos foram imperativos no desenvolvimento socioeconômico da 

região e consequentemente da vitivinicultura local. “A região, entre os anos 1930 e 1960 foi 

tomada por parreiras de uvas americanas que compunham a paisagem. Inclusive o brasão 

municipal de Curitiba contém um ramo de uvas em seu desenho” (VINOPAR, 2019, sp). 

Contudo, devido a problemas climáticos e inexistência de variedades genéticas adaptadas 

ao terroir4 da região, resultou em uma abdicação a esta atividade econômica tão tradicional 

e importante etnicamente na região. 

Os antecedentes da produção de vinhos na RMC estão associados à vinda de 

imigrantes de origem italiana no fim do século XIX que se dedicaram ao cultivo 

                                                 
3 Escarpa Devoniana: Área de Proteção Ambiental localizada na porção leste do estado do Paraná. É uma das 

unidades de conservação que mais protege os campos gerais do Paraná, que consiste em um tipo de vegetação 

de espécies de campos naturais e de cerrados (IAT, 2021, sp). 
4 Terroir: conjunto de fatores como topografia, geologia, drenagem, clima, microclima, castas, intervenção 

humana, cultura, história e tradição de uma região vitivinícola (WINE, 2021). 
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de uvas do tipo labrusca e a elaboração de vinhos de mesa, conhecidos 

popularmente como vinhos coloniais. Entretanto, pragas de solo que se alastraram 

pelos vinhedos e infestaram as vinhas na década de 1990 desestimularam os 

habitantes a seguir cultivando uvas e muitos optaram por trazer o vinho feito em 

outras regiões do sul do Brasil (BRANDENBURG apud VALDUGA, 2020, 

p.44). 

 Nas últimas décadas uma nova geração de vinícolas floresceu na região e os vinhos 

produzidos têm atraído cada vez mais turistas, o que vem levando as vinícolas da região a 

investirem numa atraente estrutura receptiva. “A retomada da produção vitivinícola e a 

implantação de vinhedos de variedades viníferas se daria somente na virada do século XXI, 

seguida pelo investimento em estruturas e atividades de enoturismo” (VALDUGA, 2020, 

p.44). 

Atualmente, o estado do Paraná produz 60 mil toneladas de uva, o que representa 

3,6% da produção nacional e 1% do vinho feito no Brasil. São 28 grandes vinícolas no 

estado, sendo que muitas delas vendem seus produtos direto na propriedade (AEN.PR, 

2021). Contudo, a produção de vinhos finos na RMC, com destaque para tintos e 

espumantes, floresceu a cerca de dez anos e vem se destacando na região e em feiras, 

apresentações e competições em todo o território nacional. Empreendimentos como a 

Vinícola Legado, a Vinícola Fardo, a Vinícola Cave Colinas de Pedra, a Vinícola Franco-

Italiano e Vinícola Araucária vem se destacando no cenário nacional através da elaboração 

de produtos premiados em concursos nacionais e internacionais e apesar dos projetos serem 

todos relativamente novos, os resultados são surpreendentes. Vinhos com qualidade, estilo 

definido e potencial de guarda. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a percepção da qualidade pelo enoturista das vinícolas com produção de 

vinhos finos da Região Metropolitana de Curitiba. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a vitivinicultura dos municípios e vinícolas da Região Metropolitana de 

Curitiba; 

 Reconhecer a percepção da qualidade pelo enoturista dos produtos elaborados em 

vinícolas da Região Metropolitana de Curitiba; 

 Aferir a percepção da qualidade pelo enoturista dos serviços prestados em 

determinadas vinícolas da RMC; 

 Identificar as duas primeiras etapas da SIGMA Seis - DMAIC em relação às 

vinícolas analisadas, possibilitando indicar melhorias nos processos internos das 

vinícolas quanto a qualidade dos produtos e serviços. 
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2 VINHO E ENOTURISMO 

 

O vinho é um dos mais sublimes, sofisticados, e ao mesmo tempo, um dos mais 

simples e corriqueiros produtos da humanidade. Poucos alimentos foram, na história, tão 

discutidos, analisados, conceituados e reverenciados como o vinho. Vinho e história se 

entrelaçam de tal maneira que não se pode dissociá-los. “Cada garrafa carrega em si a 

história de sua região e bastante da cultura de seu povo. Falar de vinhos, portanto, é falar de 

história, é falar de cultura, de gastronomia e de emoções” (ADEGA, 2020, sp).  

Definir este produto parece fácil, mas quanto mais próximo se está do objeto mais 

complexa fica esta tarefa. Por exemplo, hoje, no Brasil, há três categorias de vinhos: vinho 

corrente ou comum, vinho especial e vinho fino (CORDEIRO, 2006). As diferenças entre 

estes três produtos não são necessariamente contempladas em sua conceituação. Pires 

(1993) propõe uma definição mais ampla, enunciando que o vinho é o produto obtido 

exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas, esmagadas ou 

não, ou de mosto de uvas. Esta definição, contudo, não especifica a espécie de uva utilizada 

na fabricação do produto, uvas européias5, uvas híbridas ou uvas americanas6, 

inviabilizando assim, uma melhor classificação e denominação do nível de qualidade do 

mesmo.  Denominações de Origem Controlada, Indicações Geográficas de Procedência ou 

outras classificações utilizadas podem ser prejudicadas por um conceito tão amplo e pouco 

discriminativo, onde vinhos elaborados com cepas distintas podem ser considerados e 

comercializados como sendo, em teoria, o mesmo produto final, mas com caraterísticas 

sensoriais muito distintas.  

A definição legal de vinho fino no Brasil se dá através da lei federal nº 7.678, de 8 

de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho 

e derivados da uva e do vinho.  

Art. 9o § 2º - Vinho fino é o vinho de teor alcoólico de 8,6% (oito inteiros e seis 

décimos por cento) a 14% (catorze por cento) em volume, elaborado mediante 

processos tecnológicos adequados que assegurem a otimização de suas 

características sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis vinifera do grupo 

Nobres, a serem definidas em regulamento (BRASIL, 2004, sp). 

                                                 
5 Uvas viníferas ou europeias – frutas da Vitis vinifera, ex. Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir.  
6 Uvas norte-americanas – frutas da Vitis lambrusca, ex. Concord, Niagara e Isabel. 
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Muitos países adotam diferentes definições legais sobre o vinho, assim como os 

autores, historiadores e a tantos outros profissionais ou entusiastas ligados ao tema 

divergem sobre o mesmo. A tantas definições e conceitos sobre vinho, quantas versões 

sobre sua origem e história.  Entretanto, autores e historiadores concordam sobre alguns 

fatos, como os relatados a seguir.  

 

 

2.1 Vinho no Brasil 

 

 O Brasil, com suas dimensões continentais, diverso em culturas agrícolas e em 

produtos, não possui uma forte herança e tradição vinícola se comparado com outros países 

do globo.  Com uma história e cultura vitivinícola recente, a produção e consumo de vinho 

ainda está em desenvolvimento e apresenta características distintas.  “A produção e o 

consumo de vinhos no Brasil ainda são bastante reduzidos, se forem levadas em 

consideração a superfície cultivável e a população do país” (PACHECO, 2001, p. 16). No 

entanto percebe-se que nos últimos anos, tem havido um grande avanço no consumo e na 

qualidade dos vinhos brasileiros. Conforme dados da OIV – Office International de La Vigne 

e Du Vin (2008), o Brasil tem-se situado, nos últimos anos, entre os vinte maiores 

produtores de vinho do mundo. Contudo, Lona (2001, p.55) sustenta:  

O consumidor de vinhos no Brasil se diferencia de modo geral do consumidor de 

países tradicionais, onde o hábito é resultado da herança familiar, porque ele 

“descobre o vinho em idade adulta”. Por este fato, o vinho é motivo de destaque 

social. Tomar vinho, independentemente de sua qualidade, é uma demonstração 

de bom gosto, de refinamento. 

  São poucas as regiões no país onde se consome vinho por hábito resultante de 

herança familiar. As regiões com forte influência da imigração européia matem a tradição 

do consumo familiar, diário, desde vinhos menos sofisticados até aos de boa qualidade. A 

evolução que aconteceu no consumidor brasileiro foi acompanhada pela evolução do setor 

produtivo. A indústria vinícola brasileira foi uma das que mais progrediu tecnologicamente 

na América Latina nas últimas décadas. Neste período, o vinho fino brasileiro, conquistou 

espaço no mercado, adquiriu boa distribuição e melhorou sua qualidade final, reflexos da 

evolução tecnológica e cultural que trouxeram ao país os equipamentos, instalações e 
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métodos de elaboração mais apropriados às necessidades locais para elaboração de vinhos 

de qualidade.  

 A vitivinicultura brasileira teve seu início no século XVI, com o português Martin 

Afonso de Souza, que trouxe consigo videiras européias e foi a primeira tentativa de 

introdução da espécie no país. Este primeiro cultivo foi realizado na Capitania de São 

Vicente, litoral paulista, mas como as condições de solo e clima não eram favoráveis, foi 

posteriormente transferido para onde hoje se encontra o município de São Paulo 

(CABRAL, 2004). Várias outras tentativas de cultivo foram realizadas no Brasil no período 

colonial, porém somente no Rio Grande do Sul as videiras obtiveram uma melhor 

adaptação e conseqüente evolução quantitativa e qualitativa. O cultivo de uvas e produção 

de vinhos avança na região com a construção das Missões Jesuítas.  

Assim como as Missões, a uva e o vinho prosperaram na região. Mas não 

chegaram a criar uma identidade da população local com o vinho. Pois, como se 

sabe, as Missões foram dizimadas pela Coroa portuguesa, e os sobreviventes, 

dispersos por toda a região, tiveram pouco ou nenhum interesse em preservar a 

viticultura (CORDEIRO, 2006, p.29). 

 Após esta primeira tentativa, a vitivinicultura brasileira foi abandonada até a 

chegada dos imigrantes italianos no século XIX. Que novamente trouxeram inspiração e 

conhecimento sobre a vinicultura, em especial a do sul do país.  

A cultura vitivinícola no Brasil praticamente cessou até a chegada de imigrantes 

italianos, a partir de 1870, que recomeçaram o plantio de videiras na Serra 

Gaúcha, onde até hoje se produz quase todo o vinho de qualidade no Brasil e, em 

menor escala, em alguns outros estados brasileiros, como Santa Catarina, Paraná 

e São Paulo (PACHECO, 2001, p. 47).  

No início, utilizaram mudas de videiras da espécie Vitis vinifera trazidas por eles da 

Europa, mas como possui uma difícil adaptação ao clima brasileiro, logo se difundiu o uso 

de videiras de espécies americanas, que ainda hoje correspondem à maior parte da produção 

nacional. 

Os vinhos nacionais obtiveram grande melhoria a partir da de 1970, graças à 

instalação de multinacionais ligadas ao ramo, principalmente no sul do país. Estas novas 

empresas possuíam marketing agressivo, grande volume de recursos financeiros e 

tecnológicos, e ofereceram incentivos aos produtores e cooperativas locais pra que 

produzissem uvas adequadas à produção de vinho fino, as viníferas. Com a expansão da 

vitivinicultura brasileira na região da Serra Gaúcha, assim como na região do vale do São 

Francisco (PACHECO, 2001). Outros estados vêm desempenhando um importante papel na 
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produção de vinhos fino no Brasil, como a região do Planalto Serrano Catarinense. “Santa 

Catarina é o quarto estado em área plantada com uvas no Brasil, mas fica em sexto lugar na 

produção de uvas. Ainda assim, é o segundo estado produtor de vinhos, demonstrando sua 

vocação para a vitivinicultura” (CORDEIRO, 2006, p. 33). 

O Paraná ainda é um pequeno produto se comparado com estados como o Rio 

Grande do Sul ou Santa Catarina. Com 66.000 hectares plantados em 2016, o estado possui 

potencial de expansão, especialmente em regiões de altitude, como a Região Metropolitana 

de Curitiba (EMBRAPA UVA E VINHO, 2018). Outras regiões são classificadas como 

novas regiões vitivinícolas brasileiras, como o interior do Estado de São Paulo, Sul de 

Minas Gerais, Vale do São Francisco na Bahia e Pernambuco. 

 

 

2.2 O enoturismo 

 

Embora o vinho tenha motivado deslocamentos para as regiões produtoras há 

séculos, somente nas últimas duas décadas é que o cultivo da videira e a elaboração de 

vinhos se consagraram mundialmente como atrativos turísticos. A cada ano, milhões de 

turistas deslocam-se para as tradicionais regiões vinícolas da Europa e para as regiões 

denominadas de o “novo mundo” da vitivinicultura: à Austrália, à Nova Zelândia, aos 

Estados Unidos, à África do Sul e à América Latina (DODD, 2004). 

Existem duas correntes de pensamento a respeito do conceito de enoturismo. Para 

alguns estudiosos, o enoturismo refere-se à visitação de vinícolas, festivais do vinho ou 

mostras de uvas em que a principal motivação dos turistas está relacionada à degustação de 

vinhos e aos atributos de uma região vitivinícola. Já outros autores consideram que 

enoturista pode ser tanto alguém que viaja a uma região vinícola para aprender sobre tipos 

de uvas e vinhos, conhecer o lugar onde seu vinho favorito é produzido ou, ainda, pessoas 

que somente buscam momentos de lazer e recreação. Neste caso, a motivação do turista não 

está diretamente relacionada ao consumo de vinho, mas à paisagem das videiras e à 

atmosfera rural, em geral, presentes nas regiões produtoras vitivinícolas (PRESTON-

WHYTE, 2004). Contradições conceituais a parte, nota-se em ambas as vertentes a 

atratividade principal no vinho, produto alimentar milenar e rico em história e sabores 
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independentemente de a existência de uma atividade turística existir na região onde o 

mesmo é produzido.  

 

 

2.2.1 Conceitos de enoturismo e enoturista 

 

A literatura sobre enoturismo é pouco expressiva, há pouco interesse no assunto por 

parte de pesquisadores e universidades, e só recentemente têm aparecido alguns estudos 

sobre o tema, com ênfase no setor vinícola. 

O enoturismo, também conhecido como turismo do vinho, tem se destacado dentre 

as novas modalidades turísticas consolidadas nas últimas décadas. Além de movimentar a 

economia de muitos países, o turismo e o vinho, isolados ou associados, carregam grande 

significado simbólico e, nesse sentido, apresentam muitas características comuns. O vinho e 

o turismo podem representar na sociedade contemporânea a busca pelo prazer, o desejo de 

evadir-se, de compartilhar (MITCHELL, 2004). 

Como descreve Mollo (1999 apud CAMBOURNE et al. 2004, p. 39), o vinho é 

uma bebida forjada com os séculos que inspirou a escrita de milhares e milhares de versos e 

páginas de prosa, que é insubstituível, nobre alimento, um prazer ao paladar e contribui 

para o bem-estar econômico de muitos. Hoje sua importância é percebida também por 

constituir-se um forte atrativo turístico em muitas localidades. 

A definição de Hall et al (2004) para o enoturismo pode ser chamada de conceito 

“clássico” do fenômeno, sendo considerada em grande parte dos artigos consultados sobre 

o tema. Para esses autores, o enoturismo pode ser definido como: visitação de vinhas, 

vinícolas, festivais do vinho ou mostras de uvas em que a principal motivação dos turistas 

está relacionada à degustação de vinhos e aos atributos de uma região vitivinícola. 

Porém, outros autores como Alant e Bruwer (2004) consideram que enoturista pode 

ser tanto alguém que viaja a uma localidade vinícola para comprar vinho; alguém que viaja 

especialmente para conhecer o lugar onde seu vinho favorito é produzido; ou, ainda, 

pessoas que simplesmente buscam momentos de lazer e recreação. 

Johnson (1999) também comunga da opinião de que, muitas vezes, a motivação do 

enoturismo não está diretamente relacionada ao consumo de vinho e sim à paisagem das 
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videiras que por ser uma paisagem rural, também proporciona o contato com a natureza. 

Assim, surge o questionamento sobre onde está o limite entre turismo rural e enoturismo 

ou, ainda, quando o visitante de uma região vinícola torna-se um enoturista. 

Pode-se, então, visualizar duas correntes de pensamento a respeito da definição do 

enoturismo em relação às motivações dos visitantes de uma paragem vinícola. A primeira, 

representada por Hall et al (2004), considera enoturismo apenas o fluxo de visitantes cuja 

motivação está no vinho, no cultivo da uva, suas mostras, degustações e festivais. Já para 

outros autores, como Johnson (1999 apud HALL et al. 2004), o enoturismo pode ser 

motivado também pela atmosfera e particularidades da paisagem dos vinhedos ou pela 

busca de lazer e recreação não diretamente relacionados ao consumo do vinho. 

 

 

2.2.2 O enoturismo no mundo 

 

O turista do vinho, ou enoturista, pode ser definido como o sujeito que, a partir de 

seu desejo de fuga do cotidiano, de nomadismo, de desligamento (MAFFESOLI, 2001), 

deslocou-se de seu local de residência e deseja conhecer algum aspecto relacionado à 

vitivinicultura. Pode ser o sujeito que decidiu participar de um curso técnico de degustação, 

bem como aquele que apenas decidiu conhecer os produtos de determinada região vinícola, 

visitar algum museu do vinho, as famílias produtoras, alguma exposição artística, comprar 

vinhos, aprender, apreciar as paisagens, entre outros aspectos típicos de regiões vinícolas. 

Este é um fenômeno turístico que acontece em todo o mundo. 

Para Pacheco e Silva (2001), as visitações nos roteiros de vinhos, em países como 

França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, são tão ou mais procuradas que as visitações 

a museus e monumentos. De acordo com a Fundação do Vinho Australiano (1996), para 

muitas empresas pequenas, o enoturismo pode ser o negócio central, especialmente 

naquelas em que a produção de vinho é uma opção de vida; para outras, pode ser um 

negócio secundário servindo como um canal de vendas e um meio de educar o consumidor 

(HALL et al, 2004, p. 10). 

Nos Estados Unidos, o Napa Valley, na Califórnia, é o vale mais famoso pela 

produção de vinhos e para o enoturismo. As regiões vinícolas da Califórnia recebem, 
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anualmente, cerca de 4,5 milhões de turistas. São o segundo maior destino turístico da 

Califórnia, ficando somente atrás da Disneylândia. A cidade de Mendoza, na Argentina, 

recebeu mais de uma milhão de pessoas em 2015 e dispõe de uma série de serviços para o 

visitante (VILLANUEVA; GIRINI, 2016). Na França, existem várias regiões vinícolas que 

oferecem distintas opções ao turista, que vão desde visitas a vinhedos e cantinas até 

tratamentos de saúde, conhecidos como Vinoterapia. Na localidade da Alsácia, na França, 

23% do vinho é comercializado diretamente aos turistas; na Borgonha, esse número é de 

12%. Também na Borgonha, o Chateau Clos de Vougeot recebe anualmente 80.000 

visitantes, mesmo sem oferecer degustação (VALDUGA, 2007). 

