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Resumo 
 

 
Esta pesquisa investiga o enoturismo, buscando identificar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 
que influenciam a atividade de enoturismo no Vale dos Vinhedos, na percepção dos visitantes da 
região. O Vale dos Vinhedos está localizado na região da Serra Gaúcha, inserido no encontro dos 
municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, com paisagens apaixonantes que 
apresentam diferentes tonalidades nas quatro estações do ano e encantam também pela 
hospitalidade de seus moradores assim como pela qualidade dos serviços e produtos regionais. O 
turista de vinho tem necessidade de consumo de vinho, mas também a necessidade de lazer e de 
recreação relacionada tanto com o vinho como com a localidade onde o vinho é produzido 
(BRUWER; ALANT, 2009). No Brasil, o enoturismo começa a despertar interesse a partir da 
certificação das regiões, e interesse empresarial nos deslocamentos dos turistas para vivenciar a 
experiência do vinho. O problema de pesquisa que norteou os trabalhos foi: quais os fatores críticos 
sucesso (FCS), que mais influenciam a atividade do enoturismo Vale dos Vinhedos na percepção do 
enoturista. Para responder tal questão de pesquisa foi definido como objetivo geral analisar os 
fatores críticos de sucesso do enoturismo do destino turístico com base na tipologia do enoturista. A 
importância deste trabalho aumenta com a relevância do enoturismo no cenário nacional e 
internacional, observada nas pesquisas do tema nas bases de dados. Para sustentação dos 
resultados foi construído uma fundamentação teórica com as temáticas do turismo, destino turístico, 
enoturismo, enoturista e fatores críticos de sucesso. Como modelo teórico referencial dos fatores 
críticos de sucesso do enoturismo foi utilizado a escala de Getz e Brown (2006) e quanto a tipologia 
do enoturista o modelo proposto por Chartes e Ali-Knight (2002). O design da pesquisa foi definido 
como exploratória-descritiva, predominantemente quantitativa e corte transversal no período da 
pesquisa de campo. Como estratégia de pesquisa foram utilizados os procedimentos de 
levantamento ou survay. A amostra foi construída de forma não-aleatória e ficou composta por 304 
participantes. Como instrumento de coletas de dados foi utilizado um questionário, com questões da 
escala de FCS (GETZ; BROWN, 2006), a tipologia do enoturista (CHARTES; ALI-KNIGHT, 2002), 
questões sobre a satisfação e fidelização, e um conjunto sobre o perfil socio-gráfico, elaborado na 
plataforma Google Forms. A aplicação foi apoiada na técnica Snowball, e com base nas redes 
sociais, principalmente o Facebook. Como técnicas de análise foram utilizadas a análise descritiva, 
como média, desvio padrão e ANOVA, das partes de perfil dos respondentes, fatores críticos 
sucesso e tipologia de enoturista. Também foi utilizada a análise fatorial para relações entre as 
partes, todas apoiadas no software SPSS v.22. Foi construída uma parte descrendo as 
características do Vale dos Vinhedos e sua importância na produção vitivinícola e Enoturismo. Como 
resultados destaca-se que o destino turístico foi o fator de maior importância. A percepção do turista 
em relação ao destino com temática vinho e turismo, observa-se essa relação de importância. Nesse 
contexto da pesquisa os turistas apontam alto índice de satisfação, que sinalizam retorno na visitação 
no Vale dos Vinhedos, além das demais dimensões na Tabela 3, que sinalizam para os stakeholders 
da região em que o desenvolvimento do turismo do vinho e atrativos estão caracterizados como 

importantes. 
 

 
 

Palavras-chave: Enoturismo, Enoturista, Fatores Críticos de Sucesso. 
 

 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research investigates wine tourism, seeking to identify Critical Success Factors (FCS) that 
influence the activity of wine tourism in the Vale dos Vinhedos in the perception of visitors to the 
region. The Vale dos Vinhedos is located in the Serra Gaúcha region, at the point where the 
municipalities of Bento Gonçalves, Garibaldi and Monte Belo do Sul meet. It has picturesque 
landscapes, with each of the four seasons having its own charm and colors, and visitors are also 
delighted by the hospitality of its residents and the quality of the region’s products and services. Wine 
tourists come not only to drink wine, but also for leisure and recreation, related both to wine and to 
the locality where the wine is produced (BRUWER; ALANT, 2009). In Brazil, interest in wine tourism 
began to grow as the regions gained certification, and businesses became interested in the travel of 
tourists to enjoy the wine experience. The research problem that guided this work was to identify 
which Critical Success Factors (FCS) most influence wine tourism in the Vale dos Vinhedos, from the 
perception of wine tourists themselves. To answer this research question, it analyzes the critical 
success factors of wine tourism in the tourist destination, based on a wine tourism typology. The 
importance of this work is linked to the importance of wine tourism at national and international levels, 
as observed in a literature review of the theme in the online databases. To support the results, a 
theoretical foundation was built, with the themes of tourism, tourist destination, wine tourism, wine 
tourism and critical success factors. The theoretical model of Getz and Brown (2006) was used as a 
referential theoretical framework for the critical success factors of wine tourism. The model proposed 
by Chartes and Ali-Knight (2002) for wine tourism typology was also used. The research design was 
defined as exploratory-descriptive, predominantly quantitative, and cross-sectional during the field 
research period. As a research strategy, survey procedures were used. The sample was constructed 
in a non-random manner and was composed of 304 participants. A questionnaire was used as the 
data collection instrument, with questions on the FCS scale (GETZ; BROWN, 2006), the wine tourism 
typology (CHARTES; ALI-KNIGHT, 2002), satisfaction and loyalty, and the respondent’s socio-
graphic profile, elaborated on the Google Forms platform. The application was supported by the 
Snowball technique, and was based on social networks, mainly Facebook. The analysis techniques 
used were descriptive analysis, such as mean, standard deviation and ANOVA, parts of the 
respondent’s profiles, critical success factors and wine tourism typology. Factor analysis was also 
used to determine relations between the parties, all supported by the software program SPSS v.22. 
A section was built describing the characteristics of the Vale dos Vinhedos and its importance in wine 
production and wine tourism. The results of this work showed that tourist destination was the most 
important factor. In the tourists’ perception of the destination with the themes of wine and tourism, 
this important link was observed. In the context of the research, the tourists indicated a high level of 
satisfaction, suggesting that they would return to the Vale dos Vinhedos, as well as the other 
dimensions in Table 3, demonstrating, for stakeholders in the region, that the development of wine 
tourism and related attractions is considered important. 
 

 

Keywords: Wine Tourism, Critical Success Factors. 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1:  Organização do estudo ...................................................................... 21 

Figura 2:  Perspectiva geográfico-econômica do destino. .................................. 28 

Figura 3: Características críticas da experiência do enoturismo na perspectiva do 

consumidor. ........................................................................................ 39 

Figura 4:  Design da pesquisa ............................................................................ 51 

Figura 5:  Etapa 2 - Levantamento bibliográfico ................................................. 54 

Figura 6:  Representação hipotética de uma cadeia de referências Snowball  

Sampling (Bola de Neve). .................................................................. 56 

Figura 7:  Identificação Visual denominação de origem ..................................... 63 

Figura 8:  Mapa Vale dos Vinhedos ................................................................... 64 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1:  Características da Amostra ................................................................ 65 

Tabela 2:  Análise Fatorial ................................................................................... 67 

Tabela 3:  Dimensões da Escala ......................................................................... 70 

Tabela 4:  Teste de Média das variáveis - FCS .................................................. 71 

Tabela 5:  Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Escolaridade ............................. 75 

Tabela 6:  Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Renda ....................................... 76 

Tabela 7:  Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Tipologia de Enoturista ............. 82 

Tabela 8:  Resumo do modelo quadrático ........................................................... 83 

Tabela 9:  Resumo do modelo exponencial ........................................................ 84 

Tabela 10:  Análise da Variância quadrática ......................................................... 85 

Tabela 11:  Coeficientes do modelo quadrático .................................................... 86 

Tabela 12:  Resumo do modelo quadrático ........................................................... 87 

Tabela 13:  Resumo do modelo exponencial ........................................................ 87 

Tabela 14:  Análise da Variância quadrática ......................................................... 88 

Tabela 15:  Coeficientes do modelo quadrático .................................................... 89 

Tabela 16:  Resumo do modelo quadrático ........................................................... 90 

Tabela 17:  Resumo do modelo exponencial ........................................................ 90 

Tabela 18:  Análise da Variância quadrática ......................................................... 91 

Tabela 19:  Coeficientes do modelo quadrático .................................................... 92 

 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1:  Período evolutivo dos vinhedos brasileiros e evolução e 

desenvolvimento da vitivinicultura brasileira e processos das fases do 

período do vinho. ................................................................................ 34 

Quadro 2:  Uma estrutura para pesquisa de enoturismo...................................... 38 

Quadro 3:  Modelo conceitual FCS do Enoturismo .............................................. 48 

Quadro 4:  Fatores críticos de sucesso a serem analisados pela demanda – 

Importância das características da região e vinícolas para os 

consumidores de vinho. ..................................................................... 57 

Quadro 5:  Tipologia do Enoturista ....................................................................... 59 

 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1:  Tipologia de Enoturistas Vale dos Vinhedos ...................................... 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 
 

AREV       Assembleia das Regiões da Europeia 

D.O.     Denominação de Origem  

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

IMBRAVIN Instituto Brasileiro do Vinho. 

IG        Indicação Geográfica   

ONU     Organização das Nações Unidas  

ODS    Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OIV       Organização Internacional da Vinha e do Vinho 

INPI     Instituto Nacional da Propriedade Industrial  

UNWTO World Tourism Organization. 

CEEV  Comité Européen des Entreprises Vins 

CAT´S          Centrais de Atendimento do Turista  

FCS     Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 
 

1  INTRODUÇÃO ............................................................................................. 9 

1.1  Contextualização .......................................................................................... 9 

1.2  Problema de Pesquisa ................................................................................ 14 

1.3  Objetivos ..................................................................................................... 17 

1.3.1  Objetivo Geral ............................................................................................. 17 

1.3.2  Objetivos Específicos.................................................................................. 17 

1.4  Justificativa ................................................................................................. 17 

1.5  Estrutura do estudo .................................................................................... 20 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................. 22 

2.1  O Turismo ................................................................................................... 22 

2.2  Destino turístico .......................................................................................... 25 

2.3  Enoturismo .................................................................................................. 29 

2.4  O Enoturista ................................................................................................ 41 

2.5  Os Fatores Críticos de Sucesso ................................................................. 44 

3  METODOLOGIA ......................................................................................... 51 

3.1  Caracterização da Pesquisa ....................................................................... 51 

3.1.1  Pesquisa bibliográfica ................................................................................. 53 

3.2  População e Amostra.................................................................................. 55 

3.3  Instrumentos e procedimentos de coleta de dados .................................... 57 

3.4  Tratamento e Análise de Dados ................................................................. 60 

4  VALE DOS VINHEDOS .............................................................................. 61 

5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................... 65 

5.1  Característica da Amostra .......................................................................... 66 

5.2.  Adequação da escala de mensuração ........................................................ 67 

5.3.  Análise das correlações entre as variáveis independentes e dependentes 69 

5.4  Análises descritivas da escala de FCS ....................................................... 70 

5.5  Classificação da Tipologia do Enoturista .................................................... 78 

5.6  Intenção de retornar – Análise de regressão linear múltipla ....................... 83 

5.7  Intenção de Recomendar – Regressão não linear ...................................... 86 

5.8  Satisfação – Regressão não linear ............................................................. 89 



 
 

5.9  Síntese dos resultados e discussão ........................................................... 92 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 95 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 98 

Apêndice 1 – Questionário Fatores Crítico de Sucesso no Enoturismo ...... 119 

Apêndice 2 – Análise da Variância exponencial – intenção de retornar ...... 132 

Apêndice 3 – Análise da Variância exponencial – intenção de retornar ...... 132 

Apêndice 4 – Coeficientes do modelo exponencial – intenção de retornar . 133 

Apêndice 5 – Análise da Variância exponencial – intenção de recomendar 133 

Apêndice 6 – Coeficientes do modelo exponencial – intenção de recomend.135 

Apêndice 7 – Coeficientes do modelo exponencial ....................................... 134 

Apêndice 8 – Coeficientes do modelo exponencial ....................................... 136 



9 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo apresenta-se além da contextualização do trabalho da pesquisa, 

desenvolvido da área das ciências aplicadas no campo do turismo, a apresentação do 

problema de pesquisa, objetivos, justificativa e estrutura do trabalho.  

 

1.1 Contextualização 

  

O Turismo caracteriza-se cada vez mais como uma atividade socioeconômica que 

contribui para o desenvolvimento local, regional e nacional, porém, assim como toda 

atividade econômica, sofre as ameaças do ambiente externo, como a crise do COVID-19 

em 2020, fatores econômicos, sociais entre outros. Daí também, se verifica a importância 

de os destinos turísticos conhecerem e estarem organizados em torno de seus fatores 

de sucesso, de forma que possam ser reconhecidos pelos consumidores.  

Recentemente, se presencia um forte desenvolvimento da atividade do turismo de 

vinho em todas as partes do mundo, também conhecido como enoturismo, agregando 

valor para as regiões produtoras de vinho, com potencial para atrair turistas que vão em 

busca de uma diversidade de experiências como vivenciar a paisagem, a cultura e o clima 

(Neves e Silva, 2011), além de degustar o vinho e conhecer a atividade vitivinícola.  

Segundo o Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) os vinhos da União 

Europeia (UE) têm um relacionamento especial com setores do turismo e hospitalidade, 

e representam respectivamente 10 milhões a 12 milhões de empregos na UE. O 

enoturismo pode contribuir para promover o turismo sustentável e promover o património 

tangível e intangível do destino. O turismo do vinho é capaz de gerar consideráveis 

benefícios econômicos e sociais para os destinos turísticos, além de cumprir um papel 

importante em termos de preservação de recursos culturais e naturais. O turismo do vinho 

oferece uma oportunidade para os destinos turísticos subdesenvolvidos, na maioria dos 

casos nas áreas rurais, amadurecer ao lado de destinos e aumentar o impacto econômico 

e social do turismo em uma comunidade local (CEEV, 2015). 

A Carta Europeia do Enoturismo (2006) define o enoturismo como “o 

desenvolvimento de todas as atividades turísticas e de tempo livre, dedicadas à 
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descoberta e à valorização cultural da videira, do vinho e seu solo”. O enoturismo está 

intimamente relacionado à identidade dos destinos e compreende valores culturais, 

econômicos e históricos: o vinho e a produção de vinho são parte integrante da história, 

da identidade e se tornaram o elemento-chave na imagem de um país ou de um 

destino (UNWTO, 2016a).  

O turismo do vinho pode ser visto em diferentes perspectivas, ligadas a território, 

patrimônio, marketing, desenvolvimento regional e redes de cooperação. Segundo 

(UNWTO, 2016a), o enoturismo é um segmento crescente em atualização contínua que 

oferece uma extraordinária diversidade ao consumidor, além de oportunidades de 

negócios para os produtores, constituindo-se um fator importante nas estratégias de 

diversificação, ajudando os destinos a enriquecer a oferta turística e a atrair diferentes 

públicos.  

O Enoturismo associa o consumo do vinho com a cultura de uma região. Carlsen 

e Charters (2006) estreitaram o estudo do enoturismo em duas dimensões estruturais: (I) 

o macroeconômico, com base em fatores de abrangência nacional e regional, como 

identidade regional, financiamento, marketing, branding, bem como o papel das 

organizações locais; e  (II) microeconômico, relacionados aos locais de consumo, como 

adegas e museus, para o conhecimento de autoridades nacionais e regionais de turismo 

sobre as indústrias do vinho e do turismo; empresários e gerentes; e o próprio 

consumidor.  