O início do processo de transformação do vinho em um evento cultural, e a idéia de 

lançá-lo como produto turístico, na Europa, data de 1993 na Itália, do Movimento Turismo 

Del Vinho (MTV). Esse movimento ganhou repercussão, e sua realização tornou-se um 

evento mundial chamado Wine Day. No entanto, Hall (2004, p. 41) afirma que apenas 23% 

dessas empresas aceitam receber visitas com agendamento prévio, e que o maior desafio do 

MTV é convencer os produtores de vinho a abrirem as portas das vinícolas aos visitantes. 

Até 2004, já existiam na Europa 216 rotas de vinhos subdivididas da seguinte maneira: 98 

na Itália, 20 na Eslovênia, 17 na Áustria, 16 na Espanha, 15 na França, 11 na Alemanha, 11 

em Portugal, 6 na Grécia, 4 na Croácia, 2 na Suíça, 1 na Eslováquia e mais recentemente a 

Hungria, com 15 rotas (LOCKS; TONINI, 2005). 

A Great Wine Capitals (GWC) é uma das mais importantes associações ligadas ao 

enoturismo e congrega sete das principais capitais vinícolas do mundo: Bordeaux (França), 

Florença (Toscana-Itália), Bilbao (Rioja-Espanha), Porto (Portugal), Mainz (Reno-

Alemanha), São Francisco (Napa Valley-EUA), Cape Town (África do Sul) e Mendoza 

(Argentina). Segundo o instituto, o percentual de receita com enoturismo das vinícolas 

entrevistadas corresponde a impressionantes 19,45%. Ou seja, cada vez menos o negócio 

das vinícolas é vender vinho e cada vez mais vender vivências (GWC, 2019). 

 Como se sabe a vitivinicultura é uma atividade eminentemente de integração 

cultural e social. O turista é ávido por compartilhar momentos culturais e o vinhateiro, 

geralmente uma pessoa alegre, descontraída e receptiva que se orgulha do que faz. O 

Turismo encontrou aí terreno fértil para prosperar e se consolidar. Com o passar do tempo 

outras vinícolas e empreendimentos turísticos se integraram e a vitivinicultura passou a ser 
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o carro-chefe na promoção e divulgação da região. Tornando-se, hoje, um extraordinário 

negócio tanto para as empresas como para as agências de viagens, operadoras turísticas e 

essencialmente para o turista.  

 Visitar uma cantina, conhecer o processo de elaboração dos vinhos e derivados, 

aprender a história, tradição, folclore, gastronomia e, principalmente degustar e adquirir 

produtos diretamente do local da fabricação é um negócio que vem crescendo dia a dia. Por 

isso muitas empresas, por meio da criatividade, estão inovando, revendo conceitos, 

reavaliando comportamentos, remodelando instalações, criando roteiros, acrescendo 

atrações e apresentando curiosidades, a fim de se tornarem um diferencial em um mercado 

ainda em expansão em diversas regiões do mundo, especialmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, entre outros.   

  

 

2.2.3 O Enoturismo no Brasil 

 

No Brasil, à medida que a vitivinicultura nacional foi evoluindo em qualidade, o 

enoturismo começou a se propagar e, em várias regiões brasileiras produtoras de vinhos, já 

se registra fluxo de visitantes. Percebe-se, assim, um incremento no interesse das pessoas 

em relação ao vinho, sua elaboração, sua história, seu serviço, sua harmonização com a 

gastronomia e seu papel inserido na história da localidade produtora. Valduga (2012) já 

reconhecia que quando o enoturismo começou a multiplicar-se, já se registrava um fluxo 

considerável em múltiplas localidades produtoras de vinho. No Vale do Vinhedos, em 

concreto, o enoturismo representa há um tempo considerável uma parcela bastante 

significativa da faturação. 

Infelizmente, a insipiência de dados estatísticos que apontem o montante de 

enoturistas e consequentemente seu impacto social e econômico, impossibilita uma 

compreensão do panorama nacional desta atividade.  

Segundo a União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA), o número de enoturistas 

cresce uma média de 10% a 15% ao ano. Porém, com os impactos da pandemia, esse 

crescimento foi interrompido, assim como em outras áreas da economia (UVIBRA, 2021). 
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Pesquisas recentes apontam que o volume de vinho consumido pelo brasileiro 

aumentou significativamente no último ano.  

Entre janeiro e setembro deste ano, o consumo per capita teve um aumento 

histórico de quase uma garrafa: foram em média 2,68 litros consumidos por 

pessoa maior de 18 anos – crescimento de 26% ante igual período de 2019, que 

teve a marca de 2,13 litros. Os dados constam em estudo desenvolvido pela Ideal 

Consulting e revelam o bom momento do setor, que teve neste ano uma das 

melhores safras da história (WINE SA, 2021, sp). 

 Esta informação, reforça o entendimento que o consumo, e o interesse pelo produto 

sofreu uma elevação expressiva entre os consumidores brasileiros. O volume 

comercializado teve um salto de 37,2% de janeiro a setembro de 2020, conforme aponta o 

mesmo estudo previamente citado. Passou de 265,3 milhões de litros de vinhos e 

espumantes em igual período de 2019 para 363,9 milhões de litros. Somente nos meses de 

junho e julho, a comercialização atingiu 60 milhões de litros e 63,4 milhões de litros no 

país, respectivamente, uma marca histórica. Performance similar foi alcançada em outubro 

de 2019, com a comercialização de 47,7 milhões de litros (WINE SA, 2021). 

Entre os fatores citados para a valorização do consumo de vinho estão o fato de as 

pessoas terem buscado o prazer da gastronomia mais refinada e em família, além da 

possibilidade de compra direta de distribuidores e produtores. As premiações de marcas 

brasileiras e o grande número de informações sobre os produtos nacionais, aguçaram a 

curiosidade do brasileiro. “Houve uma quebra de paradigma, e o brasileiro foi atrás das 

marcas nacionais, valorizando os rótulos daqui. E o melhor: teve boas descobertas!” 

(GALTAROÇA apud WINE SA, 2021, sp).  

 Com este acréscimo tão expressivo no consumo, e do apreço do público brasileiro 

por produtos nacionais em detrimento de produtos importados, podemos supor, de forma 

relativamente segura que o interesse dos consumidores sobre os produtores e seus serviços 

também pode ter sofrido um aumento. Isto posto, acredita-se que o enoturismo também se 

beneficiou destes impressionantes dados estatísticos e obteve uma consequente valorização 

entre seus praticantes.  

Já existem evidências de que o turismo associado ao vinho tem grande potencial 

para se consolidar, não só como modalidade turística, mas também como 

alternativa de desenvolvimento econômico e social para as regiões vitivinícolas 

brasileiras, a exemplo do que ocorre em outras partes do mundo. 

Concomitantemente, o enoturismo no Brasil, como objeto de estudo científico 

começa a dar os primeiros passos, formando um corpo teórico a respeito de suas 

manifestações, suas conseqüências, seu impacto positivo e negativo tanto para a 
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atividade vitivinícola como para as comunidades envolvidas (ZANINI, 2014, p. 

70). 

Desta feita, o mesmo pode ser desenvolvido de forma sistematizada ou pode se 

desenvolver de forma espontânea e não planejada, que pode acarretar prejuízo para 

produtores, equipamentos turísticos e até para os próprios visitantes.  

 

 

2.3 O enoturismo e as dimensões da experiência enoturística 

 

Enoturismo é um segmento da atividade turística que se baseia na viagem motivada 

pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos e das tradições e cultura das localidades que 

produzem esta bebida. O enoturismo envolve o visitante na cultura e nos detalhes da 

bebida. (VALDUGA, 2012). Através deste escopo, é possível afirmar que a prática 

enoturística é caracterizada pela visitação a vinhedos, cantinas, festivais e exposições do 

vinho, sendo este – o gosto pelo vinho e/ou pela região produtora – o elemento central, 

motivador. Para as vinícolas caracteriza-se como uma estratégia de consolidação das 

relações consumidor/produtor (HALL; MANCIONIS, 1998). Flores (2011) complementa 

que o enoturismo apresenta-se como uma forte tendência, uma vez que aliar o vinho e 

turismo se torna uma opção interessante por duas frentes: se o vinho é um atrativo para o 

turismo, por outro lado, o turismo tem papel importante ao contribuir com a divulgação e 

venda dos produtos, além de auxiliar as vinícolas a estabelecer vínculos com os clientes. 

 O turismo do vinho é uma atividade que vem caminhando lado a lado com a 

melhoria da produção de vinhos de qualidade. Além de promover a comercialização e a 

cultura do vinho, esta modalidade é capaz de promover diversos benefícios 

socioeconômicos, em especial quando em áreas rurais, ou seja, em específico quando 

ocorre associado ao processo de produção de uvas. Atividades não agrícolas no meio rural, 

como o turismo, são um processo de mudança com repercussões nas esferas social, 

econômica e cultural, que de um modo ou outro afetam a vida das pessoas e transformam a 

sua condição (SCHNEIDER, 2006). Além de proporcionar benefícios aos empreendedores, 

preserva os serviços intangíveis que a terra fornece a sociedade, juntamente com a 

produção de alimentos, tais como, oportunidades de lazer, gestão da paisagem, da 

biodiversidade e da cultura (ALONSO; BRESSAN; O'SHEA; KRAJSIC, 2015). De modo 
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geral, as práticas enoturísticas têm sido apontadas como elementos significativos no 

desenvolvimento socioeconômico e renascimento das regiões rurais. Entre as principais 

razões está sua contribuição econômica e social para as comunidades rurais. Além disso, há 

outras razões, como o fornecimento de receitas adicionais para a exploração agrícola, 

promoção e proteção dos valores ambientais e culturais, bem como a fonte de emprego para 

os membros das famílias e das comunidades locais (COHEN; BEN-NUN, 

2009; TERZIYSKA, 2018). 

A partir da revisão da literatura apresentada pertinente ao enoturismo pode se 

reconhecer quatro dimensões voltadas a atividade enoturística (Quadro 1). 

 

Quadro 01: Dimensões da atividade enoturística 

Dimensão 

(Construtos) 

Variável Autor (es) e Ano  

Espacial O impacto infraestrutura de receptivo McCOLE; HOLECEK; MILLER-

EUSTICE; LEE, (2018). 

BRUWER; COODE; SALIBA; 

HERBST, (2013). 

SHOR; MANSFELD, (2010). 

Cultural A vitivinicultura influencia a cultura 

local. 

ALEBAKI; IAKOVIDOU, (2011). 

SKÁLOVÁ; RYGLOVÁ; ŠÁCHA; 

PROKEŠ, (2016). 

XIAO; BRUWER; COHEN; GOODMAN, 

(2016).  

Social Os benefícios do enoturismo para a 

comunidade local 

ALONSO; BRESSAN; O’SHEA; 

KRAJSIC, (2015). 

COHEN; BEN-NUN, (2009). 

TERZIYSKA (2018). 

Fonte: Autor, 2021. 
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3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E ENOTURISMO 

 

Notadamente, as práticas da qualidade que mais influenciam os resultados de uma 

organização, atividade ou produto são as políticas de planejamento da qualidade junto a 

liderança dos atores envolvidos, levando-se em conta os efeitos diretos e indiretos, que 

incidem sobre a mesma.  

Cunha e Pinto (2009) ressaltam que o termo qualidade aponta para o máximo, para 

aquilo que é o melhor. Sendo assim, nota-se que o conceito de qualidade é orientado por 

diferentes expectativas e que, por isso mesmo, não é um conceito neutro, mas carregado de 

posicionamento político e ideológico, como ocorre também com a avaliação, sendo 

simplista e redutora a ideia de avaliação como um instrumento neutro e capaz de determinar 

de forma absolutamente objetiva o que é bom ou o que não o é (DIAS SOBRINHO, 2004). 

Por isso, a avaliação que busca determinada concepção de qualidade nunca é isenta de 

valores e interesses. 

Imperativamente, a qualidade é o medida de proveito anunciado ou alcançado de 

qualquer coisa ou serviço, mensurável por meio da forma e dos elementos característicos do 

mesmo e pela decorrência do seu uso. A qualidade possui uma definição subjetiva, 

vinculada a percepções individuais, anseios e resultados esperados por cada indivíduo. 

Múltiplos fatores, como a própria cultura, característica do produto ou serviço prestado, 

necessidades e expectativas influenciam diretamente a percepção da qualidade. (KANO, 

2001). 

Assim, quando uma avaliação é concebida em termos objetivos, ela é enquadrada 

em escalas de comparação, se traduzindo então em indicadores como eficiência, eficácia e 

efetividade. Os indicadores podem ser considerados como um conjunto de instrumentos que 

permitam mensurar da qualidade. Nesse sentido, a tarefa dos indicadores é obter a sintonia 

entre os aspectos qualitativos e quantitativos que expressem os aspectos objetivos da 

realidade. Desta forma, as práticas de qualidade e o impacto direto e positivo da gestão de 

processos e políticas de planejamento da qualidade, podem ser ponderadas por modelos 

teóricos de avaliação da qualidade. Tais modelos podem ser aplicados e mensurados de 

forma sistemática e efetiva. 
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3.1 Percepção da qualidade 

 

O desenvolvimento e implementação do modelo SIGMA, desenvolvido para a 

gestão da qualidade, e sua subsequente codificação nos sistemas de certificação e registro, 

tornou-se um dos modelos de gestão com maior crescimento em popularidade nas últimas 

décadas, dado o seu contributo para a melhoria do desempenho ambiental e a demonstração 

a terceiros da qualidade dos produtos e processos (CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 

2006). 

Este modelo promove uma série de aprendizados e técnicas originalmente 

elaborados para aprimorar, sistematicamente, os processos ao eliminar defeitos.  Um 

defeito pode ser conceituado como a falha do que se entende ser certo. Esta folha pode ser 

de natureza física, no caso de um vinho, ou intangível, como no caso de um atendimento 

turístico. 

Sigma seis é também definido como uma ferramenta de gestão propícia à promoção 

de mudanças organizacionais, permitindo que se atinja as melhorias almejadas em 

produtos, processos e serviços, objetivando acima de tudo a satisfação dos clientes. Kotler e 

Keller (2019) conceituam a satisfação como uma impressão agradável por parte   dos   

clientes, que   os   levam almejar   vivenciar mais   vezes   aquele momento que lhes 

proporcionou prazer.   

 A qualidade é vista pelo Seis Sigma na sua forma mais tradicional, isto é, a simples 

conformidade com normas e requisitos da organização. A este respeito e como afirma 

Mikel Harry, conhecido por ser o arquiteto e o patrono da Seis Sigma, “uma coisa é estar 

no negócio da qualidade, outra coisa é estar na qualidade do negócio” (LINDERMAN et al. 

2003). A Seis Sigma é definida como o valor agregado por um amplo esforço de produção 

com a finalidade de atingir objetivos definidos na estratégia organizacional. 

Seis Sigma foi inicialmente aplicado pela Motorola como resultado de uma 

investigação de um de seus engenheiros, Mikel Harry, em sua divisão de 

eletrônicos localizada em Phoenix em 1985. No entanto, a primeira aplicação do 

conceito é realizada pela Divisão de Comunicações da mesma empresa, na área 

administrativa e financeira. Em qualquer caso, o conceito foi concebido como 

uma estratégia para permitem que a Motorola sobrevivesse no mercado de 

componentes eletrônicos, fortemente ameaçado pela concorrência japonesa. 
(CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 2006, p.151). 
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Os Projetos Seis Sigma seguem duas metodologias distintas, compostas de cinco 

fases cada, são chamadas pelos acrônimos DMAIC e DMADV.  DMAIC (define-measure-

analyse-improve-control) é usado para projetos focados em melhorar processos de negócios 

que já existe. DMADV (define-measure-analyse-design-verify) é usado para projetos 

focados em criar novos desenhos de produtos e processos (WESSEL, G.; BURCHER, 

2004). De acordo com o objetivo e foco da presente pesquisa, que requer a percepção da 

qualidade do serviço oferecido durante a visita as vinícolas, o DMAIC se apresenta como 

uma proposta com maior pertinência.  

Figura 2: Diagrama da metodologia SIGMA Seis - DMAIC. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021 adaptado de Camisón; Cruz; González, 2006. 

 

Para empresas voltadas para o atendimento turístico, a metodologia DMAIC mostra-

se mais apropriada e aplicável pois trata-se de um produto intangível, em que sua qualidade 

é verificável a partir das premissas da metodologia (definir-mensurar-analisar-melhorar-

controlar). 
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Ao aplicar o Seis Sigma numa organização, é feito um intensivo uso de ferramentas 

para a identificação, análise e solução de problemas, com ênfase na coleta e tratamento de 

dados estatísticos, fundamentais para uma correta análise do problema e sua eventual 

correção. 

Camisón et al (2006) elucidam que o diferencial do Seis Sigma está na forma de 

aplicação estruturada dessas ferramentas e procedimentos e na sua integração com as metas 

e os objetivos da organização como um todo, fazendo com que a participação e o 

comprometimento de todos os níveis e funções da organização se torne um fator-chave para 

o êxito de sua implantação. Também atuam como fatores-chave o compromisso da alta 

administração, uma atitude proativa dos envolvidos no programa, e sistematização na busca 

da satisfação das necessidades e dos objetivos dos clientes e da própria organização.  

Além disso, o Seis Sigma prioriza a escolha dos recursos humanos responsáveis 

pela implantação e aplicação do programa de forma criteriosa, além do treinamento e da 

formação das equipes para a seleção, implementação, condução e avaliação dos resultados 

obtidos com os projetos executados, que são a base de sustentação do programa 

(CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 2006). 

Num sentido mais amplo, a Seis Sigma poderá ser vista como o reconhecimento, a 

correção e o desfecho de projetos orientados para a resolução dos problemas mais 

importantes da organização. Esta direção é conseguida a partir de uma alocação das pessoas 

mais competentes, munindo-as dos meios e apoios necessários, para que o trabalho 

desenvolvido seja executado ininterruptamente (BAÑUELAS; ANTONY, 2002). 

Se aplicada corretamente, dentre as principais alterações que o Seis Sigmas provoca 

após sua implementação, cita-se a maior qualidade dos produtos e serviços e consequente 

ganhos financeiros destes empreendimentos.  