  Já Getz (2000) descreve o Enoturismo sob três grandes perspectivas, a dos 

produtores de vinho, das agências de turismo (representando os destinos) e dos 

consumidores. Assim, o enoturismo é, simultaneamente, uma forma de comportamento 

do consumidor, uma estratégia pela qual destinos desenvolvem as atrações relacionadas 

com o vinho e imagens, e uma oportunidade de marketing para as vinícolas venderem 

seus produtos diretamente aos consumidores. Hall et al. (2000) define o Enoturismo como 

a visitação a vinhedos, adegas, festivais e shows de vinho em que degustar vinhos e/ou 

experimentar os atributos de uma região vinícola são os fatores primários para os 

visitantes. 

O vinho é o produto principal do Enoturismo (GETZ e BROWN, 2006; Hall et al., 

2000; Valduga, 2014; Tonini e Levandoski , 2010), e ao longo dos séculos o vinho é uma 



11 

 
 

bebida apreciada em diversas ocasiões, porém somente nas últimas décadas o cultivo 

das videiras e a elaboração de vinhos despertaram interesse na bebida enquanto atrativo 

turístico, sendo que, a cada ano, milhões de turistas deslocam-se para as tradicionais 

regiões vinícolas da Europa e para as regiões denominadas de “novo mundo” da 

vitivinicultura: Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul e América Latina 

(DODD, 2004).   

Neste cenário, o enoturismo multiplicou-se pelo mundo. Para Hugh e Robinson 

(2014) a Europa é uma das regiões mais importantes de viticultores do mundo, de acordo 

com o conjunto de estatísticas da Organização Internacional de Vinhas e Vinhos (OIV), 

mas a América do Sul e a Ásia, a China em particular, estão se movendo em direção aos 

maiores produtores. 

Já no Brasil, de acordo com Splendor (2003), o enoturismo pode destacar a 

qualidade e a imagem do vinho nacional, ativar a vida turística da região vitivinícola, 

destacar os benefícios da bebida, além de estimular seu consumo. Na sua visão, os 

aspectos que atraem o enoturista são os atrativos culturais, os eventos relacionados ao 

vinho e as construções. 

A região no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, obteve a certificação 

Indicação Geográfica (IG) em 2002 e a Indicação de Procedência para vinhos tintos, 

brancos e espumantes, em 2007, reconhecida pela União Europeia. Dessa forma, a 

região ficou ainda mais qualificada, pois todos esses fatores norteadores contribuem para 

o desenvolvimento do turismo na região.  

Em 2017, ocorreu na cidade de Bento Gonçalves, no estado brasileiro do Rio 

Grande do Sul, um seminário promovido pelo Ministério do Turismo (MTur) para discutir 

os desafios e perspectivas para o desenvolvimento do turismo nas vinícolas no país. O 

evento reuniu mais de 60 produtores de vinhos e espumantes gaúchos e de outros 

estados, além de representantes do poder público. Segundo o Instituto Brasileiro do 

Vinho (Ibravin), apesar de um forte aliado, o turismo nas vinícolas ainda é um desafio 

para muitos vitivinicultores, sendo que apenas 25% exploram atividades turísticas 

regularmente tais como hotéis boutique, alta gastronomia e roteiros integrados ao 

processo de cultivo das uvas e produção de vinhos e espumantes (MTUR, 2017). 
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Como já citado, o Enoturismo pode ser visto como uma oportunidade 

empreendedora para os produtores de vinho e uma atividade de geração de emprego e 

desenvolvimento socioeconômico de regiões periféricas menos favorecidas (GETZ, 

2000; HALL, 2005), porém faz-se necessário a colaboração vitivinicultores e stakeholders 

para facilitar a experiência do enoturismo, envolvendo organizações de marketing, 

gerenciamento de destinos, indústrias de vinho e turismo, fornecedores culturais e outros 

tipos de lazer. É necessária a colaboração de vitivinicultores e outros interessados para 

facilitar a experiência do enoturismo, envolvendo organizações de marketing e 

gerenciamento de destinos, indústrias de vinho e turismo, fornecedores culturais e lazer 

entre outros. 

Nessa perspectiva, os destinos de enoturismo são regiões que baseiam parte ou 

todo seu apelo em vinícolas e benefícios relacionados ao vinho (GETZ; BROWN, 2006), 

sendo que à medida que esses elementos (ou seja, vinho, vinhedos, vinícolas e atrações 

ou eventos relacionados) evoluem, o mesmo acontece com o destino (TOMLJENOVIĆ; 

GETZ, 2009). Nesse sentido, é importante identificar e alcançar os fatores críticos de 

sucesso (FCS) de uma região, no caso específico desta dissertação, o destino de 

Enoturismo, para que os objetivos sejam atingidos (BROTHERTON, 2004). 

Os fatores críticos de sucesso (FCS) devem ser alcançados na consecução dos 

objetivos gerais de uma empresa (BROTHERTON, 2004) e podem ser derivados das 

características do ambiente interno de uma organização em particular, como produto, 

processos, pessoas e, possivelmente, estruturas (DUCHESSI; SCHANINGER; HOBBS, 

1989; VAN DER MEER; CALORI, 1989; Berry, SEIDERS; GRESHAM, 1997). Verifica-se 

que algumas abordagens de FCS estão relacionadas à competência principal (HOOLEY; 

SAUNDERS, 1993; LOWES; PASS; SANDERSON, 1994), cadeia de valor (JOHNSON; 

SCHOLES, 1993) e perspectivas de processos de negócios (WARD; WATSON,1993).  

Segundo Singh e Hsiung (2016) realizaram um estudo qualitativo com executivos 

e líderes de organizações da região do Napa Valley, na Califórnia, incluindo hotéis, 

órgãos governamentais, vinícolas e outras empresas de promoção do turismo, 

identificaram oito FCS abrangentes e que os fornecedores de enoturismo consideraram 

importantes para o sucesso da região. Já Getz e Brown (2006) em um estudo realizado 

emOkanagan Valley, Canadá, demonstraram que os FCS para o Enoturismo e a 
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possibilidade de a região contar com um aumento no número de visitantes independentes 

das vinícolas são a disponibilidade de festivais e eventos de vinho e a eficácia da 

promoção regional do turismo. Tomljenović e Getz (2009) investigaram fatores de 

sucesso em Medimurje e Plešivica, Croácia, e identificaram entre os críticos a 

disponibilidade de atividades do destino (atrações turísticas próximas às vinícolas, 

festivais de vinho e eventos especiais); e atividades promocionais (no nível da vinícola e 

do destino).  

 Nesse sentido, o presente estudo visa aprofundar e identificar os FCS que 

influenciam a atividade do turismo de vinho no Vale dos Vinhedos, considerando a 

percepção dos visitantes desta região. O turista de vinho tem necessidade de consumo 

de vinho, mas igualmente a necessidade de lazer e de recreação, relacionado tanto com 

o vinho como com a localidade onde o vinho é produzido (BRUWER; ALANT, 2009).  

O Vale dos Vinhedos está localizado na região da Serra Gaúcha, inserido no 

encontro dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. O Vale 

representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos, 

que chegaram à região em 1875, em perfeita harmonia com as modernas tecnologias 

para produção de uva e vinhos finos e infraestrutura turística de alta qualidade. Com 

paisagens apaixonantes que apresentam diferentes tonalidades nas quatro estações do 

ano, o Vale dos Vinhedos encanta também pela hospitalidade de seus moradores e pela 

qualidade dos serviços e produtos oferecidos (APROVALE, 2020).  

Para a atividade enoturística na região, destaca-se a importância da Associação 

dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul (Aprovale). 

Fundada em 21 de fevereiro de 1995, tem como missão a promoção do desenvolvimento 

sustentável do Vale dos Vinhedos através do enoturismo, mantendo a integração entre 

os associados e a comunidade e ofertando produtos e serviços. Destaca-se que, 

enquanto produto do enoturismo, sem a cultura do vinho, o enoturismo não existe. A 

cultura do vinho é o eixo temático entre o produto e o turista e tal eixo deve estar presente 

durante todas as etapas da viagem enoturística e em qualquer componente da cadeia de 

valor do enoturismo. Devemos ser capazes de "respirar" a cultura do vinho, pois o valor 

enológico-cultural determina o peso do elemento vinho como eixo ou vértebra da 

experiência turística. A capacidade temática do vinho é considerável, uma vez que é um 
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elemento cultural de grande valor e que se estende a toda a sociedade produtora e, 

portanto, com potencial suficiente para abrigar uma quantidade considerável de serviços, 

atividades e experiências turísticas (AREV, 2020). 

Considerando modelos europeus de enoturismo, o Vale dos Vinhedos vem 

ganhando destaque no contexto do enoturismo brasileiro em comparação a países do 

velho mundo. A região está relativamente em franco crescimento, porém existe a 

necessidade de estudos que promovam aprofundamento do conhecimento de suas 

qualidades enoturísticas para melhorar os processos estratégicos de desenvolvimento 

do enoturismo. 

De acordo com Splendor (2003), o enoturismo no Brasil deveria ser estimulado 

com o objetivo de destacar a qualidade e imagem do vinho brasileiro; mostrar os avanços 

e a importância do consumo de vinhos; desenvolver o turismo na área de produção da 

uva do vinho; destacar os benefícios do conhecimento, apreciação e degustação; 

valorizar o turismo rural; e desenvolver a região, integrando polos produtivos existentes.  

Neste contexto e com objetivo de aprofundar os estudos no Enoturismo e os 

fatores de sucesso que influenciam esta atividade no Vale dos Vinhedos (RS), define-se 

o problema de pesquisa que norteia esta pesquisa. 

  

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Nas últimas décadas o mundo evoluiu em diversos segmentos da economia e o 

vinho também seguiu por este caminho. A dinâmica das relações humanas traz o vinho 

como importante meio de atingir novos consumidores e uma nova possibilidade de 

experiencial do consumo relacionado com turismo.  

Verificou-se que os principais estudos do enoturismo foram realizados em países 

como França, Espanha, Portugal, Canadá, EUA, África do Sul entre outros. No Brasil 

observa-se que a fundamentação inicial do enoturismo ocorreu em estudo realizado no 

estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Bento Gonçalves na região da 

Serra Gaúcha. Nas pesquisas realizadas por Valduga (2007, 2014) sinalizam, e 

relacionaram a cultura do vinho com turismo.  
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O Brasil é hoje o 14º maior produtor de vinhos do mundo (OIV, 2017b) e o 18º 

maior consumidor (OIV, 2017a). Dados do Sistema Integrado de Declarações Vinícolas 

do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 2017) mostram a evolução da produção e 

comercialização, principalmente para o suco de uva e espumantes, atendendo a 

tendências nacionais e internacionais de consumo.  

O turismo relacionado com vinho, está em desenvolvimento, porém observa-se 

que na Europa o conceito de enoturismo está com bases mais estruturadas. Já no Brasil, 

o turismo do vinho tem manifestações na região nordeste (ZANINI; ROCHA, 2010), e está 

consolidado na região sul, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, principal região 

vitivinicultura brasileira que é composta peloVale dos Vinhedos. Autores que investigaram 

a relação do vinho com região, sugerem que a atividade no Brasil teve seu início nessa 

região, de forma organizada, há cerca de 40 anos (FALCADE, 2001; SOARES, 2004; 

LOSSO; PEREIRA, 2011). 

O ambiente produtivo da indústria vinícola e da indústria do turismo está em lado 

oposto ao escopo industrial (CARLSEN ,2004) e existem diferentes condições 

econômicas aplicáveis ao vinho e ao turismo. Estas características são essencialmente 

diferentes em um sentido microeconômico, em termos de oferta, demanda, 

produto/serviço, renda/lucro, crescimento, qualidade, dentre outros (CARLSEN, 2004). 

Estes aspectos podem explicar por que as vinícolas, em geral, têm uma forte orientação 

para o produto, neste caso, a produção de vinho, e possuem pouco conhecimento sobre 

o turismo (DOWLING; CARLSEN, 1998; IGLESIAS; NAVARRO, 2014; MACIONIS, 

1997). 

Cabe destacar que geograficamente, o Napa Valley, da Califórnia, é uma das 

menores regiões vinícolas no mundo. Apesar de seu tamanho, ou falta dele, 

economicamente, a indústria vinícola da região e os negócios relacionados representam 

um impacto de 3,5 milhões de visitantes para Napa Valley em 2016 gerou gastos 

superiores a US $ 1,9 bilhão, pelos turistas. (NAPA VALLEY VISITS, 2016).  

A indústria do turismo continua a causar um impacto positivo significativo na 

economia de Napa Valley, afirma Clay Gregory, presidente e CEO do Visit Napa Valley. 

O turismo é uma das maiores indústrias do Napa Valley e sustenta cerca de 13.437 

empregos, com uma folha de pagamento combinada de US $387 milhões de dólares. 
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Isso representa um aumento de emprego de 14,1% a partir de 2014, que gerou um total 

estimado de 11.776 empregos, e um aumento de 16,4% na folha de pagamento 

combinada, que gerou US $332 milhões de dólares em 2014. A maioria dos empregos 

de hospitalidade ocorre em restaurantes (5.331), hotéis (3.752) e indústrias de varejo 

(2.388) (NAPA VALLEY VISITS, 2016). A importância do vinho no impacto 

socioeconômico fundamenta as diversas possibilidades do enoturismo, como evidencia-

se no Valley de Napa, no entanto, os processos de gestão requerem uma análise para 

substanciar o turismo do vinho na percepção da demanda que visita à região. 

O enoturismo está no segmento econômico terciário, porém poderá ofertar, em 

paralelo com produção do vinho, serviços e atividades turísticas relacionados com 

produção da bebida e, dessa forma, valorizar o conceito da imagem turística relacionada 

ao vinho. Alguns consumidores podem descobrir o vinho enquanto viajam e através de 

experiências culturais. Em geral, o vinho está relacionado à gastronomia ou à visita a 

uma vinícola. Alguns são levados a visitar regiões vinícolas pelo seu interesse em vinhos, 

ou visitarão vinícolas e regiões vinícolas durante viagens com objetivos diferentes ou 

múltiplos.  

A complexidade dos fatores que podem estar atribuídos ao conceito de enoturismo 

competitivas de outras regiões já segmentadas, as quais viabilizam uma visão ampla das 

possíveis ações no contexto do vinho e turismo. Nessa integração das atividades da 

produção do vinho e do turismo é importante para os gestores do destino e das vinícolas 

conhecerem os FCS que são percebidos pelos turistas, de forma que possam se 

organizar e alcançar os objetivos propostos na oferta de uma experiência turística 

memorável. 

Interessados em descobrir os fatores de sucesso da região de Calgary, Canadá e 

a região vinícola mais próxima é o Vale Okanagan, na Colúmbia Britânica. Getz e Brown 

(2006) agruparam em sete dimensões sendo o produto vitivinícola, destino turístico, a 

cultura local, variedades de atividades, orientação para o turismo e outros dois fatores 

que não foram denominados pelos autores por apresentarem características sem 

importância na pesquisa. 

Já em outra pesquisa, Tomljenović e Getz (2009) investigaram fatores de sucesso 

em região da Croácia e identificaram entre os mais críticos os seguintes fatores: 
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disponibilidade de atividades de destino (atrações turísticas próximas às vinícolas, 

festivais de vinho e eventos especiais); e atividades promocionais (no nível da vinícola e 

do destino). 

Nesse contexto, define-se o problema de pesquisa que irá nortear este trabalho: 

Quais os fatores críticos sucesso (FCS), que mais influenciam a atividade do Enoturismo 

Vale dos Vinhedos na percepção do enoturista?   

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos definem a direção da pesquisa e estão segregados em geral e 

específicos, a seguir: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar os fatores críticos de sucesso do 

enoturismo do destino turístico Vale dos Vinhedos com base na tipologia de enoturista.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  
● Caracterizar o enoturismo na região turística do Vale dos Vinhedos; 

● Identificar fatores críticos de sucesso (FCS) do enoturismo que são perceptíveis 

pelos tipos de enoturistas; 

● Identificar o comportamento do enoturista em visita a vinícolas da região do Vale 

dos Vinhedos; e 

● Avaliar os FCS na percepção dos tipos de enoturistas.  

 

1.4 Justificativa 

 

O Vale dos Vinhedos, localizado no Rio Grande do Sul - Brasil, destaca-se no 

cenário nacional como pioneiro na produção de uvas e vinhos de qualidade, e mais 

recentemente no turismo do vinho. A vitivinicultura foi desenvolvida pelos diversos 

investimentos na região que fortaleceram o conceito do enoturismo, como a Casa 
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Valduga, que foi pioneira na introdução do turismo do vinho 1992, quando possibilitou 

aos turistas um contato com o mundo do vinho e com todos os costumes relacionados à 

cultura dos primeiros imigrantes italianos da região. O Hotel Villa Michelon, também é 

exemplo de complexo turístico na serra gaúcha. A diversidade de estruturas de ofertas 

planejadas dos roteiros turísticos no vale Vinhedos, já reconhecido pelos vinhedos, pela 

hotelaria de alto nível, exemplo é hotel Spa do Vinho, da rede internacional Marriott, que 

possui o selo Autograph Collection. O hotel & Spa do Vinho é o maior complexo 

enoturístico do Brasil e possui o referido selo de qualidade. 

Na região, o município Bento Gonçalves – RS, destaca-se no cenário nacional pelo 

título de 'Capital Brasileira do Vinho'. É pioneira na produção vinícola do Brasil e no 

desenvolvimento do Enoturismo. A Serra Gaúcha é a maior e mais importante região 

vinícola do Brasil, respondendo por grande parte da produção nacional de vinhos 

(BENTO GONÇALVES, 2020). 

Neste cenário a pesquisa proposta assume um papel importante pois promove o 

estudo Enoturismo, buscando identificar e analisar os fatores críticos de sucesso nesta 

região pioneira da produção de vinhos no Brasil, considerando ainda a percepção dos 

turistas. Este estudo pode auxiliar os gestores das vinícolas e do destino turísticos a 

tomarem decisões mais assertivas quanto aos fatores de sucesso para eficiência e 

eficácia da gestão e ofertar experiências memoráveis de Enoturismo, que promovam a 

satisfação e fidelização dos visitantes. 

O enoturismo tem crescido em várias regiões do mundo, devido a uma série de 

fatores, entre eles destaca-se as estratégias dos governos e das regiões que promovem 

ou incrementam o enoturismo devido ao retorno econômico proporcionado. Como pode-

se verificar, a Austrália (observação do site da South Australian Tourism Commission, 

Wine & Food Tourism Industry Advisor) e a Espanha (através da Comisión nacional para 

la promoción del enoturismo) são bons exemplos de países que criaram estratégias, 

mobilizaram fundos para edificar centros de referência do vinho e encorajaram o 

desenvolvimento de novos hotéis, restaurantes, rotas de vinhos e outras estruturas que 

promovem diretamente o vinho (PINA,2010). 

O interesse no estudo do enoturismo é bem demonstrado pelas diferentes 

publicações em diferentes países, como destacam: Austrália (MACIONIS, 1997; 
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DOWLING ; CARLSEN, 1999), Canadá (HACKETT, 1998; TELFER, 2001; WILLIAMS; 

Kelly, 2001; WILLIAMS; DOSSA, 2003; HASHIMOTO; TELFER, 2003), Chile 

(SHARPLES, 2002), França (THEVENIN, 1996; FROCHOT, 2000), Hungria (SZIVAS, 

1999), Itália (PAVAN, 1994), Nova Zelândia (BEVERLAND, 1998; JOHNSON, 1998; 

(MITCHELL; HALL, 2003), Espanha (GILBERT, 1992), África do Sul (PRESTON-

WHYTE, 2000; BRUWER, 2003; DEMHARDT, 2003), Estados Unidos da América 

(DODD, 1995; PETERS, 1997; SKINNER, 2000) e Portugal (COSTA, 1999; COSTA; 

DOLGNER, 2003; Correia, 2005; GUEDES, 2006). 

 No Brasil, a literatura sobre enoturismo começa a despertar interesse a partir da 

certificação das regiões, do interesse empresarial e dos deslocamentos dos turistas para 

vivenciar a experiência do vinho. Somente nos meados do início dos anos 2010 que a 

atividade enoturística despertou o interesse de universidades e pesquisadores com 

estudos sobre o tema, com ênfase no setor vitivinícola (VALDUGA, 2012). 

Diferentes pesquisas apontam o vinho como o principal motivo da viagem para 

conhecer rotas enoturísticas, além de uma série de outros atrativos secundários, entre 

eles, entretenimento, encontros com os produtores, possibilidade de desfrutar outros 

aspectos da região vitivinícola, como a paisagem e a tranquilidade (LAVANDOSKI, 2008; 

VALDUGA, 2012) e a identidade cultural local utilizada pelo turismo como forma de 

atrativo turístico (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012). 

Vários pesquisadores do turismo do vinho delinearam os fatores críticos de 

sucesso (FCS) para o desenvolvimento e a comercialização de uma região do turismo do 

vinho (DODD, 1995; GETZ et al., 1999; WILLIAMS, 2001; BRETHERTON, 2004; GETZ; 

BROWN, 2006; MORA, 2006) entre outros. Esses estudos consideraram os FCS de uma 

perspectiva turística na porta da adega (DODD, 2000), bem como de pesquisas para 

turistas de longa distância (GETZ; BROWN, 2006). Os FCS da perspectiva do fornecedor 

foram pesquisados por profissionais da indústria do vinho (Getz et al, 1999), realizando 

uma análise de imagem dos principais periódicos comerciais (WILLIAMS, 2001) e 

considerando os desafios da perspectiva da vinha (MORA, 2006).  

Nesse contexto, considerando a quantidade de estudos sobre o enoturismo e 

relevância da atividade para o desenvolvimento da região, esta pesquisa ganha 

importância e relevância pela contribuição para Vale dos Vinhedos, além de ampliar os 
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estudos sobre FCS, sua relação com o enoturismo e com as tipologias de enoturistas 

(JOHNSON, 1998; CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002; MITCHELL; HALL; MCINTOSH, 

2004; ATOUT FRANCE, 2010). A relevância acadêmica do estudo na Vale dos Vinhedos 

poderá ter um viés catalisador de novas investigações, fortalecendo a região vitivinícola 

e ampliar os estudos do turismo do vinho, fatores críticos de sucesso e tipologias de 

enoturistas. 

 

1.5 Estrutura do estudo 

 

Neste item apresenta-se de forma sintética a estrutura desta pesquisa com suas 

partes e componentes. 
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Figura 1: Organização do estudo 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

No capítulo a seguir será feito um estudo aprofundado da produção bibliográfica 

dos temas turismo, destino turístico, enoturismo, enoturistas e fatores críticos de sucesso, 

através das bases de dados e literatura disponível.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo tem finalidade de apresentar os conceitos teóricos sobre o turismo, 

destino turístico, enoturismo, enoturista e Fatores Críticos de Sucesso. A abordagem 

fundamental para alinhar os conceitos para desenvolvimento do estudo proposto da 

pesquisa.      

 

2.1 O Turismo  

 

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que implica a deslocação 

de pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente habitual para fins pessoais ou 

profissionais. Estas pessoas são chamadas visitantes (que podem ser tanto turistas 

quanto excursionistas) e o turismo tem a ver com as suas atividades, algumas das quais 

envolvem despesas turísticas (OMT, 2014). 

Ao longo das décadas, o turismo experimentou um crescimento contínuo e uma 

diversificação aprofundada para se tornar um dos setores econômicos que mais crescem 

no mundo. O turismo moderno está intimamente ligado ao desenvolvimento e abrange 

um número crescente de novos destinos. Essa dinâmica transformou o turismo em um 

fator essencial para o progresso socioeconômico. (UNWTO,2020). 

O turismo constantemente se modifica, se altera e se renova. Nesse sentido o 

estudo dentro da temática do enoturismo, busca o construtor dessa dinâmica desafiadora 

de novos processos do fazer turístico. A capacidade de significar e ressignificar o conceito 

de turismo em qualquer segmento das organizações é uma constante no universo 

acadêmico e no contexto dos stakeholders é um desafio diário. Especialmente em 2020, 

devido à pandemia de Covid19 ficou evidenciado as dificuldades em todos sentidos de 

fazer turismo. As verdades que eram absolutas antes alteram-se e modificam-se na 

evolução dos processos do turismo em todas as partes do mundo.  

Há três formas básicas de turismo: o turismo doméstico, turismo receptivo e 

turismo emissivo. Estes podem ser combinados de várias maneiras para derivar as 

seguintes formas adicionais de turismo: turismo interno, o turismo doméstico e turismo 

internacional (OMT, 2014). 
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No Brasil, Beni (1998), em seu trabalho sobre a análise estrutural do turismo, 

também reafirma a condição sistêmica do turismo, por buscar estudar o homem longe de 

seu local de residência, a indústria que satisfaz suas necessidades e os impactos que 

ambos, o turista e o turismo, geram sobre os ambientes físicos, econômicos e 

socioculturais da área receptora. 

Nesse sentido, é válido esclarecer que para Beni (1998, p. 37) o turismo é um: 

 

elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a 
que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e 
social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica. Que 
ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transportes e o 
alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição tanto material 
como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de 
enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, e de expansão de 
negócios. Esse consumo é feito por meio de roteiros interativos espontâneos ou 
dirigidos, compreendendo a compra de bens e serviços da oferta original e 
diferencial das atrações e dos equipamentos a ela agregados em mercados 
globais com produtos de qualidade e competitivos. 
 

O termo turismo, derivado da palavra tour, traz na sua origem etimológica, a matriz 

do radical latino tornus, do verbo tornare, cujo significado é “giro, volta, viagem ou 

movimento de sair e retornar ao local de partida”. Antes mesmo da sua origem latina, a 

palavra tour já era encontrada no hebraico antigo, como expressão designativa de 

“viagem de exploração, de descoberta, de reconhecimento”, usada como indicativo de 

viagem turística no Livro dos Números, capítulo XIII, versículo 2 (ANDRADE, 1997:30-

31).  

Segundo Beni (2000), o turismo é um elemento importante da vida social e 

econômica da comunidade regional, pois reflete as verdadeiras aspirações das pessoas 

no sentido de desfrutar de novos lugares, assimilar culturas diferentes, descansar e 

beneficiar-se com atividades de lazer. Além disso, o turismo também possui importante 

valor econômico em muitas áreas e cidades, ajudando o desenvolvimento econômico e 

o ambiente das regiões periféricas. 

No turismo, o valor da experiência não é criado apenas pelos prestadores de 

serviços e seus clientes, mas está incorporado em um contexto social e físico mais amplo 

do que está sendo vivenciado (HOARAU; KLINE 2014). As experiências também podem 

ser formadas dentro de qualquer parte de um processo de serviço que não seja 

controlado pela empresa (JUTTNER et al., 2013), considerando o fato de que a 
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experiência se desenvolve ao longo de todo contato pontos durante o processo interativo 

(MASCARENHAS et al. 2006). Além disso, as viagens podem ser vistas como um 

processo de construção de sentido, no qual os turistas podem aprimorar sua experiência 

explorando a cultura local incorporada no local visitado (JENNINGS; WEILER, 2004). 

Acerca do turismo contemporâneo, Cooper et al., (2011) descreve um sistema 

envolvendo a região emissora, a rota de deslocamento, a região de destino e o ambiente. 

Beni afirma que o sistema turístico é aberto, realiza trocas com o meio que o circunda e, 

por extensão, é interdependente, nunca autossuficiente. Dessa forma, “cada variável em 

um sistema interage com as outras variáveis de forma tão completa que causa e efeito 

não podem ser separados” (BENI, 2001, p.15). 

Demonstrando que o turismo não é estanque. A complexidade do turismo remete 

uma fluidez dos processos, devido aos diversos fenômenos relacionados aos processos 

do estudo do turismo.  A sociedade moderna cada dia está mais liquefeita, as classes 

sociais, em expansão global, antes indivíduos atados em ordem rígida hermética e 

instrumental. O turismo está em uma constante mudança, as diversas teorias antes 

fundamentais se modifiquem com viés transversal, como é evolução das novas 

tecnologias natureza humana global ressignifica no decorrer do tempo.     

A segmentação como um conceito-chave no comportamento do consumidor, que 

a pedra angular na estratégia de marketing do turismo e incluem dimensões conceituais 

como tomada de decisão, valores, motivações, autoconceito e personalidade, 

expectativas, atitudes, percepções, satisfação e confiança e lealdade (COHEN; 

PRAYAG, MOITAL, 2013).  

Motivação e satisfação estão especificamente conectadas a decisões 

estratégicas, como a segmentação, ou seja, visando turistas em grupos homogêneos. A 

segmentação de mercado é definida como a divisão do mercado em grupos menores de 

consumidores com diferentes necessidades (PIZAM; REICHEL,1979). A informação para 

segmentação e motivação sobre consumidores que desejam visitar vinhos e destinos e 

regiões (ALEBAKI; IAKOVIDOU, 2011). Já os motivos dos turistas de vinho que vinculam 

as necessidades dos visitantes e dispõe de atributos do destino (Pearce e Lee, 2005). 

Uma visão popular é que a motivação do turista se concentra no conceito de "empurrar" 

e "puxar" fatores que impactam na escolha do destino (PRAYAG; RYAN, 2011). 
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Isso sugere que os turistas são empurrados por suas próprias motivações, pontos 

fortes e “puxados” pelas atrações de um destino (CHEN; CHEN, 2015). A estrutura de 

motivação push-pull foi usada extensivamente para estudar por que os turistas viajam 

(CHEN; CHEN, 2015; LI; MENG; UYSAL; MIHALIK, 2013; PRAYAG; HOSANY, 2014), 

mas poucos aplicaram a estrutura para entender turistas nas portas da adega (SPARKS, 

2007; YUAN; CAI; MORRISON; LINTON, 2005) e as percepções da imagem de destino. 

A importância e a influência do destino atraem atributos a escolha do destino pode diferir 

consideravelmente para diferentes segmentos de mercado (ALBAYRAK; CABER, 2013).  

Por exemplo, a importância relativa dos atributos pull (puxar) foi diferente para 

visitantes de diferentes características sociodemográficas (KIM; LEE; KLENOSKY, 2003; 

PRAYAG, 2010). Outros estudos identificaram fatores como aprender sobre vinho, 

interesse pelas regiões vinícolas, relaxamento, exploração, socialização, e envolvimento 

com o vinho como fatores motivacionais importantes no vinho turismo. Se as motivações 

são estudadas a partir da base teórica push-pull (empurrar - puxar) ou de uma perspectiva 

puramente psicológica, isso alude a atividades inter-relacionadas na experiência geral do 

enoturismo (CHO; BONN; BRYMER, 2017). 