No entanto, nossa opinião é que continua sendo uma ferramenta dentro das 

abordagens técnicas de Gestão da Qualidade, como o CCT7 ou o CWQC8. Além 

disso, um especialista em qualidade de renome, como Juran, expressou ceticismo 

sobre Seis Sigma como a salvação da qualidade, não gostando particularmente da 

propaganda de que algumas mídias de transmissão e faixas coloridas, porque não 

vêm acompanhadas de nenhuma certificação (CAMISÓN; CRUZ; GONZÁLEZ, 

2006, p.152). 

                                                 
7 CCT: Total Quality Control - Controle da qualidade total (N.A). 
8 CWQC: Company wide quality control - Controle de qualidade em toda a empresa (N.A.). 
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 A vantagem evidente de se adotar e aplicar a metodologia DMAIC, Sigma Seis, a 

uma vinícola que oferece um receptivo turístico se dá pelo fato da mesma possibilidade de 

ser aplicada tanto ao produto produzido na empresa, quanto ao serviço enoturístico ofertado 

aos seus clientes. 

 

 

3.2 Percepção da qualidade em enoturismo 

 

O turismo dá uma grande contribuição para as economias dos países mais 

desenvolvidos e países em desenvolvimento porque está sendo usado como um veículo 

onipresente para o desenvolvimento econômico e diversificação e um elemento integrante 

da política de desenvolvimento econômico em nível local, regional e nacional 

(SHARPLEY; TELFER, 2002; MCCOLE; HOLECEK; MILLER-EUSTICE; LEE, 2018). 

Cunha e Loureiro (2017) elucidam que, portanto, não é uma surpresa que os 

produtores, varejistas, clientes e até mesmo concorrentes unem forças para criar soluções e 

agregar valor a seus produtos e invariavelmente ao setor como um todo. Estabelecer e 

manter relacionamentos de troca apropriados e desenvolver relacionamentos de qualidade 

resulta em vantagens superiores e distintas para os todos os atores envolvidos. 

O setor do vinho e o enoturismo são interessantes campos de pesquisa porque este 

setor tem características únicas que ainda não foram profundamente estudados e poderiam 

explicar as especificidades destas atividades. Além disso, estes setores desempenham um 

papel importante na economia local, e o reconhecimento da qualidade de seus produtos 

(vinhos e receptivos turísticos) vem sendo aclamados nas mais diferentes regiões 

vitivinícolas no planeta (SKÁLOVÁ; RYGLOVÁ; ŠÁCHA; PROKEŠ, 2016; CUNHA; 

LOUREIRO, 2017; TERZIYSKA, 2018). 

A busca por uma melhoria da qualidade é sem dúvida uma das prioridades nos 

últimos anos dentro do enoturismo nacional. O crescimento da concorrência, aliado ao 

aumento das demandas de enoturistas, vem incitando vinícolas e destinos turísticos a 

avançar em qualidade, e consequentemente, na percepção da mesma pelos clientes.  

Questões de qualidade são muito importantes para destinos turísticos e organizações 

para promover uma melhora a longo prazo, inovação, competitividade e sustentabilidade. 

Assim, melhorando a qualidade dos produtos turísticos e serviços precisa-se do 
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compromisso dos operadores turísticos em termos de inovação, melhoria contínua, e 

renovação (SHOR; MANSFELD, 2010; GARRIGOS-SIMON; NARANGAJAVANA-KA, 

2019). 

Em geral, o enoturismo envolve os sentidos e as emoções, incluindo o prazer em 

ambientes naturais. As pesquisas recentes evidenciam a necessidade de mais pesquisas 

sobre as dimensões sensoriais das atividades enoturística, como este fator pode contribuir 

para uma melhor gestão da atividade e melhorar a satisfação do visitante (BRUWER; 

COODE; SALIBA; HERBST, 2013; XIAO; BRUWER; COHEN; GOODMAN, 2016). 

Portanto, uma grande lacuna de pesquisa parece existir no enoturismo, em que 

estudos sensoriais holísticos podem contribuir para uma maior compreensão da 

natureza complexa e multidimensional das experiências turísticas e a consequente 

percepção da qualidade por parte dos visitantes (BROCHADO; STOLERIU; 

LUPU, 2019, p. 2). 

Vários estudos analisaram dados em apenas um sentido, como visão, gosto ou 

audição. Outros estudos, com análise multissensorial observam que os cinco sentidos 

interagem entre si, oferecendo aos turistas memórias claras e únicas e capazes de 

desenvolver uma imagem multissensorial de cada destino. As imagens visuais incluem, por 

exemplo, montanhas e rios verdes, enquanto as impressões auditivas podem ser de canções 

tradicionais, impressões gustativas de vinhos locais, impressões olfativas da culinária local 

e impressões táteis do vento soprando na pele à noite (ALONSO; BRESSAN; O’SHEA; 

KRAJSIC, 2015; BROCHADO; STOLERIU; LUPU, 2019).  

O enoturismo envolve atividades mais complexas do que apenas a degustação de 

vinhos, porque este setor é a convergência de vários serviços, instalações e atividades 

integradas ao produto enoturismo. Inclui atividades de três níveis de produção. Trata-se da 

gestão de vinhedos da produção de uvas (ou seja, setor primário), produção de vinho (ou 

seja, setor secundário) e acomodações e restaurantes localizados em regiões vinícolas (ou 

seja, setor terciário). Os turistas do vinho visitam vinhedos, vinícolas, festivais de vinho e 

eventos de vinhos, além de se engajar em degustações de vinhos, vivenciar regiões 

vinícolas e apreciar paisagens (ALEBAKI; IAKOVIDOU, 2011; SKÁLOVÁ; RYGLOVÁ; 

ŠÁCHA; PROKEŠ, 2016; MCCOLE; HOLECEK; MILLER-EUSTICE; LEE, 2018). 

Por conseguinte, é evidente que a qualidade no enoturismo está associada a todos os 

produtos e serviços que o visitante se relaciona, seja a paisagem, a estrutura de serviço ou o 

próprio vinho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa científica é essencial à utilização de uma 

metodologia de pesquisa sólida e cuidadosamente planejada. Conforme Parra Filho e 

Santos (2003, p. 95), o método de pesquisa compreende: “caminho a ser trilhado pelos 

pesquisadores na busca do conhecimento”. Assim sendo, para elaboração de um trabalho 

científico ou acadêmico, a metodologia é um fator importante para a aprendizagem, além 

da aptidão, da constância no trabalho e do respaldo de material bibliográfico e do 

conhecimento adquirido. Toda busca pelo conhecimento e verdade, é destinada ao estudo 

da pesquisa.  

 A elaboração de um projeto de pesquisa e o desenvolvimento da própria pesquisa, 

seja ela uma dissertação ou tese, necessita, para que seus resultados sejam satisfatórios, 

estar baseado em um planejamento cuidadoso, reflexões conceituais sólidas e alicerçados 

em conhecimentos já existentes. 

O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo (2008), pela 

sua qualidade política e pela sua qualidade formal. Qualidade política refere-se 

fundamentalmente aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho científico. Qualidade 

formal diz respeito aos meios e formas usados na produção do trabalho. Refere-se ao 

domínio de técnicas de coleta e interpretação de dados, manipulação de fontes de 

informação, conhecimento demonstrado na apresentação do referencial teórico e 

apresentação escrita ou oral em conformidade com os ritos acadêmicos. 

Para Gil (2010), um bom pesquisador precisa, além do conhecimento do assunto, 

ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade social. É igualmente 

importante a humildade para ter atitude autocorretiva, a imaginação disciplinada, a 

perseverança, a paciência e a confiança na experiência. 

Demo (2009, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-a 

como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido 

teórico e prático”. Nesse sentido a pesquisa deve ser objetiva, direcionada, para que não se 

desvie de seu foco, buscando evidenciar a realidade pesquisada. 
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Para Gil (2008, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências 

científicas. Para que seu estudo seja considerado científico e deve obedecer aos critérios de 

coerência, consistência, originalidade e objetivação. É desejável que uma pesquisa 

científica preencha os seguintes requisitos: “a) a existência de uma pergunta que se deseja 

responder; b) a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta; c) a 

indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida” (GOLDEMBERG, 2000, p.106). 

 Pesquisa científica seria, portanto, a realização concreta de uma investigação 

planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia 

científica. Metodologia científica entendida como um conjunto de etapas ordenadamente 

dispostas que se deve vencer na investigação de um fenômeno. Inclui a escolha do tema, o 

planejamento da investigação, o desenvolvimento metodológico, a coleta e a tabulação de 

dados, a análise dos resultados, a elaboração das conclusões e a divulgação de resultados. 

No primeiro procedimento metodológico desta pesquisa foram utilizadas as 

pesquisas bibliográfica que, de acordo com Gil (2010), são representadas quando 

elaboradas a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.  

Segundo Rampazzo (2005, p.63), “As bibliografias, são publicações que se 

especializam em fazer levantamentos sistemáticos de todos os documentos publicados em 

determinadas áreas de estudo ou pesquisa. Graças a eles, torna-se possível ao estudioso 

acompanhar a literatura especializada de sua área, tanto as publicações de livros como as de 

artigos e revistas”. 

Normalmente toda a pesquisa científica se inicia com uma pesquisa bibliográfica, 

onde se procura referencias de autores que já escreveram sobre determinados temas. Ela 

constitui uma excelente técnica para fornecer ferramentas teóricas, de conhecimento.  

Köche (2006, p.122), argumenta que a pesquisa bibliográfica é:  

A que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento 

disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres. Na 

pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o conhecimento disponível na 
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área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 

contribuição para auxiliar e compreender ou explicar o problema da investigação. 

 Mattar (2008) elucida ainda que a pesquisa bibliográfica é uma das fontes 

tradicionais para pesquisa. Mesmo as pesquisas de campo e de laboratório acabam por se 

utilizarem da biblioteca, na procura de textos teóricos, esse conceito ainda é atestado por 

(ULBRA, 2007 p.120) que explica que “a pesquisa bibliográfica sempre se mantém 

presente em outros tipos de pesquisa, uma vez que é utilizada para o suporte teórico de 

qualquer estudo”. Então quanto mais textos forem analisados referentes ao enoturismo, 

qualidade e satisfação do cliente, um número maior de referenciais existirá para o presente 

trabalho. 

Também será feita uma pesquisa documental, que segundo (ULBRA, 2007, p.121), 

“diferencia da pesquisa bibliográfica pela natureza das fontes, pois utiliza materiais que 

ainda não receberam um estudo analítico ou interpretativo, ou seja, documentos e objetos 

de primeira mão”. Alguns dados a serem pesquisados: informações de empresas do ramo de 

vitivinicultura, referentes aos avanços do enoturismo, os equipamentos disponibilizados 

para uma boa recepção dos mesmos e os projetos de ampliação de oferta receptiva. 

Mattar (2008, p. 169), afirma que a pesquisa documental consiste em: 

Documentos não convencionais e semi publicados, que são produzidos no âmbito 

governamental, acadêmico, comercial e industrial, em cuja origem aspecto 

comercial não é levado em conta, e que, portanto, não são normalmente 

encontrados nos circuitos de distribuição comercial e nas bibliotecas. 

A pesquisa documental pode ser dita como primária, pois as podem será até mesmo 

de fontes não escritas. “Todas as fontes podem incluir documentos históricos, tais como 

leis, declarações estatutárias e também relatos de pessoas” (TIM, 2004, sp). 

Segundo (RAMPAZZO, 2005 p.52) “A pesquisa documental apresenta algumas 

vantagens. De fato, os documentos constituem uma fonte rica e estável de dados”. 

Como terceiro procedimento foi realiza uma pesquisa aplicada caracterizada como 

levantamento, com o objetivo de levantar informações de uma amostragem do universo a 

ser estudado. “Neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os 

fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo 

pesquisador” (ANDRADE, 2010, p.106).   
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Com essa afirmação fica claro que a elaboração de pesquisa de levantamento, é 

fundamental um bom questionário e que não deixe dúvidas para o entrevistado, nem mesmo 

exista confusões nas respostas dadas. 

Também (ULBRA, 2007, p.125) afirma que a “principal característica desse tipo de 

pesquisa é a busca por conhecer aspectos importantes do comportamento humano”, bem 

como de sua atividade ou comportamento em determinado momento. 

As pesquisas de levantamento caracterizam-se pela investigação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca de um 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 

conclusões correspondentes aos dados coletados (ULBRA apud GIL, 2007, 

p.125). 

Para entender o enoturismo e responder à questão de pesquisa, optou-se por uma 

abordagem de pesquisa quantitativa e descritiva, mais apropriada quando a questão de 

pesquisa é exploratória e visa a explicação mais profunda de um fenômeno multifacetado. 

(RAMPAZZO, 2005, p.53) afirma que: 

A pesquisa descritiva procura, pois, descobrir com a precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e sua conexão com outros, 

sua natureza e suas características. Busca conhecer as diversas situações e 

relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 

comportamento humano, tanto do indivíduo tomando isoladamente como de 

grupos e comunidades. 

Esta pesquisa caracteriza-se desta forma, pois busca captar o fenômeno a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, visando uma melhor compreensão da 

complexidade dos fenômenos sociais e seus significados. Stakes (2016) define um estudo 

descritivo como aquele em que o pesquisador pretende conhecer uma comunidade, seus 

traços característicos, seus valores, entre outros. Tais características fazem-se igualmente 

presentes nesta pesquisa, considerando que se visa analisar a percepção da qualidade e sua 

eventual satisfação pelos visitantes de vinícolas. 

Segundo (BARROS, 2007, p.101) “Em geral, as pesquisas são realizadas por 

amostras. Isto é se justifica porque nem sempre é possível obter informações de todos os 

indivíduos ou elementos que compõem o universo ou a população que se deseja estudar”. 

Desta forma, entende-se que seja utópico prever um estudo que analise todo o universo de 

pesquisa. 

 Neste sentido, “Universo da pesquisa significa o conjunto ou a totalidade de 

elementos que possuem determinadas características definidas para um estudo. Cada 
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unidade ou membro de uma pesquisa denomina-se elemento” (BARROS, 2007, p.101), 

portanto o conjunto dos elementos forma o universo a ser entrevistado.  

O Universo de pesquisa almejado caracteriza-se por vinícolas que produzem vinhos 

finos na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e que desenvolvem atividades de 

receptivo enoturístico em suas estruturas.  

 

 

4.1 A seleção das vinícolas analisadas 

 

Por meio de levantamentos exploratórios embasados em informações e dados 

disponibilizados pela Associação de Viticultores do Paraná (VINOPAR), foram 

identificados em empreendimentos que se enquadram no universo da pesquisa previamente 

assumidos. 

A VINOPAR, foi fundada em 2017 e conta com a participação de doze vinícolas 

distribuídas na RMC: Araucária, Cave Colinas de Pedra, Familia Fardo, Famiglia 

Zanlorenzi, Franco Italiano, Legado e Vinhos Santa Felicidade; no sul do Paraná: Bertoletti 

e RH; e no norte do Paraná: Crevelim, Guaravera e Paschovino. 

A associação tem por missão fortalecer a produção e comercialização de vinhos 

finos, coloniais, espumantes e demais produtos da uva como sucos e grappas9; estimular o 

consumo e a valorização de vinhos nacionais pelo consumidor brasileiro e estrangeiro; 

consolidar o Paraná como um novo polo vitivinicultor no cenário nacional e estimular a 

prática do enoturismo despertando estímulos diversos aos amantes do vinho, da 

gastronomia e das paisagens rurais do estado (VINOPAR, 2021). Desta forma, a associação 

estimula a todos os enófilos10 e profissionais da área a descobrir o potencial do vinho 

paranaense e a visitar as suas vinícolas associadas. 

 Dentre as empresas associadas, 5 (cinco) vinícolas da RMC, elaboram vinhos finos 

e possuem uma estrutura (área de produção, sala de degustação, restaurante, áreas de apoio, 

entre outros) para o receptivo do enoturismo em suas instalações. Sendo elas: 

                                                 
9 Grappas: A Grappa ou Graspa é uma aguardente produzido a partir da fermentação e posterior destilação do 

bagaço da uva (REVISTA ADEGA, 2021). 
10 Enófilo: pessoa que gosta muito de vinhos e que pode até ter um conhecimento avançado sobre rótulos, 

história, sabores e outras curiosidades, mas que nunca se inseriu na produção, nem no comércio da bebida. 

Para o enófilo, o vinho é um entretenimento (FAMÍLIA VALDUGA, 2017). 
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 Vinícola Araucária - São José dos Pinhais / PR; 

 Cave Colinas de Pedra - Piraquara / PR; 

 Vinícola Família Fardo - Quatro Barras / PR; 

 Vinícola Franco Italiano - Colombo / PR; 

 Vinícola Legado - Campo Largo / PR. 

 

 

4.1.1 Vinícola Araucária 

 

Projeto pioneiro em de São José dos Pinhais, onde predomina o cultivo das 

variedades cabernet franc, a mais bem adaptada ao terroir, e chardonnay, além de cabernet 

sauvignon, pinot noir, e viognier. Foi pioneira na Região Metropolitana de Curitiba em unir 

vinhedo e vinícola no mesmo local, promovendo o enoturismo e difundindo conhecimentos 

sobre esta bebida milenar. A referência a ícones paranaenses rege os rótulos dos vinhos 

elaborados: Poty, artista plástico paranaense de renome, a ave Gralha Azul e a Angustifólia, 

o nome científico da Araucária, árvore nativa da localidade que abraça a paisagem do 

vinhedo (ARAUCÁRIA, 2021). 

A Vinícola Araucária está localizada na Colônia Malhada, zona rural do 

município de São José dos Pinhais (SJP), a 40km do centro da capital paranaense 

e próximo ao aeroporto. A propriedade está situada a cerca de 980 metros de 

altitude, possui clima temperado húmido e solo argilo-calcário. A implantação do 

vinhedo foi feita em 2007, projeto desbravador no município (VINOPAR, 2021, 

sp). 

O empreendimento teve seus primeiros vinhos lançados em 2012 e desde então vem 

se destacando no cenário nacional com produtos de qualidade atestada em concursos 

importantes no país.  

A vinícola em 2020 realizou uma significante conquista: o título de Vinícola 

Revelação da Grande Prova de Vinhos do Brasil. Seis dos seus rótulos, entre vinhos e 

espumantes, também foram premiados na 9 ª edição do evento. O Angustifólia Reserva da 

safra de 2012 foi eleito campeão nacional da categoria Cabernet Sauvignon 

(ARAUCÁRIA, 2021). 

A empresa despertou para o potencial enoturístico em 2014, com visitas guiadas e 

degustações oferecidas aos sábados, domingos e feriados. Em 2015 foi inaugurado o 
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restaurante Gralha Azul, com capacidade para 120 clientes, que atua com uma gastronomia 

vibrante e repleta de influências locais, nacionais e internacionais em seus cardápios 

harmonizados, e em 2016 foram construídas cabanas de madeira em meio ao bosque para 

hospedagem de visitantes e caminhadas na propriedade rural em trilhas ecológicas na Mata 

Atlântica e em bosques de pinheiros, com cachoeira, lago, gruta e mirante (ARAUCÁRIA, 

2019). 

Atualmente, o enoturismo é uma das principais atividades desempenhadas no local, 

e conta com visitas guiadas finais de semana e feriados em cinco horários: dois pela manhã 

e três à tarde. Além disso, anualmente, realiza a Festa da Vindima, onde os visitantes têm a 

oportunidade de colher as uvas, degustá-las e participar da pisa-a-pé dos cachos em tinas de 

madeira, simulando uma prática ancestral dos camponeses viticultores. Outros eventos 

acontecem ao longo do ano, explorando diversos aspectos da produção do vinho, da 

gastronomia e cultura local. 

 

 

4.1.2 Cave Colinas de Pedra 

 

A Cave Colinas de Pedra é um projeto inédito no mundo de maturação de 

espumantes no interior de um túnel ferroviário em meio a uma área de mata atlântica 

protegida da Serra do Mar paranaense. Localizada na Terra dos Mananciais e Nascentes do 

Rio Iguaçu, Patrimônio Natural Tombado em 1986 pelo Governo do Estado do Paraná, um 

lugar privilegiado e com visual esplêndido, em meio à Mata Atlântica Brasileira. 

Em 1999 foi adquirida uma área de 45 hectares localizada nos fundos da Estação 

Ferroviária de Roça Nova, no município de Piraquara - Paraná. No ano seguinte, 

foram adquiridos em leilão público, da extinta Rede Ferroviária Federal S.A - 

RFFSA, a estação, o túnel ferroviário desativado, localizado a 140 metros da 

estação e uma litorina sucateada (VINOPAR, 2021, sp). 

A partir desta aquisição, viabilizou-se a ideia da adaptação do túnel em cave 11de 

maturação de espumantes. Após dois anos de testes foi constatado que a temperatura 

interna variava apenas 1°C ao longo de todo o ano, sendo 16°C no inverno e, no máximo 

                                                 
11 Cave: A tradução desse termo é “caverna”. Geralmente, é o local onde os vinhos ficam estocados, no 

subsolo, com temperatura e iluminação controladas. Em alguns casos, até mesmo a umidade é passível de 

controle (WINE, 2021, sp). 
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17°C, no verão, uma excepcionalidade que reunia as condições mais adequadas para a 

maturação de vinhos espumantes. 

 O túnel possui extensão de 429 metros, com 5 metros de altura e 3,5 metros de 

largura. As duas portas internas, no espaço da cave, são portas tipo “cofre forte” de alta 

resistência. A capacidade de armazenamento é de 50.000 garrafas, porém existe uma cave 

reserva, podendo elevar esse número a 500.000 garrafas (CAVE COLINAS DE PEDRA, 

2021). 

A Cave Colinas de Pedra faz a guarda, maturação e processos finais do vinho 

espumante, pelo método de elaboração Champenoise12, que compreende a rèmuage13, 

dégorgement14, adição do licor de expedição15, rolha, gaiola e rotulagem. A primeira fase 

de elaboração do espumante é feita pela tradicional vinícola brasileira Cave Geisse. 

 Em relação ao enoturismo, o empreendimento realiza visitas guiadas ao túnel com 

degustação de espumantes em dois horários durante os finais de semana. Possui um 

restaurante, para 60 pessoas, foi construído na estação ferroviária restaurada e serve 

almoço, com mesa gourmet, pensado na harmonização com os espumantes da vinícola. 

(CAVE COLINAS DE PEDRA, 2021). 

 A paisagem local e a estrutura física da empresa são atrativos a parte. 

Áreas de descanso, com gazêbos e confortáveis cadeiras, redários e trilhas pela 

Mata Atlântica oferecem uma imersão na área de natureza preservada. Possui 

ainda um vagão de trem para passageiros, fabricado na Philadelphia - USA, na 

década de 60, inteiramente restaurado permite os visitantes vivenciar momentos 

de nostalgia. Ainda, é possível chegar à vinícola de helicóptero fazendo um voo 

panorâmico do centro de Curitiba à Serra do Mar contratando o serviço com a 

vinícola (VINOPAR, 2021, sp). 

Um empreendimento singular em propósito e estrutura, natural e construída, que 

encanta os visitantes e proporciona uma visão histórica dos meios de transporte, além de 

                                                 
12 Champenoise: Método de produção dos Champagnes, cuja segunda fermentação ocorre dentro das próprias 

garrafas. Outros lugares do mundo também podem utilizar esse mesmo processo e o chamam de método 

tradicional ou método clássico, com algumas especificidades de nomes, dependendo do país (WINE, 2021, 

sp). 
13 Rèmuage: Após a segunda fermentação, as garrafas com as borras (sólidos) são colocadas em suportes 

adequados. Pela ação do homem (ou de máquinas) de girá-las, esses sedimentos são direcionados ao gargalo, 

com o objetivo de serem eliminados em uma fase posterior (WINE, 2021, sp). 
14 Dégorgement: Procedimento empregado em espumantes cuja fermentação ocorre dentro da garrafa. 

Consiste na retirada do sedimento sólido (congelado) concentrado no gargalo da garrafa, após o trabalho feito 

na rèmuage. (WINE, 2021, sp). 
15 Licor de expedição: Líquido adicionado para completar o líquido perdido no dégorgement. É nessa última 

etapa que se faz a dosagem, ou seja, o acréscimo de açúcar para que a bebida ganhe o perfil final de dulçor. 

(WINE, 2021, sp). 
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possuir todos os critérios necessários a maturação de vinhos espumantes de classe 

internacional. 

 

 

4.1.3 Vinícola Família Fardo  

 

A vinícola está situada em uma área de 73 mil metros quadrados de terrenos às 

margens da BR 116, Regis Bitencourt, sentido Curitiba/São Paulo, no município de Quatro 

Barras. 

A vinícola surgiu do desejo da família Fardo, descentes de imigrantes italianos, em 

preservar o legado de produção de vinhos iniciado por seus antepassados. Em 2008, foram 

adquiridas pipas de madeira de parte da família localizada em Farroupilha, Rio Grande do 

Sul. O objetivo era manter as pipas na família como uma herança e, para abrigá-las das 

intempéries, foi construída a primeira parte da atual vinícola. O edifício da vinícola, de 

imponente estilo medieval, foi edificado em pedra basalto e os interiores são ricos em 

detalhes decorativos (VINOPAR, 2021). 

As uvas são selecionadas e adquiridas de produtores dos estados do Sul, 

favorecendo a opção pela variedade, após criteriosa análise das condições de cultivo e 

colheita, a vinícola elabora, em média, 24 mil litros de vinho/ano com rótulos divididos em 

diferentes linhas (FAMÍLIA FARDO, 2021). 

Para o receptivo do enoturismo, a empresa dispõe de tours de visitação que 

contemplam a oportunidade de conhecer um pouco da história, equipamentos, 

processamento da bebida, guarda dos vinhos na adega e finaliza com a prova de produtos.  

São ofertados três roteiros de enoturismo: a degustação de produtos no balcão; a 

visita guiada seguida de degustação de três rótulos acompanhada por queijos; e a 

visita guiada acompanhada pelo enólogo com a prova de todos os dez rótulos 

produzidos, acompanhado de queijos, embutidos, pães e patês pensados na 

harmonização (FAMÍLIA FARDO, 2021, sp). 

Caminhadas na ampla área verde da propriedade são uma ótima opção para estender 

a estadia. Oferecem ainda eventos ao longo do ano de harmonização com produções 

gastronômicas. 
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4.1.4 Vinícola Franco Italiano  

 

A Franco Italiano tem por filosofia elaborar vinhos em pequena quantidade, com 

uma produção limitada oferecendo exclusividade e satisfação para os clientes. A vinícola e 

o espaço gastronômico Franco Italiano estão muito próximos de seu público, na RMC, mais 

precisamente a 15 km do centro de Curitiba com acesso fácil pela Rodovia da Uva. 

A história da vinícola Franco Italiano teve origem em 1878, quando imigrantes 

chegaram à região de Colombo. As famílias Rausis e Ceccon, chegaram trazendo consigo a 

tradição do cultivo da uva e da produção de vinhos, herdado das suas descendências 

francesa e italiana, respectivamente (VINOPAR, 2021). 

 Com o passar dos anos, a e empresa procurou diversificar a linha de vinhos 

produzidos e desta forma, buscou-se o conhecimento na França para elaboração de 

espumantes pelo método champenoise, e outros estilos de vinhos finos. Com isso, a 

vinícola Franco Italiano se tornou pioneira na RMC na fabricação de espumantes, iniciando 

assim uma sucessão de conquistas. Atualmente, a vinícola é reconhecida 

internacionalmente pela qualidade de seus vinhos. A Franco Italiano recebeu vários 

prêmios internacionais em reconhecimento das propriedades requintadas de seus vinhos 

tranquilos e espumantes. 

Todo o manejo da uva, desde o plantio até a colheita, é acompanhado pelos 

técnicos, altamente especializados, da vinícola, todos focados no terroir e em 

metodologias modernas de vinificação. Muito se investe em conhecimento e na 

capacitação do homem, que munido de informação pode usar toda sua percepção 

e intuição de maneira a compreender o produto e criar grandes vinhos. Toda essa 

dedicação é recompensada pelo alto padrão de qualidade atingido pelos produtos 

elaborados, tendo como principal característica o máximo respeito ao estilo 

próprio de vinhos que este país pode oferecer (FRANCO ITALIANO, 2021, sp).  

O enoturista pode visitar toda a estrutura de produção, além da vista privilegiada da 

natureza no entorno do restaurante e da vinícola, conhecendo a história da empresa, todo o 

processo de elaboração, e finalizando com a degustação dos vinhos. A visitação e 

degustação na vinícola são gratuitas, sendo que a degustação acontece em todo o horário de 

funcionamento da loja e a visitação guiada a estrutura pode ser feita a seguir, sem custo, 

bastando apenas o visitante se identificar no balcão da loja e solicitar a participação na 

mesma.  
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Aos sábados é oferecido um minicurso de vinhos, o qual ocorre na cave subterrânea 

da vinícola, com diversos temas ligados ao vinho. No restaurante, com capacidade de 130 

pessoas, é oferecido pratos da gastronomia italiana e francesa, em um buffet que muda a 

cada semana. 

 

 

4.1.5 Vinícola Legado  

 

Localizada em Bateias, zona rural de Campo Largo, possui cerca de 10 hectares de 

vinhedos nos pés da Serra de São Luiz do Purunã. O projeto inicia em 1998, com a 

plantação de duzentas mudas de Cabernet Sauvignon em caráter experimental. Em 2006, 

após um estudo técnico que sinaliza o potencial do terroir para viticultura, o vinhedo é 

ampliado com outras variedades de origem europeia, lideradas pela branca Viognier e a 

tintas Merlot, Pinot Noir e Fiano (VINOPAR, 2021). Todo o trabalho é desenvolvido 

dentro do conceito de terroir, visando refletir nos seus vinhos, com fidelidade e 

autenticidade as características locais. 

A Vinícola iniciou seu projeto com espumantes elaborados pelo método 

champenoise em 2009 nas versões rosé e branco. A partir de então ampliou sua linha de 

vinhos varietais16 em pequenos lotes, que primam pela criatividade nos seus métodos de 

elaboração (VINÍCOLA LEGADO, 2021). Além disso a vinícola se dedica a projetos 

inovadores e inusitados em tiragens limitadíssimas, como é o caso da Pura Birra, 

desenvolvida em parceria com a cervejaria Morada Beer, um espumante champenoise, feito 

de mosto de uvas Cabernet Sauvignon, ao qual é adicionado para a segunda fermentação 

lúpulo e malte de trigo, cevada e aveia, criando um híbrido singular dessas duas bebidas 

milenares, a cerveja e o vinho.  

A Pura Birra une as tradições milenares da produção do vinho e da cerveja. Na 

sua elaboração foram usadas a uva cabernet sauvignon de nossos parreirais e uma 

base de cerveja com maltes de cevada, trigo e aveia, feitas em uma colaboração 

do mestre André Junqueira e da Cervejaria Morada. O resultado é uma bebida 

que lembra as tradicionais cervejas belgas do estilo Saison, com aromas de frutas 

vermelhas e uma acidez marcante (VINÍCOLA LEGADO, 2021, sp). 

                                                 
16 Vinhos varietais: São vinhos feitos com um único tipo de uva, ou com predominância de um tipo de uva. 

Enquanto vinhos de corte são vinhos de misturas de tipos de uvas (VEJA RIO, 2016).  
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Visando o enoturismo, a vinícola Legado conta com visitas guiadas todos os finais 

de semana e feriados em dois horários. Além disso, anualmente, realiza a Festa da Vindima, 

onde os visitantes têm a oportunidade de colher as uvas, degustá-las e participar de uma 

atividade de elaboração como a microvinificação, aprendendo de maneira mais 

aprofundada os processos que transformam a uva em vinho. Outros eventos acontecem ao 

longo do ano, reunindo vinhos, música ao vivo e comida elaborada por chefs de cozinha 

convidados (VINÍCOLA LEGADO, 2021).  Para aqueles que buscam um dia relaxante no 

campo, a vinícola dispõe do serviço de cestas de piquenique em uma área externa sob as 

árvores para desfrutar durante os finais de semana. Um espaço para 80 pessoas pode ser 

reservado para eventos privados. 

 

 

 

4.2 Dimensões e variáveis analisadas 

 

As dimensões e variáveis desta pesquisa englobam aspectos relacionados ao 

produto, a estrutura física natural e construída e ao atendimento (Quadro 2). As dimensões 

e variáveis são provenientes de estudos realizados na área em receptivos enoturísticos 

existentes em diversos países do mundo.  

 

Quadro 02: Dimensões e variáveis do enoturismo 

Dimensão 

(Construtos) 

Variável Autor e Ano 

Produto comercializado na 

vinícola 

A visita ao parreiral produto 

impacta na percepção da qualidade 

do produto. 

McCOLE; HOLECEK; 

MILLER-EUSTICE; LEE, 

(2018). 

BRUWER; COODE; 

SALIBA; HERBST, (2013). 

SHOR; MANSFELD, 

(2010). 

A qualidade do produto impacta na 

percepção da qualidade da visita. 

A paisagem impacta na percepção 

da qualidade do produto. 

McCOLE; HOLECEK; 

MILLER-EUSTICE; LEE, 

(2018). 

SHOR; MANSFELD, 

(2010). 

BROCHADO, A; 

STOLERIU, O; LUPU, C.  

(2019). 

PASTOR, G; TORRES, L; 
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PASTOR, L. (2020). 

Estrutura física da vinícola A qualidade da estrutura de 

produção impacta na percepção da 

qualidade da visita. 

 

ALEBAKI; IAKOVIDOU, 

(2011). 

SKÁLOVÁ; RYGLOVÁ; 

ŠÁCHA; PROKEŠ, (2016). 

XIAO; BRUWER; 

COHEN; GOODMAN, 

(2016).  

 

A qualidade da sala de degustação 

impacta na percepção da qualidade 

da visita. 

A qualidade do restaurante impacta 

na percepção da qualidade da 

visita. 

A qualidade da estrutura de apoio 

impacta na percepção da qualidade 

da visita. 

A paisagem impacta na percepção 

da qualidade da visita. 

McCOLE; HOLECEK; 

MILLER-EUSTICE; LEE, 

(2018). 

SHOR; MANSFELD, 

(2010). 

PASTOR, G; TORRES, L; 

PASTOR, L. (2020). 

BROCHADO, A; 

STOLERIU, O; LUPU, C.  

(2019). 

Estrutura humana e 

organizacional de 

atendimento da vinícola  

A formação técnica dos atendentes 

da área da produção impacta na 

percepção da qualidade da visita. 

ALONSO; BRESSAN; 

O’SHEA; KRAJSIC, 

(2015). 

COHEN; BEN-NUN, 

(2009). 

TERZIYSKA (2018).  

 

A formação técnica dos atendentes 

da sala de degustação impacta na 

percepção da qualidade da visita. 

A cordialidade e atenção dos 

atendentes da vinícola impacta na 

percepção da qualidade da visita. 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 

4.3 Procedimento e mensuração dos dados coletados 

 

O presente estudo se divide em dois momentos distintos de atuação.  O primeiro 

procedimento exploratório se deu durante a primeira semana do mês de agosto de 2019, 

onde os respondentes tiveram acesso ao questionário voltado exclusivamente aos visitantes 
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da Vinícola Araucária, localizada em São José dos Pinhais. O instrumento foi apresentado 

por meio digital aos participantes pela ferramenta Google Docs®. 

O segundo procedimento exploratório, se dará entre os meses de junho e julho de 

2021, quando serão aplicados questionários voltados aos visitantes das quatro vinícolas 

restantes (Vinícola Família Fardo, Vinícola Legado, Cave Colinas de Pedra e Vinícola 

Franco-Italiano).  

Os dados foram coletados pelo pesquisador por meio de questionários 

disponibilizados digitalmente em redes sociais particulares e dos empreendimentos 

analisados, mediante autorização prévia. Ao concordar em participar, os respondentes 

preencherão o questionário, que leva em média de 05 a 10 minutos para ser concluído. Os 

dados coletados serão transferidos automaticamente ao entrevistador pelo sistema 

informatizado disponibilizado pela ferramenta Google Docs®.  

Considerando que a percepção do visitante resulta da observação do desempenho 

das variáveis analisadas pelo mesmo, e desta forma é subjetivo, é necessária a utilização de 

uma unidade de medida análoga para comparar as percepções dos consumidores de 

diferentes variáveis.  

A metodologia que foi usada para análise dos dados será, quantitativa, percentual e 

estatística, aplicados a pesquisa após a coleta dos dados. Elucida Gil (2010 p.102) que “à 

medida que os dados sejam coligidos, examiná-los para verificar se estão completos, claros, 

coerentes e precisos”. Portanto, no presente estudo, as percepções de qualidade dos 

visitantes sobre o produto, ambiente e o atendimento na vitivinícola serão medidas 

pedindo-lhes que classifiquem o grau de percepção da qualidade em relação aos produtos 

individuais ou atributos relacionados com as variáveis citadas. Uma Escala de Likert de 7 

pontos variando de um (1) nem um pouco satisfeito a sete (7) muito satisfeito, foi usada 

para avaliar a percepção dos visitantes. A análise estatística se deu por meio de tabulação, e 

obtenção da Mediana (M), Moda (Mo), Variância (σ2) e Desvio Padrão (Dp) dos dados 

amostrais. A Mediana estatística, por se tratar de uma amostra ímpar foi aferida por meio 

da fórmula M = n + 1 / 2 onde n é o número de dados ou de elementos da amostra. A 

variância, ou medida de dispersão da amostra será calculada a partir da equação Var (σ2) = 

E ((X - μ)2) onde será apresentada puramente como σ2.  
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O Desvio Padrão foi obtido aplicando-se a equação Dp(X) = Var(X) ou seja, é 

definido como a raiz quadrada positiva da variância. 