Os consumidores não têm preferências homogêneas de sabor (KING; JOHNSON; 

BASTIAN; OSIDACZ; FRANCIS, 2012), e a segmentação de mercados é, portanto, 

extremamente útil porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes (DOLNICAR, 

2004). É uma ferramenta relevante em marketing estratégico que auxilia no entendimento 

do consumidor.  

 

2.2 Destino turístico  

 

O destino turístico está dentro de um contexto geográfico que demanda uma 

variável de relacionamento com mercado e turista em visita à região. A política da 

sustentabilidade é referência mundial das boas práticas de gestão de qualquer 

organização.  

Buhalis (2000) afirmou que a maioria dos destinos consiste em redes de 

fornecedores de turismo e que os benefícios de tais redes são destinos turísticos mais 

lucrativos (MORRISON et al., 2004). Lovelock (2001) discute a importância das relações 
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intraorganizacionais, colaboração e cooperação. Uma abordagem de rede para a 

sustentabilidade é necessária dentro de uma indústria como o turismo, onde um número 

relativamente grande de pequenos atores com poucos recursos não pode buscar o 

desenvolvimento sustentável isoladamente (HALME, 2001). 

Diz-se que é uma tarefa desafiadora gerenciar e comercializar um destino devido 

à variedade das partes interessadas envolvidas no processo (BUHALIS, 2000). O destino 

deve se formar estratégia que abrange toda a gama de atividades turísticas, da visitação 

à ambiental problema, bem como problemas de sazonalidade e sensibilidade à cultura 

local (EVANS et al. 1995). Esses fatores estão entre muitos outros aspectos que precisam 

ser geridos adequadamente, pois o turismo se torna um mercado cada vez mais 

competitivo que deixam apenas os destinos melhores administrados para prosperar 

(BUHALIS, 2000). Ritchie e Crouch (1993, citados em BUHALIS, 2000) argumentaram 

que a competitividade é uma função de uma ampla gama de elementos, incluindo 

números de fatores internos e ambiente externo que precisa ser combinado e simetrizado 

para determinar a atratividade de um destino. 

A natureza fragmentada do setor de turismo tem sido frequentemente discutida na 

literatura acadêmica (LEIPER, 1990; PALMER; BEJOU, 1995; WANG; FESENMAIER, 

2007). O turismo é visto como geograficamente disperso em áreas frequentemente 

remotas, distantes dos mercados de origem, consistindo em pequenas empresas 

independentes com uma alta rotatividade de pessoal operando em um ambiente de 

negócios turbulento (SCOTT, 2008). 

O setor de turismo sofreu, nos últimos anos, importantes mudanças que 

influenciaram a criação de novos produtos turísticos, particularmente aqueles ligados ao 

campo rural (HORNG; TSAI, 2012). Existe uma tendência de novos tipos de turismo 

serem associados à natureza, saúde, cozinha ou vinho. Especificamente, o vinho é um 

dos principais produtos alimentares para fornecer regiões rurais com valor agregado, 

oferecendo assim oportunidades de emprego (ALAMANOS; KUZNESOF; RITSON, 2014; 

MARZO-NAVARRO; PEDRAJA-IGLESIAS, 2009). O vinho está ficando cada vez mais 

influente parte no estilo de vida das pessoas, e o interesse em visitar os lugares onde a 

bebida é produzida também está crescendo.  
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Framke (2002) afirma que o termo ‘destino’ é utilizado por diversos atores da 

indústria do turismo de forma muito diferente, enfatizando apenas aquilo que lhes convém 

e, em alguns casos, parece haver certas contradições sistemáticas no seu uso: o destino 

como uma narrativa, como uma atração, como uma unidade geográfica, como uma 

relação empírica, como um objeto de marketing, como um lugar onde o turismo acontece 

e assim por diante. 

Outra forma de caracterizar um destino turístico é apresentada por Morrison 

(2013), conforme segue: (a) é uma área geográfica que tem fronteiras administrativas e 

políticas; (b) é um lugar onde o turista pode encontrar acomodações para o pernoite, 

hotéis e outras formas de alojamento; (c) um mix de destino disponível para os visitantes: 

atrações, restaurantes, eventos, transportes, infraestrutura entre outros serviços e 

facilidades; (d) existe um esforço de marketing turístico visando a comercialização e 

promoção do lugar; (e) existe uma organização de gestão de destino (DMO) que lidera e 

coordena os esforços de turismo; (f) existe uma imagem do lugar na mente do turista; (g) 

existem agências governamentais, leis e regulamentos das atividades do turismo; (h) há 

um mix de agentes (stakeholders) de turismo: as empresas do setor privado, agências 

governamentais, organizações sem fins lucrativos, comunidade, indivíduos e outras 

entidades.   

Saraniemi e Kylänen (2011), versam sobre o desenvolvimento da perspectiva 

geográfica do destino por diversos teóricos, ao mencionar o pressuposto básico de 

deslocamento do turista de A para B por um determinado período, complementam que o 

deslocamento é realizado em função de recursos e elementos territoriais fixos, que 

motivam e despertam o interesse. Parte destes recursos são integrantes do sistema 

natural abordado por correspondem aos aspectos geomorfológicos encontrados no 

destino, advindas das características naturais do local, como relevo, solo, clima, praia, 

montanha, natureza, estes determinantes para a atratividade destino turístico (HALL; 

PAGE, 2014). Para melhor compreensão desta movimentação turística realizada em 

torno das motivações e elementos que o turista anseia encontrar em seus destinos, está 

a Figura 2, que ilustra a perspectiva geográfico econômica do destino. 
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Figura 2: Perspectiva geográfico-econômica do destino. 

 

Fonte: Adaptado de Saraniemi e Kylänen (2011). 

 

As tipologias turísticas de Cohen (1972) e Plog (1974), afirmando que certos tipos 

de turistas, com certas demandas, estruturam o destino. Dado que os tipos de turistas 

mostram mudanças históricas na demanda, os destinos se desenvolvem da mesma 

maneira, respondendo com novos e diferentes tipos de produtos e serviços/opções. Isso 

significa que mudar demandas alteram as opções e atrações do destino, criando assim 

uma dinâmica ao longo do tempo. Murphy (1985) não discute nenhuma limitação 

geográfica do destino, nem está interessado em seu conteúdo factual.  

Para Burkart e Medlik (1974, p. 29): 
 

(...) o Turismo é uma amálgama de fenômenos e relações, fenômenos estes que 
surgem por causa do movimento de pessoas e sua permanência em vários 
destinos. Há um elemento dinâmico − a viagem, é um elemento estático − a 
estada. A viagem e a estada acontecem fora do lugar de residência, as pessoas 
desenvolvem atividades diferentes de seu cotidiano. O movimento de pessoas, 
também, é particular, por ser temporário − o turista sempre pensa em voltar para 
casa em pouco tempo. A visita ao local não visa ao lucro, portanto as motivações 
devem obedecer a razões espirituais ou vitais, mais próprias e íntimas. 

 

 O turista poderá estar em um contexto geográfico em determinada região, o 

conceito do movimento tem amplo impacto nas variáveis do movimento do turista.    

Conforme Buhalis (2000), destinos turísticos “são amálgamas de produtos 

turísticos, oferecendo uma experiência integrada para os consumidores”. Segundo o 

autor, os destinos compreendem um conjunto integrado de seis componentes que iniciam 

com a letra A, descritos a seguir: Attractions (Atrações) - natural, artificial, construído 

propositadamente, patrimônio, eventos especiais. Accessibility (Acessibilidade) - sistema 
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de transporte inteiro composto de vias, terminais e veículos. Amenities (Serviços) - 

alojamento e restauração, instalações, varejo, outros serviços turísticos. Available 

packages (Pacotes disponíveis) - pacotes pré-elaborados por intermediários e gestores 

do destino. Activities (Atividades) - todas as atividades disponíveis no local de destino e 

que os consumidores vão fazer durante a sua visita. Ancillary services (Serviços 

auxiliares) - serviços utilizados pelos turistas, como bancos, telecomunicações, correios, 

quiosques, hospitais etc. (BUHALIS, 2000). Esta estrutura dos seis elementos tanto serve 

para caracterizar um destino turístico, quanto para avaliar a sua competitividade em 

relação a outros destinos. 

Ainda no contexto do turismo, cabe sinalizar a questão da sustentabilidade, fator 

fundamental para a preservação do destino turístico (UNWTO 2019b). Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no setor privado o argumento comercial para os 

Objetivos são: As empresas privadas são atores-chave no setor de turismo. Eles incluem 

provedores de acomodações, empresas de transporte, operadores turísticos, atrações, 

empresas de gerenciamento de destinos, empresas de tecnologia e muito mais. Dado 

que todo destino turístico depende de uma sociedade que funcione bem, de um ambiente 

saudável e de uma economia estável, o setor privado tem um grande papel a 

desempenhar na garantia das três condições. As empresas devem ter como objetivo 

gerar lucro, cuidar do ambiente em que operam e criar um impacto social positivo. Eles 

podem levar o turismo a um caminho mais sustentável, adotando modelos e práticas 

sustentáveis que não comprometam a lucratividade; e, pelo contrário, faz sentido nos 

negócios. No entanto, para se tornarem mais competitivas, as empresas precisam operar 

em uma estrutura de políticas de suporte agregadora que combine sociedade e 

sustentabilidade em equilíbrio estrutural.  

 

2.3 Enoturismo  

 

O enoturismo está intimamente relacionado à identidade dos destinos e 

compreende valores culturais, econômicos e históricos: o vinho e a produção de vinho 

são parte integrante da história, da identidade e se tornaram o elemento-chave na 

imagem de um país. Um interesse particular foi despertado pela apresentação do 
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Protótipo do Turismo do Vinho da OMT, uma ferramenta desenvolvida pela Organização 

que introduz uma metodologia inovadora para identificar o relacionamento correlativo 

existente entre as vinícolas e seus arredores (UNWTO, 2016a). 

A Carta Europeia do Enoturismo (2006, p.2) define o enoturismo como “o 

desenvolvimento de todas as atividades turísticas e de tempo livre, dedicadas à 

descoberta e à valorização cultural da videira, o vinho e seu solo”. O turismo do vinho 

pode ser visto em diferentes perspectivas, ligadas a território, patrimônio, marketing, 

desenvolvimento regional e redes de cooperação. 

Segundo (UNWTO, 2016a), o enoturismo é um segmento crescente em 

atualização contínua que oferece uma extraordinária diversidade ao consumidor, além 

de oportunidades de negócios para os produtores.  Além disso, constitui um fator 

importante nas estratégias de diversificação, ajudando os destinos a enriquecer a oferta 

turística e a atrair diferentes públicos. Esta conferência tenta não apenas enfatizar isso, 

mas também promover intercâmbios e construir cooperação entre destinos com potencial 

neste campo. 

Em setembro de 2016, ocorreu a primeira Conferência Global da OMT sobre 

Enoturismo, realizada na região de Kakheti, na Geórgia. Durante dois dias (7 a 9 de 

setembro), o evento reuniu mais de 200 participantes, incluindo formuladores de políticas 

e especialistas em turismo de quase 50 países. Na última década, o enoturismo tornou-

se um componente essencial do turismo gastronômico e um pilar nas estratégias de 

diversificação de muitos destinos. O evento foi uma oportunidade única descobrir a 

riqueza da cultura georgiana local e trocar ideias inovadoras para promover o enoturismo 

entre destinos já experimentados no enoturismo com outros com alto potencial neste 

segmento, (UNWTO,2016)  

 De acordo com Hall e Macionis (1998, p. 197), o turismo de vinho pode ser definido 

como “(...) visita a vinhedos, vinícolas, festivais de vinho e shows de vinhos para os quais 

a degustação de vinhos e/ou os atributos da região vinícola são os principais fatores 

motivadores para os visitantes”. Sparks (2007) amplia essa definição considerando uma 

ampla variedade de atividades recreativas e de entretenimento, como degustação de 

vinhos, vinhos e alimentos, o desfrute de ambientes regionais, passeios de um dia ou 
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recreação de longo prazo e a experiência de muitos tipos diferentes de atividades 

culturais baseadas na natureza. e atividades de estilo de vida.  

O vinho é um elemento essencial de marketing para as áreas vinícolas e pode ser 

um fator importante, pois diz respeito à atração de turistas para essas regiões (YE; 

ZHANG; YUAN, 2014). Para a indústria do vinho, o enoturismo é relevante, pois 

possibilita a construção de relacionamentos com os clientes e a experiência de férias em 

áreas produtoras de vinho pode influenciar futuras intenções de compra de vinho 

(ALAMANOS et al., 2014).  

O aumento da produção e qualidade do vinho em novas regiões vinícolas (Novo 

Mundo), bem como na Europa Oriental, resultaram em novas oportunidades, incluindo o 

surgimento do enoturismo, um conceito baseado na visita a vinhedos e portas da adega 

(HALL et al. , 2000a , 2000b ; O'NEILL et al. , 2001 ). Inúmeros estudos concluem que o 

enoturismo é um colaborador do desenvolvimento rural e benfeitor das comunidades 

rurais de várias maneiras (GIBSON; WEINBERG, 1980 ; GARCÍA FERNÁNDEZ, 1999 ; 

ARFINI et al. , 2002 ; VANAUSDLE, 2005 ).       

Segundo Falcade (2001, p. 39), “o enoturismo pode ser definido como o 

deslocamento de pessoas, cuja motivação está relacionada ao mundo da uva e do vinho”. 

O vinho e as pessoas que o produzem são os agentes motivacionais do enoturismo, visto 

que cada safra de uvas é diferente e não se podem ter vinhos iguais, pois ele possui as 

características de seu terroir Valduga, (2007). O vinho possui a vantagem de despertar o 

interesse nos consumidores e não-consumidores em conhecer a origem do produto, isso 

faz com que o enoturismo se fortaleça como consumidor.  

As vinícolas se concentram na venda do produto o vinho e seus derivados, Getz 

(2000), no entanto, enfatizou que há pelo menos três perspectivas principais sobre o 

assunto: a dos produtores de vinho, agências de turismo (representando os destinos) e 

consumidores. Assim, o enoturismo é, simultaneamente, uma forma de comportamento 

do consumidor, uma estratégia pela qual os destinos desenvolvem e comercializam 

atrações e imagens relacionadas ao vinho, assim como uma oportunidade de marketing 

para as vinícolas educarem e venderem seus produtos diretamente aos consumidores.  

Com uma gestão fundamentalmente baseada na percepção dos próprios gestores 

sobre as necessidades e a satisfação dos enoturistas, aqueles tentam adequar a oferta 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571260902891035
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571260902891035
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571260902891035
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571260902891035
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571260902891035
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à procura. Na maior parte das adegas não se verifica a recolha de quaisquer informações 

sobre os turistas que realizam as suas visitas, com exceção por vezes do gênero, idade 

e proveniência (O'NEIL; CHARTERS, 2000) 

Nesse sentido, Mitchell e Hall (2006) identificam sete campos diferentes no estudo 

do enoturismo: produto turístico próprio e seu desenvolvimento, desenvolvimento 

regional baseado no enoturismo, tamanho das vinícolas visitadas, segmentação do 

enólogo, comportamento do turista, análise da experiência do visitante e um campo final 

que aborda pesquisas sobre riscos para visitantes relacionados a controles sanitários de 

qualidade. 