A Moda dos dados amostrais foi obtida por meio da verificação dos valores de 

maior frequência. A partir da estatística descritiva buscou-se distinguir os dados coletados e 

sua implicação nas variáveis analisadas, permitindo assim, que ponderações sejam feitas a 

respeito das amostras.  

 

 

4.3.1 Primeiro procedimento - análise aescritiva e teste do questionário 

 

 O primeiro procedimento exploratório foi utilizado o instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE A), que se caracteriza como um questionário, composto de vinte (22) 

questões, sendo dezesseis (16) fechadas e quatro (6) abertas. O instrumento de coleta de 

dados foi dividido em duas fases e desenvolvido através da ferramenta digital Google 

Docs®. A primeira fase destinava-se a traçar o perfil do respondente, inquerindo o mesmo 

sobre sua idade, sexo, local de residência, escolaridade, experiências prévias em enoturismo 

e nível de conhecimento em vinhos.  

 A segunda fase destinou-se a avaliar a percepção da qualidade dos clientes frente à 

visitação do empreendimento, analisando variáveis relacionadas ao produto comercializado, 

estrutura física da vinícola e conhecimento/atendimento dos funcionários responsáveis pela 

recepção deles.  

Foram coletados 63 questionários onde 59 foram validados após a análise dos dados 

obtidos, 4 (quatro) outliers foram desconsiderados por apresentarem valores atípicos.  

Os dados coletados são apresentados como resultados parciais do estudo  

 

 

 

4.3.2 Segundo procedimento - exploratório, fatorial e confirmatório de multigrupos 

 

 O segundo procedimento exploratório aconteceu entre os meses de junho e julho de 

2021 e empregou o instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B), que caracteriza-se 

como um questionário, composto de vinte (21) questões, sendo dezesseis (17) fechadas e 
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quatro (4) abertas. Utilizou-se o mesmo instrumento da pesquisa do primeiro procedimento 

exploratório que foi devidamente aperfeiçoado em sua escrita e denotação e adaptado as 

características das outras vinícolas investigadas, excluindo assim a questão se refere a 

hospedagem. O instrumento de coleta de dados foi dividido em duas fases e desenvolvido 

através da ferramenta digital Google Docs®.  

 A primeira fase destina-se a traçar o perfil do respondente, inquerindo o mesmo 

sobre sua idade, sexo, local de residência, escolaridade, atividades prévias em enoturismo. 

 A segunda fase destina-se a avaliar a percepção da qualidade dos clientes frente à 

visitação do empreendimento, analisando variáveis relacionadas ao produto comercializado, 

estrutura física da vinícola e conhecimento/atendimento dos funcionários responsáveis pela 

recepção. Nesta fase a meta que era de 400 questionários respondidos junto aos visitantes 

foi alcançada com 427 questionários, sendo 412 validados após análise.  

   

 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

 Como parâmetro para discussão, frente a percepção da qualidade, a pesquisa 

assumiu o modelo de qualidade SIGMA Seis, como foco na proposição e eventual 

aplicação de seus conceitos às vinícolas analisadas. A partir desta ótica, é evidente que as 

duas primeiras etapas do modelo DMAIC - Medir e Analisar - por meio da identificação do 

problema, compor as variáveis e tamanho da amostra, o plano de coleta de dados e a análise 

da tendência da amostra, serão realizadas por meio dos levantamentos de dados proposto 

neste estudo por meio do primeiro e segundo procedimento exploratório.  

 Após esta etapa, poderá ser indicado aos gestores implementar os conceitos de 

Melhorar (relacionar as oportunidades de solução e aplicar as soluções viáveis), Controlar 

(aplicação da métrica dos indicadores e elaboração de um plano de controle) e Definir (os 

projeto prioritários e seus escopos com precisão), completando assim o ciclo proposto pela 

metodologia.  

 Aplicar os conceitos do SIGMA seis em conformidade com sua função original, 

possibilita maximizar o desempenho em processos e reduz os defeitos, além de não-
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conformidades, capacitando o produto ou serviço oferecido a desempenhar seus papeis de 

forma eficaz e eficiente. Essa metodologia de melhoria da qualidade leva a uma percepção 

positiva do cliente e consequente valorização de toda a empresa. 
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5 A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE E A SATISFAÇÃO DO ENOTURISTA 

 

 

5.1 Análise descritiva dos dados da Vinícola Araucária 

 

Como parte dos resultados parciais, obtidos a partir do primeiro procedimento 

exploratório, contatou-se que a primeira parte do questionário se destinava a caracterização 

dos respondentes e era composto dez (10) questões, sendo todas fechadas, discursivas, 

dicotômicas ou de múltipla escolha. Primeiramente, o entrevistado informaria seu nome, 

seguido por sua idade e sexo. Em relação a idade, optou-se pela classificação dos 

respondentes por gerações pois a mesma se apresenta mais correta para definir o perfil da 

faixa etária dos visitantes e turistas do empreendimento. Desta feita, os respondentes são 

classificados como Baby Boomers (nascidos de 1946 a 1964), Geração X (nascidos de 1965 

a 1980), Geração Y (nascidos de 1981 a 2000) e Geração Z (nascidos de 2000 em diante). 

Estas gerações possuem perfil cultural e socioeconômico distintos, sendo necessário um 

estudo mais aprofundado sobre seus referentes expectativas em relação a enoturismo e seu 

grau de satisfação através desta atividade turística. Isto posto, 36,5% dos respondentes da 

pesquisa são classificados como Geração Y, 49,2% como Geração X e somente 14,3% 

como Baby Boomers. A mediana estatística aponta 41 anos como a idade típica do visitante 

da vinícola. 

Dos entrevistados, 52,4% responderam ser do sexo Feminino, 44,4% do sexo 

masculino e 3,2% optaram por não informar seu sexo. Quando questionados sobre seu nível 

de instrução, 3,2% dos mesmos afirmaram possuir apenas o Ensino Fundamental, 17,5% o 

Ensino Médio, 41,3% Ensino Superior e 38,1% possuem Pós-graduação, Mestrado ou 

Doutorado.  

Sobre seu local de residência, 69,9% dos respondentes afirmam residir na Região 

Metropolitana de Curitiba, 14,3% no estado de Santa Catarina, 11,1% no estado de São 

Paulo e 4,7% de outros estados brasileiros. Em relação ao pernoite dos mesmos, 55,6% 

responderam que pernoitariam em suas próprias residências, 15,8% em hotéis ou pousadas 

e 28,6% na própria vinícola.  
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A forma como os visitantes ficaram cientes da existência da vinícola é bastante 

ampla. 34,9% dos respondentes conheceram inicialmente o empreendimento através da 

Internet, seja através de perfis em redes sociais, publicações ou outras formas. 25,4% de 

forma verbal, através do contato com pessoas que já conheciam a empresa. 15,9% através 

da sinalização turística próxima a vinícola. 20,6% através de mídias tradicionais de 

informação, como jornais impressos, televisão, revistas e afins. Somente 3,2% dos 

entrevistados atestou ter conhecido o empreendimento a partir de folder (panfleto) ou outro 

material promocional disponibilizado pela vinícola.  

Quando inquiridos se já haviam visitado a Vinícola Araucária em particular, 71,4% 

dos entrevistados responderam positivamente e 28,6% negativamente.  Contudo, quando 

solicitados a informar se já haviam visitado alguma vinícola anteriormente, 55,6% 

responderam negativamente e 44,4% afirmativamente. Este dado demonstra que 15,8% dos 

respondentes visitaram em determinado momento outra vinícola que não a Vinícola 

Araucária e se caracterizam como enoturistas, com vivências previas em visitação a 

vinícolas e devem ser explorados de forma criteriosa pelo empreendimento estudado.  

A última questão da primeira fase do questionário destinava-se a compreender, 

através de uma Escala de Likert de 1 a 7 o nível de conhecimento sobre vinho dos 

entrevistados, sendo zero (0) nenhum pouco conhecimento e sete (7) muito conhecimento. 

A mediana estatística aponta que os respondentes classificam seu nível de conhecimento e 

três (M = 3) com desvio padrão (Dp) de 1,6180 e variância na amostra (σ2) de 2,575, o que 

demonstra que a amostra possui em sua maioria um perfil de pessoas mais maduras, da 

Geração X, majoritariamente mulheres, com sólida formação acadêmica, residentes da 

Região Metropolitana de Curitiba, que pretendiam pernoitar em suas próprias residências, 

conhecedoras do empreendimento através da Internet, com um bom índice de fidelidade ou 

retorno a vinícola estudada, mas que não possuem em entendimento sobre o vinho enquanto 

produto. 

A segunda parte do questionário destinava-se a compreender o grau de satisfação 

dos respondentes em relação a sua visitação e era composto de dez (12) questões 

apresentadas na forma de uma Escala de Likert de 1 a 7 com diferentes marcadores de 

classificação.  
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A primeira questão buscava avaliar a Visitação ao Vinhedo por parte do 

entrevistado. A mediana estatística aponta que os respondentes avaliam a experiência numa 

mediana estatística de quatro (M = 4) com desvio padrão (Dp) de 1,4974 e variância na 

amostra (σ2) de 2,2788. Este valor da mediana relativamente baixo pode ser explicado uma 

vez que o questionário foi aplicado no inverno, período de hibernação das vinhas, um 

momento de beleza cênica prejudicado devido a dormência da planta.  

 Quando questionados sobre a Visitação a Área de Produção do Vinho, os 

entrevistados apresentam uma mediana equivalente a cinco (M = 5) com desvio padrão 

(Dp) de 1,4014 e variância na amostra (σ2) de 1,9639. Este dado estatístico revela que a 

visitação a área de produção não impacta severamente o visitante, pois apresenta 

normalmente informações técnicas de produção que podem ser muitas vezes 

incompreendidas pelos mesmos, tornando a visita fastidiosa e delongada. 

Ao indagar aos mesmos sobre a Visitação da Sala de Degustação, os respondentes 

avaliam o momento numa mediana estatística de seis (M = 6) com desvio padrão (Dp) de 

1,4300 e variância na amostra (σ2) de 2,0451. Esta informação não se mostra 

surpreendente, pois é comumente notório que esta etapa da visita é sem dúvida uma das 

mais aguardadas pelos turistas, uma vez que a prova do vinho é um momento de 

descontração, descoberta de produtos e de vivências sensoriais muitas vezes marcantes e 

singulares.  

Sobre a Visitação ao Restaurante da vinícola, os questionados apontam uma 

mediana de 6 (M = 6) com desvio padrão (Dp) de 1,777 e variância na amostra (σ2) de 

3,159. O alto valor de dispersão da amostra, através da variância, é demasiado preocupante 

e pode ser visto como um demonstrativo que nem todos os visitantes obtiveram uma 

experiência gastronômica significava, demandando assim atenção do empreendimento em 

relação a esta etapa da visitação. Este é uma ocasião muito importante em uma vinícola, 

pois a mesma pode ofertar harmonizações de seus produtos com as produções 

gastronômicas e é um momento muito aguardado pelo visitante. 

A avalição da Hospedagem dos entrevistados é divergente pois a mediana estatística 

é igual a três (M = 3), com desvio padrão (Dp) de 2,8761 e variância na amostra (σ2) de 

8,2719. A variância apresenta este alto valor pois a Moda da amostra é igual a zero (Mo = 
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0) uma vez que muitos visitantes não se hospedaram na vinícola ou em hotéis e pousadas e 

responderam desta forma ou não responderam ao questionamento. 

Avaliando sua impressão, de uma forma geral, sobre os vinhos produzidos na 

vinícola, os respondentes apontam a mediana estatística de 5 três (M = 5), com desvio 

padrão (Dp) de 1,3854 e variância na amostra (σ2) de 1,9193. O valor da mediana abaliza o 

fato de que conforme a opinião dos entrevistados, o vinho produzido no empreendimento 

não satisfez os visitantes em sua totalidade. Esta ocorrência, muito expressiva, impõem a 

vinícola uma reflexão profunda sobre a qualidade do produto ofertado pela mesma sua 

adequação as preferências de todos os eventuais consumidores e turistas. 

Sobre o Acesso a Vinícola, a avalição dos visitantes aponta uma mediana estatística 

de 4 três (M = 4), com desvio padrão (Dp) de 1,6253 e variância na amostra (σ2) de 1,2449. 

A conformidade das respostas denota que os próprios não se satisfizeram com o acesso 

viário a vinícola pois ainda que esteja na Região Metropolitana de Curitiba, a mesma 

encontra-se em uma área rural que sabidamente possuem um baixo grau de 

desenvolvimento urbano e de pavimentação asfáltica, o que compromete o tráfego e 

consequente experiência.  

Quando inquiridos sobre sua impressão, de uma forma geral, sobre a Cordialidade 

do Atendimento a mediana estatística é igual a 6 três (M = 6), com desvio padrão (Dp) de 

1,7225 e variância na amostra (σ2) de 1,3122. Esta informação demonstra que os visitantes 

ficaram satisfeitos com a atenção desprendida pelos atendentes da vinícola, um aspecto 

muito relevante em uma empresa com ambições turísticas e que supostamente almeja uma 

fidelização do cliente e seu casual aporte na divulgação do empreendimento.   

Em se tratando do Conhecimento dos Atendentes sobre a Produção, Degustação, 

Serviço e Harmonização dos Vinhos, a avaliação dos entrevistados aponta uma mediana 

estatística é igual a 6 três (M = 6), com desvio padrão (Dp) de 1,9455 e variância na 

amostra (σ2) de 1,4174. Este dado pode ser explicado pelo próprio nível de conhecimento 

sobre vinhos dos visitantes, uma vez que os mesmos afirmam ter um conhecimento 

limitado sobre o tema e assim encontram nestes atendentes muitas informações 

desconhecidas e notáveis para seu entendimento do assunto.  

Avaliando, como um todo, a atividade da Visita, os respondentes classificam a 

mesma em uma mediana estatística igual a seis (M = 6), com desvio padrão (Dp) de 



58 

 

 

1,6455e variância na amostra (σ2) de 1,3034. Esta informação se mostra extremamente 

relevante, pois demonstra que os visitantes, de uma forma geral, ficaram muito satisfeitos 

com a visitação e podem a vir a ser clientes efetivos dos produtos e espaços turísticos 

ofertados pela empresa, contribuindo assim para a viabilidade e sustentabilidade da mesma. 

Sobre a Possibilidade Retornar ao Empreendimento, a mediana estatística é igual a 

cinco (M = 5), Moda de seis (Mo = 6), desvio padrão (Dp) de 1,7783 e variância na amostra 

(σ2) de 3,1625. A variância é significativa uma vez que parte dos visitantes são 

provenientes de outras regiões e de outros estados do país, dificultando desta forma o 

retorno dos mesmos e natural fidelização destes turistas. Contudo, quando questionados 

sobre a possibilidade de Recomendar a Visita a um Conhecido, os entrevistados apontam 

uma mediana estatística de cinco (M = 5), com Moda de seis (Mo = 6), desvio padrão (Dp) 

de 1,5974 e variância na amostra (σ2) de 1,7520 o que denota que os próprios estão 

inclinados a indicar a visita a um conhecido e favorecendo desta maneira o turismo na 

vinícola e na Região Metropolitana de Curitiba. 

 

 

5.2 Análise dos dados das vinícolas da RMC 

 

 

5.2.1. Caracterização dos dados 

 

Durante o mês de junho de 2021, para o segundo procedimento exploratório, foram 

coletados 427 questionários por meio eletrônico (redes sociais e aplicativos de mensagens 

privadas) dentre as vinícolas elencadas da RMC e que de forma espontânea colaboraram 

com o presente estudo. Destes 427 questionários obtidos, 4 (quatro) questionários foram 

descartados por estarem relacionados a outras vinícolas da região metropolitana que não 

estavam no escopo de investigação por produzirem exclusivamente vinhos comuns ou 

correntes (coloniais). Outros 11 (onze) questionários foram rejeitados por serem 

relacionados a empreendimento que não concedeu permissão para o levantamento de dados 

e consequente participação no estudo, sendo desta forma estes questionários em número 

insuficiente e deste modo irrelevantes à análise dos dados e conclusão do trabalho.  
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O total de 412 questionários válidos (Figura 3), foram, portanto, obtidos pela soma 

de 117 questionários referentes a Vinícola Araucária, 108 da Cave Colina de Pedra, 102 da 

Vinícola Franco-Italiano e 85 da Vinícola Família Fardo.  

Figura 3: Número total de respostas 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

A primeira parte do questionário destinava-se a caracterizar o entrevistado, a fim de 

uma melhor compreensão sobre os mesmos e sobre os dados obtidos. Os mesmos, referente 

a esta parte inicial da pesquisa, são apesentados em conjunto por apresentarem uma 

distribuição similar. Quando inqueridos (Figura 4) a respeito de seu sexo 61% respondentes 

afirmaram ser do sexo Feminino, 38% do sexo Masculino e 1% classificou-se como Outro. 
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Figura 4: Sexo dos entrevistados 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 Em relação a idade dos respondentes (Figura 5), 63% afirmaram ter entre 21 e 40 

anos, 26% entre 41 e 56 anos, 7,5% entre 57 e 74 anos, 3% responderam possuir 20 anos ou 

menos, e somente entrevistados 0,5% alegaram possuir 75 anos ou mais. 

 

Figura 5: Geração dos respondentes 
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Fonte: Autor, 2021. 

  

 Como pode ser observado então, a maior parte da amostra é constituída por pessoas 

do sexo feminino e possuem idade entre 21 e 41 anos. Esta geração, conhecida como 

Geração Y, que se constituem de indivíduos “de uma era de transformação, comunicação e 

globalização. A questão da conectividade, através da internet, [...] o compartilhamento da 

vida através de fotos e fatos nas redes sociais” (PEREIRA, 2020, p.88). Por crescerem 

socializados e familiarizados com o uso das tecnologias, destacam-se por aliar o potencial 

intelectual com a facilidade diante de ambientes tecnológicos disponíveis e isso os difere 

das gerações anteriores (ECKHARDT, 2020). Conhecida também como a geração do 

milênio ou da internet, são consumidores exigentes e que vem desenvolvendo uma visão 

sistêmica, aceitando a diversidade, o que torna um desafio para as empresas em lidar com 

isso, devido estarem focados em acontecimentos reais e com um mundo altamente 

globalizado. É a primeira geração que leva os jovens a estarem totalmente conectados em 

tempo real (PEREIRA, 2020).  