Embora a identificação do enoturismo tenha sido uma dimensão importante em 

estudos anteriores, as informações sobre o comportamento do consumidor do enoturismo 

são bastante limitadas (ALONSO et al., 2007). Como as expectativas dos visitantes 

parecem variar de região para região (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2000), "não há um 

único turista estereotipado do vinho, nem uma definição unilateral dele ou dela" 

(CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002).  

Além disso, os múltiplos perfis demográficos existentes no mundo inteiro impedem 

a criação de um modelo definitivo de enoturistas e enfatizam a necessidade de um 

conjunto de variáveis independentes que possam ser usadas juntas para classificação 

(THOMPSON; PRIDEAUX, 2009). Assim, são necessárias mais pesquisas para obter um 

entendimento mais profundo dos consumidores de vinho em geral (GETZ et al., 2008). 

 De acordo com estudos existentes, os visitantes não podem viajar para as 

vinícolas como sua única intenção (ALEBAKI et al., 2015); pelo contrário, costumam 

visitar outras atrações e /ou experimentar outras atividades não relacionadas ao vinho, 

reforçando ainda mais a função do enoturismo como veículo de promoção de destinos e 

desenvolvimento do turismo (CORREIA et al., 2004).  

Isso explica a razão pela qual pesquisadores e profissionais atuais concordam 

amplamente com a ideia de que um desenvolvimento efetivo do enoturismo não pode ser 

alcançado contando exclusivamente com produtores de vinho (Brás et al., 2010). Apesar 

deste fato, permanece evidente que o desenvolvimento do enoturismo depende em 

grande parte da maneira como os produtores de vinho abordam o setor de turismo e 
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hospitalidade, fornecendo serviços e experiências aos visitantes (GETZ, 2000; HOWLEY; 

VAN WESTERING, 2008). 

 Existem evidências consideráveis de que a Europa, apesar de sua riqueza e 

vinícolas históricas (ROSE, 2011), ainda não maximizou seu potencial de enoturismo 

(CHARTERS E CARLSEN 2006; WARGENAU E CHEN 2006). Além disso, a pesquisa 

de enoturismo no chamado Velho Mundo foi marcada pela falta de dados empíricos 

(CHARTERS; MENIVAL, 2011), apesar do progresso significativo observado por Alonso 

et al. (2015).  

Isso é particularmente evidente na Itália, onde a literatura sobre enoturismo continua 

sendo uma área de pesquisa acadêmica relativamente incipiente. Poucas exceções 

notáveis incluem os estudos de Asero e Patti (2009); Brunori e Rossi (2000, 2006); 

Presenza et al., (2010); Romano e Natilli (2009). No entanto, é importante notar que o 

enoturismo já faz uma importante contribuição para manter a competitividade dos 

produtores de vinho e dos destinos turísticos, exemplo dos italianos.  

De acordo com o XII Relatório sobre Enoturismo na Itália (Associação Nazionale 

Città del Vino 2016), em 2015, o mercado interno italiano sofreu significativamente; 

portanto, o turismo do vinho pode ser considerado um canal de distribuição válido e eficaz 

(BRUWER, 2003) para internacionalizar ainda mais os mercados dos produtores de vinho 

italianos. 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, 2007). 
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Quadro 1: Período evolutivo dos vinhedos brasileiros e evolução e desenvolvimento da 
vitivinicultura brasileira e processos das fases do período do vinho. 

 

Fonte: Adaptado (Tonietto e Mello 2001). 

Segundo Frigeri (2009), o padre jesuíta Roque Gonzáles de Santa Cruz foi o 

responsável por introduzir a videira no Rio Grande do Sul, em 1626, ao fundar a Redução 

Cristã de San Nicolau, contudo, o jesuíta não obteve sucesso. Mais tarde, com a chegada 

de imigrantes alemães, o cultivo da vinha obteria bons resultados na região do Vale dos 

Sinos e Vale do Caí. “A chegada dos alemães o vinho tornou-se uma estratégia para se 

diferenciar de outros destinos turísticos na região do Rio Grande do Sul. “[...] Este produto 

passa a ser industrializado e adquire importância em escala nacional, e a produção da 

região da Serra Gaúcha pode ser definida como regional-nacional [...]” DUARTE, 

SALAMONI e COSTA, (2011, p.6). Sendo assim, fundamental para o processo de 

desenvolvimento do Vale dos Vinhedos, no ponto de vista cultural, econômico e social. 

Segundo Frigeri:  

A cultura italiana contribuiu para a conformação da matriz turística da região da 
Serra Gaúcha: uma série de atividades turísticas se definem a partir da herança 
cultural italiana, bem como os atrativos são em geral apresentados para o 
consumo externo ao redor de diferentes traços do legado da imigração, seja em 
termos dos eventos ligados à vitivinicultura, da gastronomia, do folclore e do 
patrimônio (FRIGERI, 2009, p.14) 
 

Na medida em que a demanda turística aumentava, para Valduga (2012) era 

perceptível a necessidade de se criar sistemas para regulamentar e organizar o turismo, 

para que não houvesse a deterioração do lugar e do bem patrimonial. Frente a essa 
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necessidade, em 1995 foi criada a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale 

dos Vinhedos (APROVALE) pelas vinícolas Casa Valduga, Miolo, Dom Cândido, Don 

Laurindo, Cordelier e Vinhos 15 da Graciema, que tem por finalidade a qualificação dos 

produtos vinícolas e seus derivados e a incentivar a divulgação do potencial turístico da 

região. 

Em 2007, o Vale dos Vinhedos recebeu 140 mil pessoas e com isso se tornou o 
principal destino enoturístico do Brasil. Pelas características que ele apresenta, 
pode-se considerá-lo um pequeno Arranjo Produtivo Local (APL). Em 2011, o 
Vale dos Vinhedos recebeu 228 mil pessoas, um incremento de mais 60% em 
relação ao ano de 2007 (VALDUGA, 2012, p.9). 
 

Na Austrália essa abordagem baseada em produtos é exemplificada pela definição 

dada na Federação Nacional dos Enólogos da Austrália, em 1998, como estratégia 

nacional de enoturismo: “Visita a vinícolas e regiões vinícolas para experimentar as 

qualidades únicas de estilo de vida australiano contemporâneo associado ao prazer do 

vinho em uma fonte - incluindo vinho e comida, atividades paisagísticas e culturais”. Essa 

definição e abordagem deram origem a uma série de estudos dos muitos produtos e 

locais que compõem o enoturismo (CARLSEN; DOWLING, 1999; GETZ, 2000, 2002; 

HALL et al., 2000; DODD; BEVERLAND, 2001; TELFER, 2001; WILLIAMS, 2001; LANE; 

BROWN, 2004; LOUBSER, 2004; ROBERTS; DEERY, 2004; SANDERS, 2004; 

SPARKS; MALADY, 2004). 

Já na Nova Zelândia muitos autores apontam os benefícios potenciais deste 

(DODD, 1995; DODD; BIGOTTE, 1997; HALL et al., 1997; HALL; JOHNSON, 1998; 

GETZ et al., 1999). Beverland (1998) argumenta que alguns os autores parecem estar 

dizendo que as vinícolas deveriam estar envolvidas no enoturismo.  Também se 

argumentou que, em alguns casos, a venda de vinhos localmente aos visitantes será 

mais lucrativa, evitando altos custos de transporte e aumento de margem do varejista 

(KINGSTON, 2000), mas a reivindicação de Kingston de "turismo - essencial para o 

sucesso" pode ir longe demais, pois tal estratégia pode não ser suficiente nem necessária 

para alcançar rentabilidade ou crescimento das vendas de vinhos e reconhecimento da 

marca. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), o artigo de Skinner (2000) sobre os 

estágios evolutivos do enoturismo desenvolvimento no vale de Napa, na Califórnia, 

destaca claramente a importância de desenvolver políticas para gerenciar o crescimento 
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e os efeitos do setor. Sem políticas cuidadosamente direcionadas, às pressões 

cumulativas do enoturismo podem limitar a capacidade das vinícolas de fornecer 

experiências positivas de turismo para os clientes, e alterar adversamente a atratividade 

das vitórias regionais no centro do produto turístico (Boxall, 1999). Em um número 

crescente de casos, irrealistas expectativas dos benefícios do enoturismo ofuscaram o 

surgimento efeitos adversos de tal desenvolvimento e resultaram em resultados a longo 

prazo inferiores ao ideal (SKINNER, 2000; CARLSEN; ALI-KNIGHT, 2004).  

É necessário um melhor equilíbrio e integração de políticas entre aqueles 

facilitando o desenvolvimento do enoturismo e outros conservando terras estritamente 

para usos agrícolas mais tradicionais (HALL et al., 2000). Como sugere Getz (2000), A 

sustentabilidade a longo prazo dos sistemas de enoturismo assenta numa base de não 

apenas recursos sólidos de gerenciamento de negócios e coordenação interações 

fornecedor-visitante, mas também no gerenciamento de recursos naturais práticas que 

nutrem e sustentam a produção de vinhos de qualidade e paisagens que os hospedam.  

Sistemas sustentáveis de enoturismo neste contexto exigem políticas e arranjos 

institucionais que integram recursos metas de conservação que mantenham habitats e 

paisagens ecológicas críticas, com as formas de apoio ao desenvolvimento de 

instalações e serviços e respeitar a cultura e o caráter rural (LANE, 1994; HALL et al., 

2000). De fato, um regime político favorável e responsivo que forneça claras orientações 

para o uso da terra do enoturismo, desenvolvimento de infraestrutura relacionada e 

decisões de programação é uma pedra angular importante na manutenção da 

competitividade das regiões vinícolas. Em muitos casos, essa política é limitada e o 

impacto total de sua ausência só surge quando destinos atingem crises locais. 

Na África do Sul a indústria vinícola, de acordo com Hands e Hughes (1997) e 

Bruwer (2003), é uma das mais antigas fora da Europa, com algumas das primeiras 

vinhedos plantados e vinho produzido em meados do século XVII. As vinhas da África do 

Sul são encontradas principalmente na província de Western Cape, mas outras áreas de 

produção menores incluem o Norte, é mais seco (Norte Cape Província) e regiões 

centrais (Estado Livre e Províncias de Gauteng) do país (PIENAAR, 1999). Considerando 

que a África do Sul produz e comercializa vinhos durante vários séculos, o 

desenvolvimento do enoturismo sul-africano é pouco pesquisado.  
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Tanto na África do Sul quanto em alguns destinos internacionais o enoturismo é 

mais desenvolvido. Na maioria das pesquisas são realizadas pela indústria vinícola sul-

africana concentrou-se em investigação orientada para o produto relacionada com a 

produção e comercialização de vinho e pouca ênfase no turismo de vinhos do lado da 

demanda, embora, de acordo com Preston-Whyte (2000) e Nowers et al., (2002). A 

primeira Rota do Vinho Africano, nomeadamente a Rota do Vinho Stellenbosch, foi 

estabelecida em 1971. 

O Canadá é proeminente em muitos estudos de caso de vinho turismo (CARLSEN; 

DOWLING, 2001; GETZ 2000; DODD; BEVERLAND 2001; TELFER 2000; TELFER, 

2001a, b; WILLIAMS, 2001). Atualmente, existem mais de 100 viticultores americanos 

Áreas (AVAs) nos EUA, a maioria estabelecida entre 1983 e 1991 (ROBINSON, 1999). 

Em 2008, havia 4.850 vinícolas alfandegárias nos EUA, aproximadamente 2.687 deles 

na Califórnia (California Wine Institute 2008; Wine Business Magazine 2009), enquanto 

em 2008 número de vinícolas no Canadá ficou em 297 Business Magazine 2009). Agora 

existem vinícolas operando em todos os 50 estados americanos e em oito províncias 

canadenses.  A América tem sido muito recente, em suscitando preocupações sobre a 

sustentabilidade da indústria do vinho e do crescimento do turismo do vinho. 

Por fim, dentro do contexto do enoturismo, a França possui grande tradição 

vitivinícola e, durante um longo tempo, experimentar a gastronomia francesa e seus 

vinhos tornou-se um atrativo para os turistas. Apesar de ter vocação para o enoturismo, 

algumas pesquisas identificaram uma pequena participação por parte dos vinicultores no 

setor turístico. Somente a partir da década de 1980 que os viticultores passaram a 

receber visitantes nas cantinas e vinhedos, comercializando seus produtos diretamente. 

Nos anos seguintes, o número de espaços cultivados e disponibilizados para receber 

turistas teve um incremento, devido aos investimentos privados e públicos, possibilitando 

a criação de rotas e infraestrutura adequada (HALL et al., 2004). 

Uma das estratégias de turismo de vinho regionais primeiras estava preparado 

para a Austrália Ocidental em 1998 (CARLSEN; DOWLING, 2001). Enoturismo foi 

definida como '' viagem para a experiência de vinícolas e regiões de vinho e as suas 

ligações com o estilo de vida australiano e engloba a prestação de serviços e marketing 

de destino ''. Uma análise SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, com 
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base em consultas, resultou em uma série de pontos fortes percebidos incluindo: vinhos 

de qualidade superior. Um ambiente atraente único; produtos regionais e cozinha; 

variedade de experiências de estilo de vida; variedade de estilos de acomodação e faixa 

de preço; uma gama de artesanato regional associada e mercadorias; uma série de 

eventos existentes em regiões vinícolas; muitas pequenas vinícolas e operado familiares 

existentes; muitos novos empreendimentos no negócio do vinho. 

Cabe destacar o conceito enoturismo no Quadro 2 que identifica as estruturas e 

sinaliza o desenvolvimento desse segmento empresarial.    

Quadro 2: Uma estrutura para pesquisa de enoturismo. 

 

Fonte: Adaptada de Carlsen (2004).  

De acordo Carlsen (2004) o enoturismo como um campo discreto de pesquisa é 

incipiente, mas houve um rápido desenvolvimento nesse campo desde meados da 

década de 90. A organização da primeira Conferência Australiana de Enoturismo em 

1998 foi o primeiro fórum em que pesquisadores de enoturismo do setor público e privado 

puderam apresentar seu trabalho a seus colegas.  

Também nessa linha cabe observar as características nas perspectivas do 

consumidor que relaciona o enoturismo e suas possibilidades de consumo (GETZ; 
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BROWN, 2006). No quadro abaixo percebe-se as características inerentes à percepção 

para dimensionar a visitação nas vinícolas.  

Figura 3: Características críticas da experiência do enoturismo na perspectiva do 
consumidor. 

 

Fonte: adaptada D. Getz, G. Brown / Tourism Management 27 (2006) 146–158. 

 

A união dos conjuntos formula atividades percebidas pelo turista e otimiza a 

relação com viés da cultura vinho, evidencia a importância dos elementos que compõem 

o cenário em perspectivas integradas do destino turístico, e possibilita compreender 

fatores estratégicos do enoturismo. De acordo com Getz e Brown (2006) conceituada 

dessa maneira, como três conjuntos interdependentes de características-chave, a 

experiência do enoturismo na mente de nossos enoturistas é uma imagem de um cenário 

ideal. O amante do vinho que se tornou turista de vinhos quer um ambiente no qual não 

apenas os vinhos preferidos possam ser degustados e o conhecimento aumentado, mas 

também onde sonhos românticos e anseios culturais possam ser realizados. O modelo 

também é um apelo para que as organizações de destino, a indústria do vinho, as 

instituições comunitárias e de patrimônio cultural colaborem na criação de produtos e na 

comunicação de benefícios apropriados. 
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O produto principal do vinho, além de ser um produto tangível, transportável, 

durável e que pode ser experimentado durante ou após a visita à adega, engloba também 

a percepção dos visitantes sobre o serviço oferecido na adega e sobre os eventos 

relacionados com o vinho. Assim a adega é o elemento fundamental, o eixo central do 

enoturismo (MCDONNELL; HALL, 2008). É um espaço concreto com características 

próprias e onde se desenvolvem os processos físicos e químicos até à obtenção do 

produto que é o vinho (ELIAS PASTOR, 2008). Outros elementos, como restaurantes, 

alojamentos e lojas proporcionam um valor acrescentado ao cliente. Também os eventos 

relacionados com o vinho, como festas e degustação, são oportunidades para as regiões 

produtoras de vinho, de forma a promoverem o apelo aos seus produtos (GETZ; BROWN, 

2006). 

Getz (2000) o processo e conteúdo do desenvolvimento destino vinho, consistindo 

em atrações, serviços, formação de hospitalidade, infraestrutura, desenvolvimento 

organizacional e um plano de marketing foram discutidos especificamente para turismo e 

o vinho cobrindo ao visitante temática vinho e centros interpretativos, comércio de vinho, 

rotas do vinho, sinais, e passeios de vinho país. Estes produtos são uma combinação 

desenvolvimentos e fixações relacionadas com a adegas ou investimento público no setor 

do turismo do vinho, bem como programas como mudar a imagem e função de centros 

de serviços para tornar-se ''comércios de vinhos''.  

De acordo com um estudo relativamente recente realizado no norte da Grécia 

(ALEBAKI et al., 2014), fatores político-institucionais, infraestrutura regional, instalações 

de turismo nas vinícolas, eventos de promoção e enoturismo são os aspectos mais 

relevantes da atividade de enoturismo. Para Beni (2007) faz-se necessário a 

interpretação do diferencial turístico de determinada região, estimulando a atenção, o 

olhar, o sentimento, a emoção, as sensações e as percepções dos turistas para que eles 

possam experimentar o que até então é ignorado ou passado despercebido, como as 

particularidades da paisagem e os aromas peculiares de um vinho. 

Nesse sentido, o elemento principal ofertado continua sendo vinho, unir e 

gerenciar esses fatores proporcionando experiências memoráveis na visitação dos 

vinhedos e unir recursos que otimizem o destino turístico é fundamental reconhecer 

fatores críticos de sucesso, interligação que determinam o sucesso do destino turístico.  
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2.4 O Enoturista 

 

O fortalecimento da imagem do vinho brasileiro perante o consumidor passa pelo 

enoturismo, para o qual a composição de um produto enoturístico completo deve ser 

considerada e aprimorada pelas vinícolas brasileiras como ferramenta de marketing 

(FLORES; FLORES, 2012). 

O desenvolvimento do enoturismo auxilia a melhoria da infraestrutura local, bem 
como a geração de empregos na área rural, fazendo com que moradores do 
entorno a até mesmo os jovens visualizem novas oportunidades de trabalho 
(DALLANHOL; TONINI, 2012, p. 131). 
 

Ao contrário de Sparks (2007) que não identifica qualquer perfil para o enoturista, 

ao afirmar que os enoturistas “representam uma diversidade de faixas etárias, 

ocupações, formação educacional e econômica”, Mitchell, Hall e McIntosh (2002) e 

Mitchell e Hall (2006) consideram que os enoturistas são indivíduos entre os 30 e os 50 

anos de idade e encontram-se numa faixa de rendimento de moderada à alta. Vivem 

perto da região que visitam e são regulares consumidores de vinho e com um 

conhecimento sobre vinho que se pode considerar de intermédio. O perfil do turista de 

vinho é geralmente um público educado, com alto poder aquisitivo e que valoriza a 

gastronomia quando viaja. É um público com experiência e conhecimento disposto a 

gastar para manter a aprendizagem (ALEBAKI; IAKOVIDOU, 2011). 

Os visitantes de um mesmo atrativo enoturístico podem ter, além de diferentes 

interesses, diferentes níveis de conhecimento sobre vinho. Tratando dos perfis de 

visitantes, Charters e Ali-Knight (2002), a partir de uma pesquisa realizada na Austrália, 

propuseram quatro categorias de enoturistas: 

 Amante do vinho (wine lover): visitantes que já possuem um bom conhecimento 

prévio sobre a bebida e possuem familiaridade com o tema a partir de livros, programas 

de televisão, cursos, degustações prévias e visitas realizadas a outras regiões 

produtoras. A motivação é claramente centrada no aprendizado sobre o vinho e nas 

degustações oferecidas, além do usufruto do estilo de vida associado ao vinho. Tendem 

a ter menos interesse em atividades secundárias oferecidas pelas vinícolas; 

  Conhecedor de vinhos (connoisseur): uma subcategoria da wine lover, com a 

distinção dos visitantes possuírem um interesse ainda mais específico pelo aprendizado 
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proporcionado pela visita, em especial em relação a aspectos como a produção e 

degustação da bebida, além de aspectos concernentes às características das videiras; 

 Interessado no vinho (wine interested): visitantes que podem ter participado de 

degustações e visitas a outras vinícolas, mas possuem pouco conhecimento prévio sobre 

o vinho e seu universo. A motivação é menos definida e parecem ter interesse 

principalmente em aprender como degustar vinhos, além de realizar compras, mas pouco 

interesse pela harmonização entre comida e bebida; 

 Novato do vinho (wine novice): visitantes que possuem pouco conhecimento 

prévio sobre o vinho e o seu universo e são mais propensos a participar de visitas gerais, 

demonstrando pouco interesse específico no processo de produção do vinho ou na 

percepção das características organolépticas da bebida. Tem interesse por um passeio 

mais ativo pela vinícola, ao invés de simplesmente provar vinhos na porta da adega. 

 Na Europa, o enoturista procura zonas famosas pela sua produção e combinam 

os vinhos com a gastronomia local, aproveitando para aliar à apreciação da paisagem e 

arquitetura, conhecer processos de cultura biológica e participar em atividades de 

vindima ou preparação das vinhas, como acontece em França e Itália (PINA, 2010). 

Sparks (2007), que refere a ausência de um perfil para o enoturista, Reyes (2012) cita 

existência um grupo de características das quais os enoturistas costumam ser 

possuidores, são elas: busca pela autenticidade; altos níveis de educação; grande 

interesse pelo turismo rural; desejo de calma e tranquilidade; atração pela gastronomia 

da região e a ligação entre a saúde e as atividades ao ar livre. Johnson (1998) propõe 

uma tipologia baseada nas motivações, que distingue dois tipos de enoturistas: o 

especialista, que realiza as visitas com o objetivo de recreação, mas sua motivação 

principal é um interesse específico na uva e vinho; e o genérico, que tem como objetivo 

a recreação independente de um interesse específico, desejando simplesmente um dia 

de passeio e relaxante. 

 O estudo de ATOUT France (2010), realizado em oito regiões vitivinícolas 

francesas recolhendo dados junto de mais de nove mil inquiridos, identificou a existência 

de quatro tipos de enoturistas, são eles: majoritariamente, são consumidores regulares 

em busca de bem-estar e exaltação dos sentidos com vinho e gastronomia e, em menor 

parte, estrangeiros com alto poder de compra. Dentre os perfis de enoturista estabelece 
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-se três tipos: clássicos, exploradores e experts. Os Clássicos são o segundo maior 

grupo, consideram a região vitivinícola como uma herança histórica, cultural, 

arquitetônica e gastronómica a ser descoberta. Boa parte deles, são franceses com 

rendimentos limitados. Os Exploradores são consumidores regulares em busca dos 

pequenos segredos do vinho que valorizam a gastronomia e a oportunidade de adquirir 

vinhos online. Já os Experts são conhecedores atraídos pela ciência do vinho que, estão 

em busca de novos conhecimentos e atividades focadas no vinho. Em sua maioria, são 

franceses que realizam visitas frequentes, mas gastam pouco.  

 Valduga (2007, p. 43) conceitua o enoturista da seguinte forma: 

O turista do vinho, ou o enoturista, pode ser definido como o sujeito que, a partir 
de seu desejo de fuga do cotidiano, de nomadismo, de desligamento, 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 característicos das regiões vinícolas. 
 
 

Na Itália, a partir de estudos de Corigliano acerca do estilo de vida da demanda, o 

Movimento turismo del vine utiliza uma classificação com quatro tipos de enoturista, a 

seguir enumerados (MITCHELL; HALL; MCINTOSH, 2004). 

 O profissional:  possui idade entre 30 e 45 anos, é conhecedor de vinhos, sendo 

capaz de discutir detalhes das bebidas com os produtores e julgar suas virtudes e falhas. 

Está sempre interessado em novidades e reserva tempo considerável para descobri-la. 

 O apaixonado neophyte (novato):tem entre 25 e 30 anos, aprecia o vinho e o 

considera uma forma de fazer amizades; gosta de culinária e de explorar áreas rurais. 

Costuma viajar com amigos e aprender sobre vinhos, mas com menor seriedade que o 

profissional. 

 O oportunista: possui idade entre 40 e 50 anos; afortunado, é atraído pelos vinhos, 

pois conhecê-los é sinal de diferenciação (status), com ênfase para conhecimento básico, 

sendo impressionado pela marca famosa e as aparências. 

 O bebedor: com idade entre 50 e 60 anos, visita às vinícolas em grupo aos 

domingos, como se fossem uma alternativa de bar, bebendo os vinhos servidos na 

degustação e solicitando mais, além de optar por compras a granel.   
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Cabe salientar que o enoturismo está centrado, especialmente, na aproximação 

do setor vitivinícola e dos turistas, motivados pela degustação, pela compra e pela 

compreensão do vinho (ATOUT FRANCE, 2010). Para Lignon-Darmaillac (2011), o termo 

‘enoturismo’ evoca uma atividade contraditória, pois a aliança entre o vinho e o turismo 

surpreende e provoca questionamentos, sem apresentar uma proposta concreta para a 

descoberta lúdica e cultural dos vinhedos, de suas empresas vitivinícolas, seus negócios 

e até mesmo sua história (LIGNON-DARMAILLAC, 2011): 

As informações gerais sobre as qualidades dos vinhos são repassadas ao turista 
no momento da degustação, estimulando a identificação das características e 
diferenças de cada um, de modo a fazer com que essa atividade proporciona 
novos conhecimentos sobre os vinhos e contribua com a sua comercialização 
(DALLANHOL; TONINI, 2012, p. 32). 
 

Para Protas e Camargo (2011), fica evidente a necessidade de se intensificar 

esforços no sentido de organizar as regiões vitivinícolas para a exploração do enoturismo, 

já que existe uma intensa competição da produção nacional de vinhos frente aos vinhos 

importados e outros produtos substitutos. 

 

2.5 Os Fatores Críticos de Sucesso  

 

Os fatores críticos de sucesso (FCS) devem ser alcançados na consecução dos 

objetivos gerais de uma empresa (BROTHERTON, 2004). Os recursos provenientes do 

ambiente operacional interno e externo de uma empresa podem surgir de uma variedade 

de eventos, circunstâncias, e condição das atividades que requerem atenção especial da 

gerência da empresa (DICKINSON; FERGUSON; SIRCAR, 1984). Os FCS podem ser 

derivados das características do ambiente interno de uma empresa em particular, como 

produto, processos, pessoas e possivelmente, estruturas (DUCHESSI; SCHANINGER; 

HOBBS, 1989; VAN DER MEER; CALORI, 1989; BERRY, SEIDERS; GRESHAM, 1997). 

Mais recentemente, as abordagens do FCS estão ligadas para a competência 

principal (HOOLEY; SAUNDERS, 1993; LOWES; PASS; SANDERSON, 1994), cadeia de 

valor (JOHNSON; SCHOLES, 1993) e perspectivas de processos de negócios (WARD; 

WATSON,1993). No entanto, os FCS de uma empresa também são determinados pela 

natureza do ambiente externo. Portanto, os FCS devem ser alcançados para que os 

objetivos da empresa sejam atingidos (BROTHERTON, 2004). Embora estudos 
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anteriores tenham focado em diferentes setores, a Brotherton e Shaw (1996) e Brotherton 

(2004) identificaram os FCS na indústria hoteleira.   

Esses dois estudos pioneiros sobre FCS na indústria hoteleira forneceram 

evidências empíricas sobre FCS baseados em áreas funcionais das operações do hotel. 

Esses estudos revelaram a importância da organização e estrutura do setor hoteleiro 

(AVEIKURT, 2011). Contudo, apenas um número relativamente limitado de fatores será 

criticamente importante para o competitivo sobrevivência ou sucesso de uma empresa. 

Consequentemente, a combinação de atividades e processos projetado para apoiar a 

realização dos objetivos da empresa também contribui significativamente para o 

desempenho da empresa e cada área funcional é baseada em Brotherton e Shaw (1996) 

e Brotherton (2004).  

Segundo Singh e Hsiung (2016), este recente estudo qualitativo produz dados por 

meio de entrevistas com executivos e líderes de organizações da Napa, incluindo hotéis, 

órgãos governamentais, vinícolas e outras empresas de promoção do turismo. A 

pesquisa revela 42 atributos que os fornecedores de enoturismo de Napa Valley 

consideraram importantes para o sucesso da região. Esses 42 atributos foram então 

agrupados pelos pesquisadores em oito FCS abrangentes para Napa. Este estudo 

qualitativo específico do Napa e do lado da oferta fornece bases para o trabalho 

quantitativo em questão. A pesquisa atual incorpora os resultados deste estudo do lado 

da oferta.  

Entender o produto de enoturismo da Napa Valley, incluindo seu valor de marca, 

permite a extração máxima dos fatores envolvidos em seu caminho único de sucesso. A 

Visita internacional ao vale de Napa aumentou 62% entre 2014 e 2016. Em 2016, o Vale 

de Napa Valley recebeu um total de 3,5 milhões de visitantes, dos quais 20,8% (728.000) 

eram de destinos internacionais. A China é agora o principal destino internacional do vale 

de Napa Valley, representando 5,3% da visitação total, ou 185.500 visitantes. Os 10 

principais mercados internacionais de Napa Valley em porcentagem: O setor de turismo 

continua a fornecer um impacto positivo significativo à economia de Napa Valley, afirma 

Clay Gregory, presidente e CEO da Napa Valley. Também vemos um aumento contínuo 

de visitantes da China, ultrapassando o Canadá no ano passado como o principal 

mercado internacional, com 17,6% passando a noite em Napa Valley", acrescenta 
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Gregory. Em 2016, o setor de visitantes de Napa Valley gerou US $ 1,92 bilhão em gastos 

totais com visitantes no município, o que representa um aumento de 17,5% desde 2014, 

com gastos de visitantes em US $1,63 bilhões. 

 Diante das informações, a principais conclusões é que:  o visitante médio do vale 

de Napa Valley, em 2016, tinha 42,7 anos de idade, com 40% dos pesquisados como 

integrantes das “gerações: X e Y" e 30% como "geração do milênio". Os hóspedes do 

alojamento eram tipicamente mais velhos (49,9 anos) do que os visitantes de um dia (40,3 

anos). Os visitantes de Napa Valley são um grupo abastado, com uma renda familiar 

média anual de US $161.229. Os visitantes de Napa Valley são altamente instruídos, com 

74,8% com diploma de bacharel e 29,4% com ensino superior completo. O grupo médio 

de viagens consistia em 4 pessoas (52,5% do sexo feminino e 47,5% do sexo masculino). 

Os visitantes declararam que a principal razão para visitar o vale de Napa Valley 

era para fins de lazer (uma escapada ou férias de fim de semana), representando 77,3% 

de todos os visitantes. As viagens de negócios representaram 7,9% dos visitantes e os 

casamentos ou eventos especiais, 6,3%. 