Como a coleta de dados se deu por meios eletrônicos, compreende-se então por que 

a maior porcentagem dos entrevistados se enquadra dentro desta geração, sendo seguido 

pelos respondentes que possuem entre 41 e 56 anos, intitulada como Geração X. Uma 

geração conhecida por se desenvolver em período de transição tecnológica, social e de 

costumes. 

[...]buscam a individualidade sem perderem a identidade do viver em grupo e da 

coletividade. Procuram a liberdade, seus direitos e tem maturidade na compra de 

produtos de qualidade. Vivenciaram grandes mudanças culturais e perderem a 

ruptura com as gerações anteriores, podendo ter voz ativa em algumas questões 

sociais (PEREIRA, 2020, p.88). 

Nessa era de incertezas, surgiram todos os grandes elementos aglutinadores pelos 

quais as atuais gerações caminham e crescem se comunicando, como Facebook®, Youtube® 

e Google®. Os conhecimentos aprendidos eram de forma linear, com a palavra impressa. As 

mulheres conquistaram o mercado de trabalho, ajustando-se a mudanças e valorizando o 

diploma como forma de status (ECKHARDT, 2020). 

 As demais gerações representadas na amostra, podem não ser tão representativas no 

estudo ou por não possuírem ainda um interesse constituído sobre o produto, no caso dos 

mais jovens, ou por não possuírem o hábito de utilizar o ambiente virtual para socializar, 
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através das redes sociais, e responder questionários por meio eletrônico, no caso dos mais 

velhos. De qualquer forma, os respondentes possuem acesso à tecnologia e a utilizam em 

seu cotidiano.  

Quando questionados sobre seu grau de instrução (Figura 6), 1,5% afirmaram não 

possuir escolaridade, 4% o Ensino Fundamental, 18% o Ensino Médio, 52% Ensino 

Superior e 24,5% alegaram deter Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. 

Este dado demonstra que somados, cerca de 76% dos entrevistados possuem ensino 

superior, leva a entender que os produtos ofertados, tanto o vinho, quanto a atividade 

enoturística, atraiam um perfil sociocultural elevado, que busca uma experiência turística e 

de consumo que também seja, em essência, enriquecedora culturalmente.  

 

Figura 6: Instrução dos entrevistados 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 No tocante ao local de residência dos inqueridos (Figura 7), 53% afirmam residir 

em Curitiba (PR), 8% em São José dos Pinhais (PR), 7% em Colombo (PR), 7 % em 

Pinhais (PR), 1% em Campo Largo (PR), 13% em outros municípios da RMC, 6% em 

cidades no estado de Santa Catarina, 3% em municípios do estado de São Paulo e 2% em 

outros estados e países. 
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 Isto posto, comprova-se através do estudo, a importância da Capital Paranaense 

como polo emissor turístico para o enoturismo na região, especificamente às vinícolas 

analisadas. Importante também destacar a participação da RMC na composição deste 

panorama, e evidenciar o potencial que estes municípios detêm à oferta turística regional, 

estadual e até em um cenário nacional, uma vez que eles demonstram interesse na visitação 

de regiões vitivinícolas.    

 

Figura 7: Local de residência 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Questionados se esta foi a sua primeira visita a uma vinícola, 52% afirmaram 

positivamente e 48% negativamente. Quando perguntados se esta foi a sua primeira visita a 

vinícola sobre a qual estão respondendo o questionário, 71% afirmaram positivamente e 

29% negativamente. 

Estas informações, relacionadas, indicam que metade dos entrevistados possuem 

experiencias prévias em enoturismo, mas que boa parte dos mesmos não conheciam as 

vinícolas que da RMC que estavam visitando. Isto pode ser explicado pelo fato de estarmos 

vivendo um momento conturbado, pandêmico, com restrições severas a viagens nacionais e 

internacionais, e que levam o turista ou visitante a buscar alternativas passiveis de serem 
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efetivadas sem mais limitações ou dificuldades, e que torna essas vinícolas da RMC 

bastante atrativas e acessíveis.  

 Solicitados a responder sobre como ficaram sabendo sobre as vinícolas (Figura 8), 

27,5% afirmaram possuir ciência das vinícolas por meio de amigos e parentes, 19% 

verbalmente, 18% redes sociais, 14,5% pela sinalização turística, 6% por meio de jornal 

impresso, 5,5% através da televisão, 4% por folder ou outro material promocional, 3% pelo 

site da vinícola e 2,5% por outras formas. 

 Surpreendente, é a porcentagem de entrevistados eu afirmam que ficaram cientes 

dos empreendimentos por meio verbal, por meio de conhecidos, amigos e parentes. 

Somados, estes grupos representam cerca de 46% da amostra. Os meios tradicionais de 

promoção, através das relações interpessoais, muitas vezes desprezados pelos gestores de 

mercado e marketing atuais, se mostram mais significativos para a amostra do que os meios 

digitais modernos de comunicação.  

 

Figura 8:  Ciência sobre as vinícolas 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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 Contudo, quando requeridos sobre onde buscaram mais informações sobre as 

vinícolas (Figura 9), os entrevistados afirmaram que 41% utilizaram as redes sociais, 27% 

indagaram a amigos e parentes, 21% o site da vinícola, 7% optaram pelo contato telefônico 

direto, 3% procuraram outra fonte de informação e 1% folder ou outro material 

promocional. Este dado corrobora com a afirmação que as redes sociais e a internet podem 

ser, sim, fundamentais para a promoção das empresas uma vez que o visitante ou turista 

tome ciência das mesmas. Somados, cerca de 62% da amostra recorreu as ferramentas 

digitais para aprofundar seu conhecimento sobre as empresas, seus produtos e ofertas 

turísticas disponibilizadas.  

Esta informação torna-se valiosa aos gestores e responsáveis pela promoção das 

empresas e indica a real necessidade da melhora continua destes canais de comunicação e 

divulgação constante dos valores, produtos e atrativos turísticos.  

 

Figura 9: Busca por mais informações sobre as vinícolas 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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A caracterização dos dados e consequente compreensão das características do grupo 

de respondentes, é fundamental para as demais análises e entendimentos subsequentes ao 

estudo. 

 

 

5.3 Análise descritiva dos dados 

 

A segunda fase do questionário, com base nos construtos/dimensões analisadas: 

Produto comercializado na vinícola; Estrutura física da vinícola; Estrutura humana e 

organizacional de atendimento da vinícola, identificou-se 13 variáveis (Quadro 3), visando 

sanar a demanda de dados e informações necessárias a elucidação do tema estudado.  

Quadro 3: Variáveis da pesquisa 

Variável 

V1 Infraestrutura de acesso a vinícola 

V2 Visitação ao vinhedo  

V3 Paisagem local   

V4 Área de produção do vinho 

V5 Sala de degustação 

V6 Serviço de alimentação 

V7 Vinhos produzidos na vinícola 

V8 Infraestrutura de apoio (sanitários, áreas de lazer, loja de souvenirs, etc.) 

V9 Cordialidade do atendimento 

V10 Conhecimento dos atendentes sobre a produção, degustação, serviço e 

harmonização dos vinhos 

V11 Visitação como um todo 

V12 Possibilidade de você retornar a este empreendimento 

V13 Possibilidade de você recomendar esta visita 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 A partir dos dados coletados foi possível organizar e sumarizar um conjunto de 

dados aprendidos e a consequente análise descritiva a respeito da população investigada 
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(Tabela 1). Nota-se, nesta análise, que as neste momento, as variáveis de todas as empresas 

são apresentadas e analisadas conjuntamente, não havendo distinção entre os dados 

apesentados.  

Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis em conjunto 

   V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  V10  V11  V12  V13  

Válidos 
 

412  
 

359  
 

412  
 

406  
 

408  
 

353  
 

406  
 

408  
 

407  
 

402  
 

412  
 

412  
 

412  
 

Faltantes 
 

0  
 

53  
 

0  
 

6  
 

4  
 

59  
 

6  
 

4  
 

5  
 

10  
 

0  
 

0  
 

0  
 

Média 
 
5.748  

 
3.493  

 
6.019  

 
5.882  

 
5.956  

 
5.544  

 
5.510  

 
5.809  

 
5.683  

 
5.520  

 
5.624  

 
5.359  

 
5.908  

 
Mediana 

 
6.000  

 
3.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
6.000  

 
Desvio 

Padrão  
1.137  

 
2.149  

 
1.257  

 
1.406  

 
1.359  

 
1.591  

 
1.525  

 
1.294  

 
1.614  

 
1.717  

 
1.362  

 
1.821  

 
1.485  

 

Shapiro-

Wilk   
0.703  

 
0.875  

 
0.712  

 
0.762  

 
0.728  

 
0.817  

 
0.836  

 
0.750  

 
0.781  

 
0.750  

 
0.813  

 
0.823  

 
0.716  

 

Valor-P do 

Shapiro-

Wilk  
 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 
< .001  

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 O teste de Shapiro-Wilk que tem por objetivo avaliar se uma distribuição é 

semelhante a uma distribuição normal, é frequentemente usado para modelar fenômenos 

naturais. Pode-se perceber então, através deste teste que o Valor-P da amostra é inferior a 

0,05 e caracteriza desta maneira a distribuição como normal. 

Considerando-se a Escala de Likert de 7 pontos utilizada no estudo, variando de um 

(1) nem um pouco satisfeito a sete (7) muito satisfeito, é evidente tanto a Média quanto a 

Mediana que quase todas 13 variáveis apresentam bons resultados considerando-se os 

Desvios Padrões apresentados. 

Observa-se, prontamente, uma ausência de respostas expressiva nas variantes V2 e 

V6. Isto dá-se devido ao fato que nem todas as vinícolas analisadas possuem vinhedo no 

local de visitação (V2) e que nem todos os visitantes usufruíram dos serviços de 

alimentação disponibilizados nos empreendimentos (V6).  

A representação gráfica (Figura 10) da V2 (visitação ao vinhedo) demonstra 

visualmente o fato desta variável possuir a menor Média entre as variantes (3.493) e 

também o maior Desvio Padrão (2.149). Estes fatos, em conjunto, indicam que as notas 

dadas entre os entrevistados e entre as vinícolas foram definitivamente díspares, uma vez 

algumas vinícolas não possuem vinhedo, ou que a visitação pode ter ocorrido em um 
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momento de hibernação da videira, momento este em que as plantas perdem sua beleza 

cênica e não contribuem positivamente para a paisagem local.  

 

Figura 10: Boxplot V2 (visitação ao vinhedo) 

 

 Fonte: Autor, 2021. 

  

 Contudo, quando se observa a V3 (paisagem local) percebe-se que os visitantes 

aprovam a paisagem (Figura 11) dos empreendimentos. Isto é comprovado pela Média 

(6.019), a maior de todas da análise descritiva, e o Desvio Padrão (1.257), um dos menores 

registrados na pesquisa. Este fato pode ser justificado pela localização natural de uma 

vinícola. Normalmente, estes empreendimento se encontram localizados geograficamente 

em ambientes naturais, com boa preservação e com uma dinâmica própria da natureza 

como o relevo, a vegetação, a presença de rios e lagos, entre outros, que estimulam os 

sentidos e as sensações que visam o bem-estar e propiciam aos visitantes momentos lúdicos 

e prazerosos. 
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Figura 11: Boxplot V3 (paisagem local) 

 

Fonte: Autor, 2021. 

  

A variável relacionada a sala de degustação (V5) também destaca-se na análise 

conjunta por ser um momento muito aguardado pelos visitantes durante a degustação. Com 

Média de 5.956, a segunda maior, e com Desvio Padrão de 1.359, a variável é representada 

visualmente de forma clara e objetiva pela Figura 12.  

Figura 12: Boxplot V5 (sala de degustação) 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Outras variáveis também são notórias na análise descritiva conjunta apresentada. A 

variável V12 (Possibilidade de você retornar a este empreendimento) e V13 (Possibilidade 

de você recomendar esta visita), indícios claros da satisfação do visitante e reflexo da 

percepção geral da qualidade pelos mesmos, apresentam informações relevantes. A variável 

V12, possui Média de 5.359 e desvio Padrão de 1.821; a variável V13, possui Média de 

5.908 e desvio Padrão de 1.485.   

Desta forma, entende-se que muitos visitantes indicariam a visita a outras pessoas, 

ainda que os mesmos não tenham a intenção tão clara de retornar as vinícolas visitadas. A 

representação gráfica da V12 (Figura 13) demonstra esta dispersão das notas na escala. Este 

dado promove certa apreensão, pois indica, de uma forma generalizada, que os visitantes 

locais não estabeleceram um vínculo afetivo com as empresas ou que as mesmas não 

conseguiram fidelizar os mesmos através de suas ofertas de produtos e serviços prestados. 

Todavia, se tratando de turistas de outras cidades e estados, é compreensível que os 

mesmos não tenham a pretensão de retornar as vinícolas analisadas, uma vez que existem 

diversas regiões vitivinícolas no Brasil e exterior, e incontáveis empresas a serem visitadas. 

 

Figura 13: Boxplot V12 (possibilidade de você retornar a este empreendimento) 

  

Fonte: Autor, 2021. 

 

Entretanto, conforme estabelecido na descrição, grande parte dos visitantes, de 

forma contundente, através da terceira maior Média, indicaria a visitação a outras pessoas. 
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Este fato, representado visualmente (Figura 14), expõe a noção de que os visitantes 

apreciaram a vivência ocorrida nestas empresas e que gostariam de recomendar esta 

experiência.  

Figura 14: Boxplot V13 (possibilidade de você recomendar esta visita) 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Os dados obtidos e apresentados através da descritiva das variáveis por vinícola 

(ANEXO A), conforme já indicado na análise conjunta, se assemelham em distribuição e 

valores. As exceções notáveis, permanecem sendo as variáveis V2 e V6. No caso da 

variável V2, apresentam Médias inferiores os empreendimentos 2 e 4, 2.192 e 2.889 

respectivamente, pois não possuem vinhedos produtivos em suas propriedades.  

Já em relação a variável V6, entende-se que nem todos os visitantes usufruíram dos 

serviços de alimentação ofertados. Outra variável que se destaca, negativamente, refere-se a 

qualidade dos produtos elaborados nos empreendimentos (V7), com todas as empresas com 

Médias inferiores a 6.000.  A vinícola Araucária apresenta Média de 5.621, Cave Colina de 

Pedra 5.368, Vinícola Franco-Italiano 5.590 e Vinícola Família Fardo 5.440, com Desvio 

Padrão de 1.564, 1.450, 1.634 e 1.434 respectivamente.  

Estes valores indicam que os visitantes não reconhecem os produtos como sendo 

vinhos de alta qualidade. Este fato pode ser um indício da visão de grande parte dos 

brasileiros que acredita que os produtos nacionais são inferiores em qualidade se 

comparados com produtos importados. Contudo, este mesmo fato induz os produtores da 
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RMC à busca por uma maior qualidade sensorial e também à busca pelo reconhecimento 

através de concursos e premiações e sua consequente divulgação junto ao público 

consumidor.  

O terroir da RMC, e especialmente as pessoas envolvidas na produção dos vinhos 

nas vinícolas analisadas, tem se esmerado de forma perceptível e incansável na tentativa de 

elaborar produtos honestos, dignos de referência e reverência em degustações de 

apreciadores e profissionais da área.  

 

 

5.4 Análise fatorial 

  

Para análise fatorial dos dados coletados foram realizados testes para o 

reconhecimento da qualidade da amostra. Os testes Bartlett (Tabela 2) e Chi-squared 

(Tabela 3), demonstram significância (< .001) e o teste de KMO (0.908), aferindo a 

qualidade dos dados e a representatividade da amostra. 

Tabela 2: Teste de Bartlett  

Χ²  df  p  

1869.237  
 
21.000  

 
< .001  

 
Fonte: Autor, 2021. 

 

O teste de Barlett para grupos com três ou mais níveis de fator, são precisos apenas 

para dados normalmente distribuídos. Qualquer desvio da normalidade pode fazer com que 

estes testes para produzam resultados imprecisos. Os dados obtidos demonstram que as 

várias amostras são de populações com variâncias iguais. 

Tabela 3: Teste de Chi-squared  

   Valor  df  p  

Modelo  
 

37.734  
 
8  

 
< .001  

 
Fonte: Autor, 2021. 

 

 O teste Chi-squared corrobora que a distribuição de frequências do evento 

observado na amostra obtida é consistente com uma distribuição teórica, eliminado a 

hipótese que qualquer diferença observada tenha acontecido ao acaso. 
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 O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) aponta as variáveis mais significativas na 

amostra (Tabela 4) que poderão ser admitidas em uma posterior análise fatorial 

confirmatória. 

Tabela 4: Teste Kaiser-Meyer-Olkin 

      MSA  

MSA Geral  
 

0.908  
 

V1  
 

0.923  
 

V4  
 

0.892  
 

V5  
 

0.898  
 

V7  
 

0.910  
 

V8  
 

0.941  
 

V9  
 

0.901  
 

V10  
 

0.900  
  

 

Fonte: Autor, 2021. 

 
  

 

5.4.1 Análise exploratória dos dados 

  

A partir da análise fatorial exploratória (Tabela 5), busca definir-se, em um estudo 

com muitas variáveis, conjuntos de variáveis altamente correlacionadas. Nesta pesquisa, a 

analise foi realizada pelo sistema JASP®, através do método obliquo oblimin, onde 

emergiram dois fatores em destaque, reduzindo o número de variáveis correlacionadas em 

fatores com baixa correlação entre si. 

Tabela 5: Carga fatorial 

     Fator 1       Fator 2  
 

V1  
 

0.782  
 

   
 
  

V4  
 

0.799  
 

   
 
  

V5  
 

0.938  
 

   
 
  

V7  
 

0.507  
 

   
 
  

V8  
 

0.741  
 

   
 
  

V9  
 

   
 

0.809  
 
  

V10  
 

   
 

0.873  
 
  

Nota:  Aplicado método oblíquo oblimin  

Fonte: Autor, 2021. 

 

Destacam-se entre as variáveis correlacionadas, três variáveis aglutinadas em dois 

fatores primordiais em uma visitação a uma vinícola: um fator ligado a estrutura física (V5 
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- Sala de degustação) e um outro fator ligado ao serviço (V9 - Cordialidade do atendimento 

e V10 - Conhecimento dos atendentes sobre a produção, degustação, serviço e 

harmonização dos vinhos. Estes dois fatores juntos, indicam compor maior parte da 

variação da avaliação da qualidade percebida pelos visitantes da amostra obtida e 

consequentemente estudada.  

Outras variáveis também se destacam, em menor medida, em relação a estrutura 

avaliada pelos visitantes foram V1 - Infraestrutura de acesso a vinícola, V4 - Área de 

produção do vinho, V7 - Vinhos produzidos na vinícola e V8 - Infraestrutura de apoio, 

todas emergentes no fator ligado a estrutura física).  

Compreende-se, deste modo que o acesso a vinícola é algo percebido pelos 

visitantes. No caso, todas as vinícolas possuem acessos com pavimentação asfáltica e boa 

sinalização de trânsito e turística, os mesmos se sentem satisfeitos em relação a este aspecto 

da visitação. A área de produção do vinho também se mostra significativa durante uma 

visita e promover momentos expressivos de aprendizado sobre as diversas técnicas de 

elaboração dos vinhos e compreensão da filosofia da vinícola e sobre os produtos 

elaborados. Para estudiosos do tema, a visita à área de produção é momento chave para a 

consequente degustação e avaliação dos produtos produzidos no local. Muitas vezes estas 

visitas são dirigidas pelos próprios enólogos, o que enriquece esta visita e favorece as 

elucidações das questões apresentadas pelos visitantes e propicia uma troca muito 

expressiva de conhecimentos.  

A infraestrutura de apoio dos empreendimentos (sanitários, áreas de lazer, loja de 

souvenirs, entre outros) também foram percebidas e avaliadas de forma positiva. 

 Os dois fatores somados (Tabela 6) representam uma explicação de 65,8% do 

fenômeno observado, o que evidencia a afirmação que ambos os fatores são determinantes 

para a avaliação da qualidade pelos visitantes. 

Tabela 6: Características dos fatores 

   Soma dos argumentos /        Proporção  /  Acumulativo 

Fator 1  
 

3.041  
 
0.434  

 
0.434  

 

Fator 2  
 

1.564  
 
0.223  

 
0.658  

 

Fonte: Autor, 2021.  
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 A representação gráfica dos valores obtidos, boxplots, ou visualização gráfica 

representativa das variações dos dados observados das variáveis numéricas das variantes 

analisadas por vinícola (ANEXO B), representando assim visualmente a destruição da 

amostra e reforça o entendimento obtido através da análise descritiva. 

 

 

5.4.2 Análise confirmatória dos dados 

 

Durante a análise fatorial confirmatória (ANEXO C), a proposta de dois fatores 

manteve a significância no teste Chi-square com valor inferior a < .001, comprovando mais 

uma vez distribuição normal da amostra.  

O modelo gerado apresentou um excelente ajuste com Comparative Fit Index (CFI) 

0.972, e Tucker-Lewis Index (TLI) de 0.948 e Root mean square error of approximation 

(RMSEA) 0.112.  

 Contudo, uma das variáveis se ajustou à análise confirmatória e foi removida (V8- 

Infraestrutura de apoio - sanitários, áreas de lazer, loja de souvenirs, entre outros). Destaca-

se que a variável já apresentava baixa carga fatorial na análise exploratória, e na fase 

confirmatória, não pode ser confirmada sua influência na avaliação da qualidade pelos dos 

visitantes.  

Com os altos índices de ajustes, os dados foram submetidos a análise fatorial 

confirmatória multigrupo (AFCM) (ANEXO D). Assim, a amostra dividida por cada uma 

das quatro vinícolas analisadas. O sistema JASP testou os dois fatores confirmados e 

indicou que os dados mantiveram a significância no teste Chi-square com valores inferiores 

a < .001, e portanto com distribuição normal.  

O modelo de dois fatores gerados na AFCM um ajuste muito similares a 

confirmatória completa, a saber: Comparative Fit Index (CFI) de 0.943 (0.972 na completa) 

e Tucker-Lewis Index (TLI) de 0.939 (0.948 na completa) e Root mean square error of 

approximation (RMSEA) de 0.123, pouco superior a completa, de 0.112.  
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5.4.3 Modelagem da matriz de avaliação da qualidade 

 

 A partir dos resultados apresentados nas análises fatorial foi possível realizar a 

Regressão Média Ponderada (Tabela 7), através do sistema IBM SPSS AMOS 22.0, com o 

intuito de demonstrar e eventualmente comprovar a relação entre os fatores e suas variáveis 

a avaliação da qualidade dos visitantes e sua propensão em retornar aos empreendimentos 

ou recomendar a visitação a outras pessoas. A regressão tem por objetivo principal a análise 

de duas variáveis, Estructura e Serviço, e seus respectivos resultados. Desta forma, pode-se 

encontrar relações entre essas variáveis de análise. Fatores e variáveis com estimativas 

padronizadas possuindo valores acima de 0,5 podem ser destacadas como significativas e 

determinantes nestas relações. 

Tabela 7: Regressão média ponderada (grupo número 1 - modelo padrão) 

   

Estimativa 

Padronizada 
P 

Avaliação <--- Serviço ,754 *** 

Avaliação <--- Estructura ,207 ,016 

V1 <--- Estructura ,747     *** 

V4 <--- Estructura ,863 *** 

V5 <--- Estructura ,871 *** 

V7 <--- Estructura ,684 *** 

V9 <--- Serviço ,854     *** 

V10 <--- Serviço ,824 *** 

Revisitação <--- Estructura -,393 *** 

Recomendação <--- Serviço 1,060 *** 

Recomendação <--- Estructura -,064 ,493 

Revisitação <--- Serviço 1,059 *** 

Recomendação <--- Avaliação -,083 ,529 

Revisitação <--- Avaliação ,193 ,134 

     

Nota: *** = < 0,001     

Fonte: IBM SPSS AMOS 22.0, 2021. 

 

 O modelo de regressão média ponderada somado as funções de covariância podem 

expressar, de maneira mais realística, os fenômenos associados aos dados obtidos por meio 

de medições repetidas, provendo um apreciação destas variáveis de forma conjunta e 

relacionada. Desta forma, é possivel estabelecer a medida do grau de interdependência 

numérica entre duas variáveis aleatórias (Tabela 8),  sendo a covariância entre estes fatores, 
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Serviço e Estructura igual a 89,3% e assim confirmando que ambas se relacionam com as 

decisões avaliativas dos visitantes. 

Tabela 8: Covariância: (grupo número 1 - modelo padrão) 

   

Estimativa 

Padronizada 
P 

Serviço <--> Estructura ,893 *** 

Fonte: IBM SPSS AMOS 22.0, 2021. 

  

Promovendo uma análise detalhada destas relações, através do modelo gráfico 

(Figura 15), observa-se que comprovação que o Serviço projeta 75% de impacto sobre a 

avaliação do vistante, sendo este composto pela cordialidade e conhecimento dos 

responsáveis pelo receptivo turístico das empresas analidadas. Ainda, com valores idênticos 

(1,06) o Serviço influencia tanto na recomendação quanto na revisitação dos entrevistados.  

 Contudo, a Estructura, mesmo com Estimativa Padronizada (P) abaixo de 0,001, o 

que comprova sua relação, não atingiu o grau de significância necessária a fim de 

comprovação. 

Figura 15: Modelo Final de Avaliação da Qualidade das vinícolas da RMC 

 

Fonte: IBM SPSS AMOS 22.0, 2021. 
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As variáveis relacionadas a infraestrutura de acesso a vinícola (V1), área de 

produção do vinho (V4), a sala de degustação (V5) e a qualidade dos vinhos produzidos na 

vinícola (V7), embora possuam valores positivos (0,21) em relação a Avaliação e estejam 

consequentemente relacionados a Revisitação da vinícola (0,19), não podem ser 

comprovados como significativos a esta medida. 

Independentemente da significância da Estructura a Revisitação atinge 82% de 

aceitação por parte dos visitantes e a Recomendação seria efetuada por cerca de 86% dos 

entrevistados.  Ambos os valores indicam uma considerável aprovação dos turistas 

entrevistados e comprovam que os empreendimentos, de uma forma geral, possuem os 

atributos e atrativos turísticos buscados pela amostra analisada.  

Tomando por base o modelo a Regressão Média, a Covariância e o Modelo Final, 

pode-se então relacioná-los ao objetivo proposto de aplicar as duas primeiras etapas da 

SIGMA Seis - DMAIC em relação às vinícolas analisadas. Determinado as variáveis, 

desenvolvendo o plano de coleta de dados e compondo a amostra, foi possível realizar a 

etapa Medir da metodologia citada e gerar dados e informações necessárias a segunda 

etapa, analisando, avaliando e compreendendo a tendência da amostra e resultando em 

informações relevantes aos gestores destas empresas.  

Fica comprovado através deste estudo, que para os visitantes entrevistados, em 

relação as vinícolas analisadas, o principal fator para a percepção da qualidade é o serviço, 

compreendido pelo acolhimento, conhecimento e cordialidade dos atendentes nestes 

empreendimentos. Isto posto, é imperativo e fundamental que estas empresas invistam na 

capacitação de seus colaboradores, promovendo o desenvolvimento destes por meio de 

treinamentos voltados aos princípios do bom atendimento, o conhecimento em relação a 

produção do vinho, seu serviço e harmonização, e técnicas de venda e fidelização dos 

clientes que as visitarem.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A pesquisa demostrou que investimentos em estrutura, com ênfase na sala de 

degustação e área de produção, também são relevantes a qualidade percebida pelos 

visitantes e devem estar entre as prioridades de investimento. Preservação da paisagem 

natural local e melhoramento da mesma por meio de modificações e inclusões de estrutura 

física também são percebidas pelos visitantes, mas em menor escala e relevância.  

Importante salientar que mesmo com quase todos os sentimentos relatados na 

pesquisa são vinculados a algo positivo, a uma sensação agradável e satisfatória, uma 

variável necessária a ser analisada e discutida nos empreendimentos estudados é a 

percepção da qualidade dos vinhos percebida pelos entrevistados. Sendo um dos principais 

motivadores de uma visita a uma vinícola, a percepção detectada e relatada no estudo, 

mostram que os visitantes não possuem um apreço expressivo pelos produtos degustados e 

isto reflete em muitos casos a falta de conhecimento dos próprios degustadores, mas reflete 

ainda mais a falta de divulgação destes produtos em Curitiba e sua Região Metropolitana. 

De forma subjetiva, é notória a constatação do fato de que é dificultoso encontrar os vinhos 

produzidos na RMC sendo comercializados em adegas, empórios, lojas e restaurantes da 

região. Caso os visitantes potenciais, entrem e contato com os produtos de forma prévia a 

visitação, em degustações técnicas em uma adega ou em até mesmo em um jantar 

despretensioso em um restaurante local, pode ser iniciado um processo de inclusão destes 

produtos e vinícolas nas preferencias dos consumidores e quiçá uma difusão da informação 

na região e mais tarde no país de que existe vinho de qualidade sendo produzido na Região 

Metropolitana de Curitiba.  

Outro ponto a ser considerado é a ausência de parreirais em alguns 

empreendimentos. A visita ao parreiral impacta na percepção da qualidade do produto 

posteriormente degustado pelos visitantes. Desta feita, seria necessária uma alternativa as 

vinícolas que não possuem este atrativo. Uma forma seria o cultivo em vaso, técnica 

consolidada da viticultura, para apresentar a planta aos visitantes e contribuir para a beleza 

cênica, e paisagem construída das empresas analisadas.  

Como apontado, a qualidade da sala de degustação impacta na percepção da 

qualidade da visita de forma determinante, contudo, a estrutura de produção também está 
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presente na avaliação da qualidade pelos visitantes, por isso é fundamental que tais espaços 

sejam acessíveis pelos mesmos e possam se tornar locais de instrução e explicações a 

respeito das técnicas de fabricação aplicadas em cada empreendimento, dos produtos 

elaborados e elucidações de eventuais dúvidas dos visitantes em relação aos vinhos 

produzidos e que serão posteriormente degustados.  

Como muitos empreendimentos não se dispõem a oferecer serviços de alimentação 

completos em suas estruturas receptivas, uma alternativa viável seria a parceria com 

empreendimentos da área da restauração, especializados em catering ou eventos, que 

possuam valores e filosofias de trabalho alinhadas com as expectativas das vinícolas e seus 

visitantes para o fornecimento no local de produtos e produções gastronômicas, capazes de 

serem harmonizadas com os vinhos produzidos e de consequentemente satisfazer os anseios 

dos comensais.  

Um ponto que não pode ser comprovado pela Regressão Média Ponderada, é de que 

forma a estrutura de apoio impacta na percepção da qualidade pelos visitantes. Entretanto, 

pode-se afirmar de forma subjetiva que a condição da estrutura de apoio, bem como sua 

conservação e limpeza, transmite aos visitantes percepções importantes quanto ao asseio 

geral do empreendimento e o conforto proporcionado. Deste modo, é importante que estas 

estruturas estejam de acordo com a expectativa dos turistas, uma vez que a indícios na 

pesquisa gerada de sua relevância a percepção da qualidade. Sugere-se então que os 

empreendimentos façam pesquisas diretas com os visitantes, questionando-os em relação a 

estrutura, suas impressões e necessidades.   

Assim como explanado, a formação técnica, cordialidade e atenção dos atendentes 

dos empreendimentos impacta severamente na percepção da qualidade da visita. Estes 

profissionais devem ser selecionados e capacitados tento esta premissa de forma evidente e 

assaz importante para a satisfação dos clientes, sua revisitação e eventual recomendação a 

terceiros.  

Independentemente, considerando-se o que foi abordado no escopo da pesquisa 

apresentada, é possível observar que existe uma atividade enoturística transcorrendo nas 

vinícolas analisadas e provavelmente nos demais empreendimento do mesmo segmento 

localizados na Região Metropolitana de Curitiba. O enoturismo, por se tratar de uma 

atividade lúdica, fomentada por uns dos produtos gastronômicos mais importantes da 
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história, tem o potencial de atrair maior demanda e consequente incremento do turismo na 

RMC, podendo tornar a mesma uma referência no estado para este segmento turístico.   

O estudo se mostrou pertinente, pois a região citada, com um passado ligado a 

indústria vitivinícola, volta a consolidar o Paraná, e especificamente a RMC, como um 

novo polo vitivinicultor no cenário nacional e estimular a prática do enoturismo, 

despertando experiências e promovendo práticas culturais ligadas ao vinho e ao turismo. A 

atividade, normalmente conduzida em espaços abertos e composto de belezas cênicas 

marcantes, se torna uma opção extremamente atrativa em tempos pandêmicos, ou de 

dificuldade em conexão com a natureza preservada em regiões de grande densidade 

populacional, como nos grandes centros urbanos.  

Através da pesquisa realizada, é admissível propor que uma vez comprovada a 

existência desta atividade e seu grande potencial, originada e conduzida estritamente em 

iniciativas e projetos com investimento de caráter privado, é necessário que neste momento 

os gestores estaduais e municipais notem a devida importância da atividade e sua 

capacidade de geração de renda, tributos e de divulgação de toda a região de Curitiba e suas 

cidades adjacentes. O aprimoramento das estruturas de acesso existentes, o fomento à 

implementação de novos equipamentos turísticos, e a promoção em escala regional, 

estadual e nacional da região pode contribuir significativamente para o desenvolvimento 

desta atividade e consequentemente de toda a região. Uma forma de estimular o enoturismo 

na região seria aproximando as devidas secretarias municipais ao programa de 

Revitalização da Viticultura Paranaense - REVITIS, criado ainda em 2019, que tem como 

objetivo principal estimular a produção de uvas e seus derivados no Paraná.  

Outro ponto a ser destacado, é a participação e contribuição da Associação de 

Viticultores do Paraná (VINOPAR) na região. Apesar de ser uma empresa com uma 

natureza jurídica definida como uma associação privada, que visa desenvolver atividades de 

organizações associativas patronais e empresariais, pode representar o elo entre a sociedade 

civil, as empresas ligadas a vitivinicultura e ao turismo, o estado e o público real e potencial 

do turismo na região. Esta associação, funcionando como uma conexão entre todos os 

atores envolvidos na atividade, seria de fundamental importância para que a região se 

desenvolva e de adeque as necessidades e anseios dos visitantes de forma dinâmica e 

célere, tornando a região ainda mais atrativa e prazerosa aos enoturistas.  
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Sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas em conjunto a entidades citadas 

com o intuito de aperfeiçoar os estudos referentes a temática abordada, e com isso, verificar 

a importância de uma interação entre o meio acadêmico e o mercado de serviços turísticos 

deste segmento e suas possíveis demandas, para que tanto as necessidades de um lado 

(lucro, aumento do fluxo turístico), como as do outro (boas condições para realização de 

atividades turísticas e de lazer, atendimento adequado, estruturas específicas e acessíveis, 

sinalização, entre outros) sejam atendidas. 

Pode-se indicar também que um acompanhamento próximo aos empreendimentos 

analisados neste estudo se faz pertinente, para verificar, em estudos mais amplos e 

complementares a atividade enoturística e suas inúmeras variáveis, a fim de fornecer dados 

e fundamentos técnico-científicos a todos os órgãos, públicos e privados e as iniciativas 

particulares deste nicho mercadológico. Estas informações e ferramentas podem ser de fato 

essenciais para a otimização do fenômeno e subsequente viabilidade e sustentabilidade 

destes empreendimentos vitivinícolas. 

Com a realização deste trabalho espera-se contribuir efetivamente na discussão 

sobre a enoturismo na Região Metropolitana de Curitiba e o papel da atividade turística 

como uma ferramenta para a o desenvolvimento da região, estimulando, assim novos 

projetos que abordem essa temática, que ainda é pouco explorada pelos investidores e 

pesquisadores como um todo. 
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE PESQUISA  

PRIMEIRO PROCEDIMENTO EXPLORATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

PESQUISA SOBRE A VISITA À VINÍCOLA ARAUCÁRIA 

 

1 - Nome: 

R:_____________________________________________________________________ 

 

2 - Gênero? 

(    ) Masculino  (    )  Feminino (    ) Não informado 

 

3 - Qual a sua idade? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

4 - Qual é seu nível de instrução? 

(    ) Sem escolaridade; (    ) Ensino fundamental (1º grau) completo; (    ) Ensino médio (2º 

grau) completo; (    ) Superior completo; (    ) Mestrado ou Doutorado;  

 

5 - Qual é a sua cidade de origem? 