Getz e Brown (2006), em seu estudo baseado em Calgary, Canadá, mostrou que 

fatores críticos de sucesso para o enoturismo são, por exemplo, a possibilidade de contar 

com um aumento no número de visitantes independentes das vinícolas; a disponibilidade 

de festivais e eventos de vinho; e a eficácia da promoção regional do turismo.  

Tomljenović e Getz (2009) investigarar fatores de sucesso em Medimurje e 

Plešivica (Croácia) e identificaram entre os mais críticos os seguintes: disponibilidade de 

atividades de destino (atrações turísticas próximas às vinícolas, festivais de vinho e 

eventos especiais); e atividades promocionais (no nível da vinícola e do destino). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Tomljenović e Razović (2009), que 

exploraram o enoturismo em uma região da Dalmácia Central (Croácia). 

Em seu estudo em Goriška Brda (Eslovênia), Jurinčič e Bojnec (2009), 

identificaram o papel crítico de ter apoio financeiro para executar e implementar 

atividades de enoturismo e, em geral, sustentar o desenvolvimento do enoturismo; isso 

confirma observações anteriores subjacentes ao papel relevante que a disponibilidade 

de financiamento financeiro tem para a competitividade de qualquer destino turístico 

(RITCHIE; CROUCH, 2003). 
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Cabe destacar a importância socioeconômica da Napa Valley na região. O Vale 

dos Vinhedos, também nessa linha do enoturismo, utiliza-se do conceito para segmentar 

produtos e serviços relacionados ao turismo do vinho e suas relações de consumo. Nesse 

contexto, a pesquisa pode sinalizar a importância dos fatores críticos de sucesso, em 

diversas dimensões, trazendo uma reflexão para o turismo Serra Gaúcha.      

Os resultados revelaram que os motivos de viagem, bem como a os FCS variam 

de acordo com os diferentes mercados turísticos. Além disso, fatores semelhantes, 

contraditórios e novos foram identificados motivos para ambos os aspectos deste estudo. 

Com base nos resultados, fica claro que há uma diferença nos motivos entre os fatores 

baseados na natureza e turismo de aventura, que se manifesta especificamente em as 

atividades particulares que são realizadas. Engelbrecht, Kruger e Saayman (2014), 

fatores críticos de sucesso (FCS) referem-se a todas as áreas que são fundamentais para 

a realização bem-sucedida da finalidade ou objetivos de uma organização ou produto. 

Em pesquisa realizada na África do Sul, ao lado da oferta FCS, o destino poderá 

influenciar, considerando os processos de gestão dos stakeholders envolvidos na área. 

O setor de turismo de negócios da África do Sul faz parte e contribui para uma economia 

mais ampla do turismo de negócios na África e deve ser explorado para obter mais 

benefícios de seu crescimento (ROGERSON, 2015a: 188).  

Entre outras vantagens, esses turistas gastam mais dinheiro do que outros turistas 

(DWYER, 2002: 25; WAN, 2011: 130), levando a um maior impacto econômico. Isso por 

si só é razão suficiente para garantir o crescimento do turismo de negócios na África do 

Sul. Mais e mais destinos percebem a oportunidade que as viagens de negócios e o 

turismo oferecem em termos de competitividade como destino, para que esse setor se 

torne uma parte importante de quais destinos. 

O objetivo da pesquisa é consequentemente investigar os fatores críticos de 

sucesso para destinos de turismo de negócios na África do Sul a partir de ponto de vista 

da oferta. Através da identificação e compreensão quais são esses FCS, mais turistas a 

negócios podem ser atraídos para a África do Sul, o que poderia impactar a 

competitividade e sustentabilidade do turismo de negócios setor desse país como destino 

(MARAIS; PLESSIS; SAAYMAN, 2017). 
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Num estudo exploratório Getz e Brown (2006) buscaram entender melhor a 

demanda do turismo de longa distância entre os consumidores que não vivem perto de 

regiões vinícolas. No artigo os autores examinam especificamente fatores críticos de 

sucesso para o desenvolvimento e a marketing de regiões de enoturismo, da perspectiva 

dos turistas de longa distância identificados em uma amostra de conveniência de 161 

consumidores de vinho distante das regiões produtoras de vinhos. 

Os dados da pesquisa sobre consumidores de vinho em Calgary são analisados, 

demonstrando primeiro a propensão a viajar para fins relacionados ao vinho e algumas 

barreiras e preferências relacionadas ao turismo. É feita uma avaliação detalhada da 

importância de vários recursos da região vinícola por meio de uma análise fatorial para 

identificar a estrutura subjacente nas preferências. E, é feita uma comparação das 

prioridades dos consumidores com as previamente identificadas pelos profissionais do 

setor de vinho e turismo. Nas conclusões, os autores apresentam as implicações teóricas 

e práticas em referência ao modelo conceitual (Quadro 3) que surgiu da análise fatorial, 

no qual se destaca se destaca a necessidade de equilibrar a cultura, o vinho e a 

atratividade geral do destino (GETZ; BROWN, 2006).  

Quadro 3: Modelo conceitual FCS do Enoturismo 

No. Variáveis (FCS) 

1 A região vinícola fica perto de casa 

2 A região é popular entre os turistas de vinho como eu 

3 Os vinhos da região são famosos 

4 Há um grande número de vinícolas para visitar 

5 Visitas em grupo às vinícolas são oferecidas 

6 Estou familiarizado com uma ou mais vinícolas 

7 Posso obter uma introdução para conhecer um enólogo 

8 É fácil obter informações sobre a região 

9 Amigos visitaram a região 

10 Pacotes de Férias são oferecidos para a região 

11 Trilhas de vinho na região estão bem-sinalizadas 

12 Acomodação com preço moderado 

13 Cenário atraente 

14 Um clima agradável durante todo o ano 
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15 Uma ampla gama de oportunidades para recreação ao ar livre 

16 Aldeias tradicionais de vinho 

17 Alojamento único com caráter regional 

18 Restaurantes finos e restaurantes gourmet 

19 Arte e artesanato local à venda 

20 Uma ampla gama de atividades para crianças 

21 Excelentes instalações esportivas 

22 Festivais de vinho 

23 Oficinas especializadas ou mercados que vendem produtos agrícolas locais 

24 Há muito o que ver e fazer na região 

25 Os funcionários da Vinícola conhecem bem o vinho 

26 Os visitantes das vinícolas são amigáveis 

27 Aulas de culinária/harmonização de vinhos 

Fonte: Adaptado de Getz e Brown, 2006, p.153 (Nossa tradução). 

 

De acordo com os autores Getz e Brown (2006), após a análise fatorial, os nomes 

foram dados aos fatores, cada um refletindo o que se acredita ser a essência do fator do 

ponto de vista do turista do vinho. O mais importante é o fator um, e tem sido chamado 

de “produto vitivinícola central”. Quatro itens com cargas fatoriais acima de 0,6 constituem 

esse fator, a saber: familiaridade com uma ou mais vinícolas (média = 3,10); festivais de 

vinho (3,34); equipe experiente da vinícola (3,99) e vinícolas amigáveis aos visitantes 

(4.15). O aparecimento de festivais de vinho neste agrupamento sugere que os eventos 

são uma parte importante do produto de destino, enquanto a inclusão de “familiaridade” 

implica que o conhecimento específico dos vinhos e adegas é importante na seleção dos 

destinos de vinho. O Fator 2 foi denominado "apelo do destino central", refletindo a 

combinação de clima (média = 3,61), acomodação de preço moderado (3,61), trilhas de 

vinho bem-sinalizadas (3,03), informações fáceis de obter (3,44) e cenário (4,01) Dado 

que o “produto essencial do vinho” influenciou mais o padrão de respostas e atraiu médias 

mais elevadas, parece que os turistas do vinho veem o apelo geral do destino como uma 

consideração secundária, mas importante, ao contemplar as experiências do vinho. Esta 

conclusão é suportada pelo fator 3 que tem sido denominado “o produto cultural”, 

constituído por três características com meios elevados: vilas tradicionais do vinho (média 
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= 3,41), alojamentos únicos com carácter regional (3,45) e jantares requintados e 

restaurantes gourmet (3,69). O fator 4 (denominado “variedade”) inclui apenas duas 

características: excelentes instalações esportivas (com uma média baixa de 2,28) e uma 

ampla gama de oportunidades para recreação ao ar livre (com uma média 

moderadamente alta de 3,40). Os dois conceitos caminham juntos, em termos de oferecer 

uma variedade de coisas para fazer, mas obviamente a recreação ao ar livre atrai muito 

mais os consumidores de vinho do que os esportes. Quatro características são 

carregadas no fator 5, denominado “orientado para o turismo”: popularidade do destino 

(média = 2,67), vinhos famosos (3,61), um grande número de vinícolas para visitar (3,75) 

e passeios em grupo às vinícolas (3,84). Este agrupamento parece sugerir que os 

enoturistas estão procurando fácil acesso a vinícolas conhecidas, ao invés de uma 

experiência de turismo de massa - especialmente quando sua antipatia por pacotes 

turísticos é levada em consideração. Os dois fatores finais são compostos principalmente 

de características sem importância (ou seja, com médias baixas) e não foram nomeados. 

A falta de interesse por coisas para as crianças reflete o perfil demográfico dos 

entrevistados. (GETZ; BROWN, 2006, p.153) 

O modelo conceitual acima de Getz e Brown (2006), que analisa fatores críticos 

de sucesso e estabelece 27 características, itens de estudos anteriores com profissionais 

da indústria do turismo sobre os fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento o 

turismo do vinho (GETZ; DOWLING; CARLSEN; ANDERSON, 1999). Nessa linha, este 

modelo é escolhido para nossa pesquisa por tratar-se de um modelo consolidado, que 

demonstrou resultados no estudo realizado na região de Calgary (GETZ; BROWN, 2006) 

e posteriormente foi utilizado por outros pesquisadores e outras regiões como em Singh 

e Hsiung, 2016 e Cohen e Ben-Nun (2009).    
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a tipologia e os procedimentos da pesquisa, 

incluindo a caracterização da pesquisa, a pesquisa bibliográfica, a população e a 

amostra, o instrumento e procedimentos de coleta de dados e o tratamento e análise dos 

dados.    

      

3.1 Caracterização da Pesquisa  

 
O design da pesquisa foi construído a partir da temática do enoturismo e sua 

relação com os fatores críticos de sucesso, objetivando analisar a percepção que 

demanda em visita ao Vale dos Vinhedos tem sobre a região. A metodologia utilizada 

caracteriza-se como bibliográfica, descritiva e de delineamento quantitativa, conforme 

mostrado na Figura 4. 

Figura 4: Design da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Na pesquisa exploratória o objetivo é tornar mais claro o problema, aprofundando 

as ideias sobre o objeto que se está estudando, enquanto na pesquisa descritiva, em 
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geral, procura-se descrever os fenômenos ou estabelecer relações entre as variáveis. 

(DENKER, 1998). Para Gil (2008), as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa 

é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

A pesquisa descritiva é muito comum na área de lazer e turismo por três motivos: 

o caráter incipiente do ramo, a natureza mutante dos fenômenos estudados e a frequente 

separação entre a pesquisa e a ação. Para Veal (2011), “autor define a necessidade de 

mapear territórios e considera que grande parte da pesquisa descritiva pode ser 

exploratório: ainda procura descobrir, descrever ou mapear padrões de comportamento 

em área ou atividades que não foram previamente estudadas” (VEAL, 2011, p.29).   

O delineamento da pesquisa é predominantemente quantitativo. De acordo com 

Creswell (2010) existem métodos específicos, tanto no levantamento quanto na pesquisa 

experimental, os quais se relacionam à identificação de uma amostra e de uma 

população, à especificação da estratégia da investigação, à coleta e análise dos dados, 

à apresentação dos resultados, à realização de uma interpretação e à redação da 

pesquisa de uma maneira consistente com um levantamento ou estudo experimental. 

O processo inicial da pesquisa foi uma revisão bibliográfica para sinalizar o 

propósito do estudo que se trata enoturismo e fatores críticos de sucesso na percepção 

da demanda no vale vinhedos. Veal (2011. p.91) “propõe que pesquisa pode ser processo 

de revisão de pesquisa existentes e ainda aponta a revisão bibliográfica como relevante 

para o tema de interesse do estudo”. Sustenta que processo pode desempenhar 

conceitos para identificar as pesquisas importantes existentes anteriormente publicadas. 

Quanto a estratégia de pesquisa, caracteriza-se como estudo de levantamento ou 

survey, que, segundo Prodanov (2013, p. 57) é um tipo de investigação que ocorre 

quando se envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos 

conhecer através de algum tipo de questionário. Em geral, procedemos à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em 
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seguida, mediante análise quantitativa, obtermos as conclusões correspondentes aos 

dados coletados.  

Ainda, para dar suporte teórico a pesquisa foi usado recursos da pesquisa 

bibliográfica, que segundo Prodanov (2013, p.54) pesquisa bibliográfica: quando 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, 

publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, 

dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o 

pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. 

Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à confiabilidade e 

fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. 

Ainda Gil (2008, p.50) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos 

exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo 

número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo 

 

3.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica configura o método para melhor descrever o cenário da 

região, na identificação do objeto de estudo, quem são os turistas que visitam o Vale dos 

Vinhedos na Serra Gaúcha, com propósito de identificar a percepção da demanda e 

quantificar qual é importância do FCS sinalizadas pelos turistas. A primeira etapa na 

formulação desse projeto de dissertação ocorreu através da pesquisa de levantamento 

bibliográfico de dissertação, tese e artigos científicos, a partir de um recorte temporal de 

2015 a 2020.  
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Figura 5: Etapa 2 - Levantamento bibliográfico 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

A primeira etapa na formulação desse projeto ocorreu através da pesquisa de 

levantamento bibliográfico da dissertação, feito através de teses e artigos científicos a 

partir de um recorte temporal de 2015 a 2020. Em idioma português, foram encontrados 

no Portal de Periódicos Capes 28 artigos com a palavra – chave “enoturismo”. palavra-

chave: enoturismo Vale dos Vinhedos, palavra – chave: enoturismo, fatores críticos de 

sucesso, resultado 1 artigo.  Já considerando as palavras-chave “enoturismo", “fatores 

críticos de sucesso” e “Vale dos Vinhedos” não foi encontrado nenhum resultado. Os 

resultados na EBSCO (Elton B. Stephens Company), no idioma português, com as 

palavras – chave “enoturismo”, “fatores críticos de sucesso” e “Vale dos Vinhedos”, 

resultou em 146 artigos.  

Na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTUR), foi encontrado 1 artigo. 

Na RTA (Revista Turismo em Análise), o resultado 5 artigos. Revista Turismo Visão e 

Ação, encontrou 43 resultados, foi encontrado Spell (scientific periodicals electronic 

library), 20 artigos resultados palavra-chave: Enoturismo, idioma em português. Na 

EBSCO (Elton B. Stephens Company) idioma inglês com recorte temporal entre 2016 e 

2021 e palavra-chave: Tourist Destination, Wine Tourism, Wine Tourism, Critical Success 

Factors, Demand. trabalhos publicados com dados recentes resultados 7,737 artigos 

publicados. 
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3.2 População e Amostra 

 

Segundo Gil (2008, p. 55), “os levantamentos por amostragem desfrutam hoje de 

grande popularidade entre os pesquisadores sociais. Na maioria das pesquisas de 

sondagens, tipo essa pesquisa com o objetivo de analisar os FCS do Vale dos Vinhedos 

na percepção dos enoturistas, é necessário tirar uma amostra (VEAL, 2011), 

principalmente porque não é possível coletar dados de todas as pessoas – visitantes do 

Vale dos Vinhedos. 