 Curitiba - PR  Campo Magro - PR 

 São José dos Pinhais - PR  Joinville - SC 

 Almirante Tamandaré - PR  Florianópolis - SC 

 Colombo - PR  São Paulo - SP 

 Pinhais - PR  Porto Alegre - RS 

 Fazenda Rio Grande - PR  Outra:  

 Araucária - PR  

 Campo Largo - PR  

 

6 – Onde você vai pernoitar? 

(    ) Sua própria residência  (    ) Hotel (    ) Pousada (    ) Na própria vinícola (     ) Outros  

 

7 - É sua primeira visita a esta vinícola? 

(    ) Sim   (     ) Não 

 

8 - Como você ficou sabendo sobre este empreendimento? 

(    ) Jornal escrito  (    ) Televisão (    ) Rádio (    ) Redes Sociais (     ) Site da Vinícola  

(     ) Revista  (     ) Placas de trânsito  (    ) Folder (panfleto) ou outro material promocional 

(    ) Amigos e parentes  

(    ) Outro: _____________________________________________. 

 

 



93 

 

 

 

 

 

9 - Você já fez uma visitação em outra vinícola? 

(    ) Sim   (     ) Não 

 

 10 - Qual seu nível de conhecimento sobre vinhos? 

 

(Nenhum)          1     2   3  4  5  6 7  (Muito) 

 

11 - Como você avalia a experiência de visitação ao vinhedo? 

 

(Insatisfeito)          1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

12 - Como você avalia a experiência de visitação a área de produção do vinho? 

 

(Insatisfeito)        1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

13 - Como você avalia a experiência de visitação a sala de degustação? 

 

(Insatisfeito)        1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

14 - Como você avalia a experiência de visitação ao restaurante da vinícola? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

15 - Como você avalia sua experiência de hospedagem? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

16 - Qual sua impressão, de uma forma geral, sobre os vinhos produzidos na vinícola? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

17-  Qual sua impressão, de uma forma geral, sobre a infraestrutura de acesso a vinícola? 
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(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

 

18 - Qual sua impressão, de uma forma geral, sobre a cordialidade do atendimento? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

19 - Em se tratando do conhecimento dos atendentes sobre a produção, degustação, serviço 

e harmonização dos vinhos, qual é sua avaliação? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

20 - Em relação a sua experiência da visita como um todo, como a classificaria? 

 

(Pouco Satisfatória)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfatória) 

 

21 - Como você classificaria, a possibilidade de você retornara a este empreendimento? 

 

(Não voltaria)         1     2   3  4  5  6 7  (Voltaria) 

 

22 - Como você classificaria, a possibilidade de você recomendar esta visita a um 

conhecido? 

(Não recomendaria)         1     2   3  4  5  6 7  (Recomendaria) 
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE PESQUISA  

SEGUNDO PROCEDIMENTO EXPLORATÓRIO 
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PESQUISA SOBRE A VISITA À VINÍCOLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA (RMC) 

 

1 - Empreendimento: 

(    ) Vinícola Família Fardo (    ) Vinícola Franco-Italiano 

(    ) Cave Colinas de Pedra  (    ) Vinícola Legado 

 

 

2 - Gênero? 

(    ) Masculino  (    )  Feminino (    ) Outro 

 

 

3 - Qual a sua idade? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

 

4 - Qual é seu nível de instrução? 

(    ) Sem escolaridade; (    ) Ensino fundamental (1º grau) completo; (    ) Ensino médio (2º 

grau) completo; (    ) Superior completo; (    ) Mestrado ou Doutorado.  

 

 

5 - Qual é a sua cidade de origem? 

 Curitiba - PR  Campo Magro - PR 

 São José dos Pinhais - PR  Joinville - SC 

 Almirante Tamandaré - PR  Florianópolis - SC 

 Colombo - PR  São Paulo - SP 

 Pinhais - PR  Porto Alegre - RS 

 Fazenda Rio Grande - PR  Outra:  

 Araucária - PR  

 Campo Largo - PR  

 

 

6 - É sua primeira visita a uma vinícola no Brasil ou no exterior? 

(    ) Sim   (     ) Não 
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7 - É sua primeira visita a esta vinícola? 

(    ) Sim   (     ) Não 

 

 

 

8 - Como você ficou sabendo sobre este empreendimento? 

(    ) Jornal escrito  (    ) Televisão (    ) Rádio (    ) Redes Sociais (     ) Site da Vinícola  

(     ) Revista  (     ) Placas de trânsito  (    ) Folder (panfleto) ou outro material promocional 

(    ) Amigos e parentes  

(    ) Outro: _____________________________________________. 

 

 

9 - Onde buscou mais informações sobre a vinícola? 

 (    ) Redes Sociais (     ) Site da Vinícola   (    ) Folder (panfleto) ou outro material 

promocional  (    ) Contato telefônico (    ) Amigos e parentes 

(    ) Outro: _____________________________________________. 

 

 

10 - Qual sua avaliação a respeito da infraestrutura de acesso a vinícola? 

 

Insatisfeito)          1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

 

11 - Qual sua avaliação sobre a visitação ao vinhedo? 

 

(Insatisfeito)          1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

 

12 - Qual sua avaliação sobre à visitação a área de produção do vinho? 

 

(Insatisfeito)        1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

 

13 - Qual sua avaliação sobre à visitação a sala de degustação? 

 

(Insatisfeito)        1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 
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14 - Qual sua avaliação sobre a visitação ao restaurante da vinícola? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

(    ) Não posso opinar. 

 

 

15 - Qual sua avaliação, de uma forma geral, sobre os vinhos produzidos na vinícola? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

 

 

16 - Qual sua avaliação, de uma forma geral, sobre a infraestrutura (sanitários, áreas de 

lazer, loja de souvenirs, etc.) da vinícola? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

 

17 - Qual sua avaliação, de uma forma geral, sobre a cordialidade do atendimento? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

 

18 - Qual sua avaliação, se tratando do conhecimento dos atendentes sobre a produção, 

degustação, serviço e harmonização dos vinhos?  

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

 

19 - Qual sua avaliação, em relação à visitação como um todo? 

 

(Insatisfeito)         1     2   3  4  5  6 7  (Muito satisfeito) 

 

 

20 - Como você classificaria, a possibilidade de você retornara a este empreendimento? 

 

(Não voltaria)         1     2   3  4  5  6 7  (Voltaria) 

 

 

21 - Como você classificaria, a possibilidade de você recomendar esta visita a um 

conhecido? 

 

(Não recomendaria)         1     2   3  4  5  6 7  (Recomendaria) 
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ANEXO A: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS POR VINÍCOLA 
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Na análise descritiva das variáveis por vinícola, as empresas foram enumeradas (Quadro X1) com o intuito de facilitar a 

organização dos dados e sua consequente apresentação.  

QuadroX1: Numeração dos empreendimentos 

Número Empresa 

1 Vinícola Araucária 

2 Cave Colina de Pedra 

3 Vinícola Franco-Italiano 

4 Vinícola Família Fardo 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Anexo A: Estatística descritiva das variáveis por vinícola 

  V1 V2 V3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Válidos 
 

117 
 

108 
 

102 
 

85 
 

112 
 

73 
 

102 
 

72 
 

117 
 

108 
 

102 
 

85 
 

Faltantes 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5 
 

35 
 

0 
 

13 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Média 
 

5.778 
 

5.722 
 

5.765 
 

5.718 
 

4.286 
 

2.192 
 

3.980 
 

2.889 
 

5.974 
 

6.176 
 

5.951 
 

5.965 
 

Mediana 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

4.000 
 

1.000 
 

4.000 
 

2.000 
 

6.000 
 

7.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

Desvio 
Padrão  

1.240 
 

1.066 
 

1.314 
 

0.825 
 

2.077 
 

1.713 
 

2.010 
 

2.093 
 

1.316 
 

1.214 
 

1.360 
 

1.096 
 

V4 V5 V6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

114 
 

107 
 

100 
 

85 
 

116 
 

108 
 

99 
 

85 
 

99 
 

94 
 

83 
 

77 
 

3 
 

1 
 

2 
 

0 
 

1 
 

0 
 

3 
 

0 
 

18 
 

14 
 

19 
 

8 
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5.640 
 

6.140 
 

5.600 
 

6.212 
 

5.776 
 

6.037 
 

5.778 
 

6.306 
 

5.859 
 

5.106 
 

5.687 
 

5.519 
 

6.000 
 

7.000 
 

6.000 
 

7.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

7.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

1.476 
 

1.321 
 

1.531 
 

1.124 
 

1.481 
 

1.222 
 

1.536 
 

1.035 
 

1.532 
 

1.738 
 

1.630 
 

1.324 
 

V7 V8 V9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

116 
 

106 
 

100 
 

84 
 

115 
 

108 
 

101 
 

84 
 

116 
 

106 
 

100 
 

85 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

0 
 

5.621 
 

5.368 
 

5.590 
 

5.440 
 

5.583 
 

6.009 
 

5.545 
 

6.179 
 

5.621 
 

5.736 
 

5.600 
 

5.800 
 

6.000 
 

5.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.500 
 

6.000 
 

6.000 
 

1.564 
 

1.450 
 

1.634 
 

1.434 
 

1.376 
 

1.148 
 

1.404 
 

1.088 
 

1.597 
 

1.617 
 

1.682 
 

1.572 

 
 
 
 
 

V10 V11 V12 V13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

114 
 

106 
 

99 
 

83 
 

117 
 

108 
 

102 
 

85 
 

117 
 

108 
 

102 
 

85 
 

117 
 

108 
 

102 
 

85 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5.588 
 

5.585 
 

5.424 
 

5.458 
 

5.615 
 

5.630 
 

5.588 
 

5.671 
 

5.462 
 

5.241 
 

5.392 
 

5.329 
 

5.966 
 

5.972 
 

5.824 
 

5.847 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

1.729 
 

1.638 
 

1.858 
 

1.648 
 

1.425 
 

1.294 
 

1.478 
 

1.229 
 

1.817 
 

1.803 
 

1.904 
 

1.769 
 

1.553 
 

1.417 
 

1.557 
 

1.402 
 

Fonte: JASP 0.13.1, 2021. 
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ANEXO B - BOXPLOTS DAS VARIÁVEIS POR VINÍCOLA 
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V1 - Infraestrutura de acesso a vinícola 

 

V2 - Visitação ao vinhedo. 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

V3 - Paisagem local. 

 

 

V4 - Área de produção do vinho. 
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V5 - Sala de degustação. 

 

 

V6 - Serviço de alimentação. 
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V7 - Vinhos produzidos na vinícola. 

 

 

V8 - Infraestrutura de apoio (sanitários, áreas de lazer, loja de souvenirs, etc.). 
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V9 - Cordialidade do atendimento. 

 

 

V10 - Conhecimento dos atendentes sobre a produção, degustação, serviço e harmonização 

dos vinhos. 
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V11 - Visitação como um todo. 

 

 

V12 - Possibilidade de você retornar a este empreendimento. 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

V13 - Possibilidade de você recomendar esta visita. 

 

Fonte: JASP 0.13.1, 2021.  
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ANEXO C - ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 
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Fit indices  

Index  Value  

Comparative Fit Index (CFI)  
 
0.972  

 
Tucker-Lewis Index (TLI)  

 
0.948  

 
Bentler-Bonett Non-normed Fit Index (NNFI)  

 
0.948  

 
Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI)  

 
0.967  

 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI)  

 
0.516  

 
Bollen's Relative Fit Index (RFI)  

 
0.938  

 
Bollen's Incremental Fit Index (IFI)  

 
0.972  

 
Relative Noncentrality Index (RNI)  

 
0.972  

 
  

Information criteria  

   Value  

Log-likelihood  
 
-3460.365  

 
Number of free parameters  

 
13.000  

 
Akaike (AIC)  

 
6946.729  

 
Bayesian (BIC)  

 
6998.289  

 
Sample-size adjusted Bayesian (SSABIC)  

 
6957.041  

 
  

Other fit measures  

Metric  Value  

Root mean square error of approximation (RMSEA)  
 

0.112  
 

RMSEA 90% CI lower bound  
 

0.083  
 

RMSEA 90% CI upper bound  
 

0.144  
 

RMSEA p-value  
 
4.571e -4  

 
Standardized root mean square residual (SRMR)  

 
0.033  

 
Hoelter's critical N (α = .05)  

 
128.515  

 
Hoelter's critical N (α = .01)  

 
166.200  

 
Goodness of fit index (GFI)  

 
0.965  

 
McDonald fit index (MFI)  

 
0.951  

 
Expected cross validation index (ECVI)  

 
0.188  
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R-Squared  

   R²  

V1  
 
0.514  

 
V4  

 
0.744  

 
V5  

 
0.778  

 
V7  

 
0.443  

 
V9  

 
0.764  

 
V10  

 
0.703  

 

Parameter estimates 

Factor loadings  

   

Factor  Indicator  Std. Est. (all)  

Factor 

1   
V1  

  
0.717  

 

   
 

V4  
  

0.863  
 

   
 

V5  
  

0.882  
 

   
 

V7  
  

0.666  
 

Factor 

2   
V9  

  
0.874  

 

   
 

V10  
  

0.838  
 

  

Factor Covariances  

 

95% Confidence 

Interval   

         Estimate  
Std. 

Error  

z-

value  
p  Lower  Upper  

Std. Est. 

(all)  

Factor 

1   
↔  

 

Factor 

2   
0.867  

 
0.032  

 
26.954  

 
< .001  

 
0.804  

 
0.930  

 
0.867  

 

 

Fonte: JASP 0.13.1, 2021.  
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ANEXO D - ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA MULTIGRUPO 
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Fit indices  

Index  Value  

Comparative Fit Index (CFI)  
 
0.943  

 
Tucker-Lewis Index (TLI)  

 
0.939  

 
Bentler-Bonett Non-normed Fit Index (NNFI)  

 
0.939  

 
Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI)  

 
0.908  

 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI)  

 
0.847  

 
Bollen's Relative Fit Index (RFI)  

 
0.901  

 
Bollen's Incremental Fit Index (IFI)  

 
0.943  

 
Relative Noncentrality Index (RNI)  

 
0.943  

 
  

Information criteria  

   Value  

Log-likelihood  
 
-3418.647  

 
Number of free parameters  

 
52.000  

 
Akaike (AIC)  

 
6941.294  

 
Bayesian (BIC)  

 
7147.533  

 
Sample-size adjusted Bayesian (SSABIC)  

 
6982.541  

 
  

Other fit measures  

Metric  Value  

Root mean square error of approximation (RMSEA)  
 

0.123  
 

RMSEA 90% CI lower bound  
 

0.097  
 

RMSEA 90% CI upper bound  
 

0.149  
 

RMSEA p-value  
 
1.085e -5  

 
Standardized root mean square residual (SRMR)  

 
0.083  

 
Hoelter's critical N (α = .05)  

 
209.655  

 
Hoelter's critical N (α = .01)  

 
234.998  

 
Goodness of fit index (GFI)  

 
0.992  

 
McDonald fit index (MFI)  

 
0.900  

 
Expected cross validation index (ECVI)  
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R-Squared  

 
R²  

   1  2  3  4  

V1  
 
0.567  

 
0.358  

 
0.566  

 
0.339  

 
V4  

 
0.828  

 
0.604  

 
0.858  

 
0.439  

 
V5  

 
0.854  

 
0.697  

 
0.894  

 
0.489  

 
V7  

 
0.520  

 
0.287  

 
0.519  

 
0.206  

 
V9  

 
0.798  

 
0.665  

 
0.846  

 
0.673  

 
V10  

 
0.776  

 
0.633  

 
0.778  

 
0.626  

 

 

Parameter estimates 

 

1 - VINÍCOLA ARAUCÁRIA 

Factor loadings  

   

Factor  Indicator  Std. Est. (all)  

Factor 1  
 
V1  

  
0.753  

 
   

 
V4  

  
0.910  

 
   

 
V5  

  
0.924  

 
   

 
V7  

  
0.721  

 
Factor 2  

 
V9  

  
0.894  

 
   

 
V10  

  
0.881  

 
  

Factor Covariances  

 

95% Confidence 

Interval   

         Estimate  
Std. 

Error  

z-

value  
p  Lower  Upper  

Std. Est. 

(all)  

Factor 

1   
↔  

 

Factor 

2   
0.915  

 
0.030  

 
30.076  

 
< .001  

 
0.855  

 
0.975  

 
0.915  
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2 - VINÍCOLA CAVE COLINA DE PEDRA 

Factor loadings  

   

Factor  Indicator  Std. Est. (all)  

Factor 1  
 
V1  

  
0.598  

 
   

 
V4  

  
0.777  

 
   

 
V5  

  
0.835  

 
   

 
V7  

  
0.535  

 
Factor 2  

 
V9  

  
0.815  

 
   

 
V10  

  
0.796  

 
  

Factor Covariances  

 

95% Confidence 

Interval   

         Estimate  
Std. 

Error  

z-

value  
p  Lower  Upper  

Std. Est. 

(all)  

Factor 

1   
↔  

 

Factor 

2   
0.511  

 
0.198  

 
2.582  

 
0.010  

 
0.123  

 
0.900  

 
0.882  

 

  

 

3 - VINÍCOLA FRANCO-ITALIANO 

Factor loadings  

   

Factor  Indicator  Std. Est. (all)  

Factor 1  
 
V1  

  
0.752  

 
   

 
V4  

  
0.926  

 
   

 
V5  

  
0.946  

 
   

 
V7  

  
0.720  

 
Factor 2  

 
V9  

  
0.920  

 
   

 
V10  

  
0.882  

 
 

Factor Covariances  
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95% Confidence 

Interval   

         Estimate  
Std. 

Error  

z-

value  
p  Lower  Upper  

Std. Est. 

(all)  

Factor 

1   
↔  

 

Factor 

2   
1.041  

 
0.362  

 
2.875  

 
0.004  

 
0.331  

 
1.751  

 
0.917  

 

 

 4 - VINÍCOLA FAMÍLIA FARDO 

Parameter estimates 

Factor loadings  

   

Factor  Indicator  Std. Est. (all)  

Factor 1  
 
V1  

  
0.583  

 
   

 
V4  

  
0.662  

 
   

 
V5  

  
0.699  

 
   

 
V7  

  
0.454  

 
Factor 2  

 
V9  

  
0.821  

 
   

 
V10  

  
0.791  

 
 

 

Factor Covariances  

 

95% Confidence 

Interval   

         Estimate  
Std. 

Error  

z-

value  
p  Lower  Upper  

Std. Est. 

(all)  

Factor 

1   
↔  

 

Factor 

2   
0.333  

 
0.177  

 
1.885  

 
0.059  

 
-0.013  

 
0.679  

 
0.743  

 

  

Fonte: JASP 0.13.1, 2021.  

 

 

 

 

 

 