Segundo o autor (2011, p.380) esclarece que “o total da categoria de sujeitos que 

são o foco de atenção de um determinado projeto de pesquisa é denominado de 

População. Uma amostra é selecionada da população.” E complementa que em pesquisa 

social o termo população pode representar os visitantes de balneário, os usuários de 

complexo esportivo entre outros (VEAL, 2011). No caso desta pesquisa os turistas de 

vinho do Vale dos Vinhedos. 

Uma amostra quando é selecionada deve atender aos critérios de representativa 

da população e tamanho. Uma amostragem pode seguir critérios aleatórios e não 

aleatórios. No caso dessa pesquisa foi utilizado a técnica de amostragem não aleatória 

por julgamento, definida por Barbeta (2010, p.54) como aquela em que os elementos são 

escolhidos são julgados como típicos da população que se deseja estudar”. Assim, para 

esta pesquisa foram definidos os visitantes do Vale dos Vinhedos, turistas do vinho, 

participantes de grupos, clubes e site de vinhos na internet e redes sociais – Facebook e 

outras. 

Foi utilizada a técnica de “Bola Neve”, para melhor adequar as estratégias da 

pesquisa. A viabilidade dessa técnica metodológica de pesquisa é ressaltada por 

Albuquerque (2009), que defende que devido à sua estratégia de recrutamento é 

considerada não probabilística, tendo em vista que não é possível determinar a 

probabilidade de seleção de cada participante na amostra. A Figura 6 representa um 

modelo hipotético da aplicação da técnica bola de neve. 
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Figura 6: Representação hipotética de uma cadeia de referências Snowball Sampling 
(Bola de Neve). 

 

Fonte: Adaptada pelo pesquisador Albuquerque (2009, p. 21). 

De acordo Flick (2012) às abordagens de pesquisa via internet nas duas últimas 

décadas. Mais recentemente, de cerca de 2005 em diante, uma série de novos 

desenvolvimentos mudou novamente as formas de comunicação na rede. Em conjunto, 

eles são em geral referidos como a Internet. Novas formas de comunicação (os blogs, 

por exemplo) e os sites de rede social como (Facebook, Instagram, YouTube ou Twitter) 

tornaram-se públicos e amplamente usados.  

A internet possui variadas maneiras de interagir com aplicativos baseados em 

rede, demonstrando uma excelente eficiência na coleta de dados. Sendo o meio eficiente 

em trabalhos colaborativos compartilhados nesse momento de trabalhos home office 

(trabalho em casa), que facilitam a informação, a internet destaca relevância para 

proposito dessa pesquisa no Vale dos Vinhedos.  

O questionário foi aplicado no período e de julho a setembro de 2020, bem no 

período da pandemia, e no final teve um total de 304 respostas, um número adequado 

para amostras não aleatórias, considerando-se a quantidade de questões utilizadas no 

questionário. 
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3.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Para o levantamento de dados será utilizado um questionário para verificar a 

importância que a demanda turística e qual percepção possui do Vale dos Vinhedos, em 

relação ao enoturismo e fatores críticos de sucesso na região. Segundo Creswell (2010, 

p.36), a pesquisa de levantamento proporciona uma descrição quantitativa ou numérica 

de tendências, de atitudes ou de opiniões de uma população a partir do estudo de uma 

amostra do grupo. Inclui estudos transversais e longitudinais, utilizando questionários ou 

entrevistas estruturadas para a coleta de dados, com a intenção de generalizar a partir 

de uma amostra para uma população (BABBIE, 1990), é o instrumento mais adequado 

para pesquisa de levantamento ou survay.  

O questionário foi construído em quatro partes. A primeira parte tem como objetivo 

descrever o perfil socioeconômico dos respondentes: gênero; idade; escolaridade; 

atividade profissional; e renda.  

A segunda parte visa a identificação dos Fatores Críticos de Sucesso e para isso 

foi utilizada a escala de Getz e Brown (2006), apresentando 27 FCS do enoturismo, 

conforme Quadro 4 a seguir.  

Para classificar os fatores críticos de sucesso foi utilizada uma escala de Likert, de 

cinco pontos, avalie a importância que você daria em cada um dos seguintes recursos 

atribuindo uma nota de 1 a 5, sendo 1, sem importância; 2 Pouco importante; 3 Média 

importância; 4 Importante e 5 Muito Importante. A escala Likert, que segundo Bryman 

(2012) é essencialmente uma medida de múltiplos indicadores ou itens múltiplos de um 

conjunto de atitudes relacionadas a uma área particular. O objetivo da escala Likert é 

medir a intensidade dos sentimentos sobre a área em questão.  

 

Quadro 4: Fatores críticos de sucesso a serem analisados pela demanda. 

FCS Fatores Críticos Sucesso no Enoturismo 
 

1 2 3 4 5 

1 A região vinícola fica perto da minha casa      

2 A região vinícola é popular entre os turistas.      

3 Os vinhos da região são famosos      

4 Há um grande número de vinícolas para visitar      

5 Há oferta de visitas em grupo nas vinícolas.      
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6 Estou familiarizado com uma vinícola específica ou mais 
vinícolas 

     

7 Posso ter uma oportunidade para conhecer enólogos 
nas vinícolas. 

     

8 É fácil obter informações sobre a região      

9 Amigos visitaram a região      

10 Há oferta de pacotes de férias para a região.      

11 As rotas de vinho na região estão bem-sinalizadas.      

12 Acomodação com preços moderados      

13 O cenário da região é atraente.      

14 O clima é agradável durante todo o ano      

15 Há uma ampla gama de oportunidades para recreação 
ao ar livre. 

     

16 As cidades são tradicionais de vinho.      

17 Há acomodações originais com caráter regional.      

18 Restaurantes finos e gourmet.      

19 Há arte e artesanato local à venda.      

20 Há excelentes instalações esportivas.      

21 Há uma gama de atividades para crianças.      

22 Há festivais de vinho      

23 Há lojas especializadas ou mercados que vendem 
produtos agrícolas locais. 

     

24 Há muito o que ver e fazer na região.      

25 Os funcionários das vinícolas conhecem bem o vinho.      

26 Os visitantes das vinícolas são amigáveis.      

27 Há aulas de culinária e harmonização de vinhos.      
Fonte: Adaptado D. Getz, G. Brown 27 (2006) 146–1 

 

A terceira parte do questionário tem como objetivo classificar o tipo de enoturista. 

Para isso foi utilizado a classificação que segundo Gil (2008) justifica em análise de 

agrupamentos (clusters) consiste num conjunto de técnicas multivariadas que têm como 

objetivo agregar objetos com base nas características que eles possuem. Esses objetos, 

que podem ser individuais, produtos ou outras entidades, são agrupados de forma tal que 

cada objeto seja muito semelhante a outros do grupamento em relação a algum critério 

predeterminado., apresentada no Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5: Tipologia do Enoturista 

Fonte: Adaptado de Charters e Ali-Knight (2002) (Nossa tradução). 

 

Na última parte do questionário foram incluídas três questões relacionadas com a 

satisfação do visitante no Vale dos Vinhedos, a percepção do turista sobre satisfação e 

fidelização e, por fim, a possibilidade de retornar ou recomendar à visitação na região. 

Foi criada uma escala de escolha para respondentes na qualpoderiam ser escolhidas as 

seguintes opções: baixa possibilidade e alta possibilidade relacionado as três questões 

da escala.    

O questionário foi construído utilizando-se os recursos do Google Forms, que 

permite vantagens de distribuição eletrônica. Os instrumentos tecnológicos da Internet 

utilizados nesse momento de pandemia de COVID-19 foram fundamentais para buscar 

dados dos respondentes via internet e redes sociais. O aplicativo do Google Forms, além 

de facilitar os processos da pesquisa, é um instrumento ágil que facilita os processos de 

coleta de dados.   

Foi realizado um pré-teste do questionário, encaminhando-se para pessoas que 

visitaram a região Vale dos Vinhedos anteriormente, via mídias sociais da internet, como 

Facebook, e-mail pelo pesquisador, obtendo-se 54 respostas. Estas respostas permitiram 

ao pesquisador realizar alguns ajustes nas questões visando maior entendimento pelos 

respondentes. O pré-teste está demonstrado na parte deste projeto pesquisa que foram 

Amante 

Conhecedor 

Interessado 

Novato 
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realizados anteriormente confirmando 54 (cinquenta e quatro) respondentes, que 

posteriormente foram realizados ajuste no questionário e aplicado novamente. 

 

3.4 Tratamento e Análise de Dados 

 

O levantamento de dados foi coletado pelo pesquisador por meio de questionários 

disponibilizado Google Forms e digitalmente em redes sociais durante o ano de 2020. Ao 

concordar em participar, os respondentes preencheram o questionário, que levou em 

média de 10 minutos para ser respondido.  

Os dados coletados foram transferidos automaticamente ao entrevistador pelo 

sistema informatizado disponibilizados pela ferramenta da Google. E posteriormente foi 

transferido para o pacote estatístico PASW Statistics (SPSS) versão 22. Foram 

realizadas análises descritivas, como média, desvio padrão e ANOVA, das partes de perfil 

dos respondentes, fatores críticos sucesso e tipologia de enoturista. Em seguida, foi feita 

uma análise fatorial para relações entre as partes. 

Como primeira análise de dados, verificou-se o atendimento dos pressupostos 

para garantir a razoabilidade do modelo proposto, sendo está também uma etapa de 

tratamento dos dados. A distância de Mahalanobis apresentou ausência de outliers. O 

teste de Kolmogorov-Smirov sugere a não normalidade das variáveis. O modelo 

apresentou ausência de multicolineariedade. O histograma dos resíduos sugere 

distribuição normal. O gráfico Scatterplot sugere homocedasticidade e uma relação não 

linear entre a variável dependente e as variáveis independentes.  

Como análise inicial, foi feito as estatísticas descritivas para a interpretação dos 

dados por meio de médias e desvio padrão. Na sequência foi feito a análise fatorial com 

o intuito de validar o questionário. Segundo Hair et al., (2005) esta análise visa reduzir as 

informações contidas em diversas variáveis em um conjunto menor, e que tenha perda 

mínima de informações. A AFE fornece ao pesquisador a informação de quantos fatores 

são necessários para representar os dados. Para isso elas variam com cada fator por 

uma estimativa de carga fatorial.  

Na análise para avaliar o comportamento da relação entre as variáveis 

independentes e as dependentes, conforme indicado pelos pressupostos, foi utilizado na 
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primeira etapa de análise descritiva. Já na segunda etapa será utilizado o método de 

regressão não linear. 

 

4 VALE DOS VINHEDOS   

 

 Em 1875 inicia a imigração italiana na Encosta Superior do Nordeste, originando 

as Colônias de Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves), Conde D`Eu (hoje Garibaldi) e Nova 

Palmira (hoje Caxias do Sul). A Colônia Dona Isabel, criada em 1870, já era conhecida 

como Região da Cruzinha, devido a uma cruz rústica, cravada sobre a sepultura de um 

possível tropeiro ou traçador de lotes coloniais. Era época do escambo, da troca de 

mercadoria por mercadoria. A Colônia Dona Isabel sediava um pequeno comércio no 

qual os tropeiros faziam paradas para descanso. 

Em 24 de dezembro de 1875, os núcleos do Planalto começaram a receber novos 

imigrantes e em março de 1876, o Presidente do Estado José Antonio de Azevedo Castro, 

anunciava a existência de 348 lotes medidos e demarcados e uma população de 790 

pessoas, sendo 729 italianos. Simultaneamente pioneiros oriundos do Tirol Austríaco e 

Vêneto chegaram à esplanada onde hoje está situada a Igreja Matriz Cristo Rei. 

Em 1950 a população era de 22.600 habitantes. Já em 2019 a população 120.454 

segundo o IBGE (2019), as principais atividades econômicas eram as do setor agrícola. 

Contudo, começaram a surgir várias indústrias, como de acordeões, laticínios, móveis, 

curtumes, fábrica de sulfato e vinícolas. Em 1967, Bento Gonçalves passa por uma 

grande transformação, considerado um marco histórico. Com a colaboração de 

dinâmicas lideranças e a ajuda de toda a comunidade, surge a primeira Fenavinho, a 

Festa Nacional do Vinho.  

O município foi visitado pela primeira vez por um Presidente da República, o 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A força da economia de Bento Gonçalves 

foi divulgada em todo o Brasil, tornando a cidade conhecida nacional e 

internacionalmente. O município descobre a sua vocação para o turismo de negócios e 

começa a sediar eventos de grande porte, como a Fenavinho. No ano de 2004, Bento 

Gonçalves tinha o Produto Interno Bruto (PIB) de R$2.015.000,00. Já no ano 2017, 

R$5.531. 266, e PIB per capita R$48.069. Também se observa o crescimento na área de 
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eventos como a inauguração do pavilhão do Parque de Eventos, onde aconteceu a 

primeira Fenavinho em 1967, e que hoje conta com 50.000m² de área construída 

totalmente climatizada, com atrativos de nacionais e internacionais (AMESNE, 2020). 

 O estado do Rio Grande do Sul possui a maior área de produção de uvas e é 

responsável por 90% da produção brasileira de vinhos (FLORES, 2012). Na serra 

gaúcha, a região conhecida como Vale dos Vinhedos merece destaque no que se refere 

aos vinhos finos produzidos com alta tecnologia. Gargioni e Beni (2008) realizaram em 

seu estudo uma análise dos custos envolvidos na implantação de uma vinícola no estado 

do Rio Grande do Sul e concluíram que o vinho representa um fator significativo para a 

economia, sustentando famílias de agricultores e influenciando diretamente o turismo e 

a gastronomia. Além dos atributos já mencionados a região a foi a primeira região obter 

Registro de Indicação (IG) procedência do vinho produzido no local.  

O Vale dos Vinhedos, em 22 de novembro de 2002, obteve indicação geográfica 

(IG) brasileira reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), onde 

foi assinado o Registro de Indicação Geográfica nº IG 200002, que reconhece a 

denominação “Vale dos Vinhedos” na Serra Gaúcha, já na modalidade de Indicação de 

Procedência para vinhos tintos, brancos e espumantes. Em 2007, a região foi 

reconhecida pela União Europeia, facilitando a exportação desses vinhos e espumantes 

nos países que integram o bloco (APROVALE, 2020). 

Figura 7: Identificação Visual denominação de origem 

 

Fonte: Adaptado de APROVALE, 2020. 
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 Esta indicação geográfica tem como titular a APROVALE (Associação dos 

Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos). Nela funciona o conselho regulador 

da Indicação Geográfica. A IP do Vale dos Vinhedos incorporou 12 inovações até então 

não presentes na lei de produção de vinhos brasileiros (TONIETTO, 2002). A região do 

Vale dos Vinhedos caracteriza-se por uma altitude média de 742 metros e por uma 

viticultura localizada, geralmente, no meio da encosta dos vales da Serra Gaúcha. A 

região possui clima do tipo temperado, com invernos rigorosos e períodos de sol durante 

o verão, tal como o encontrado em grande parte da viticultura europeia, conferindo à uva 

e ao vinho uma tipicidade regional (APROVALE, 2020). 

Em sua história no Vale dos Vinhedos Bento Gonçalves, coleciona alguns 

importantes títulos. É o berço da vitivinicultura do Brasil, sendo hoje reconhecido como a 

‘Capital Brasileira da Uva e do Vinho’ e a primeira região do Brasil a obter a Indicação 

de Procedência e Denominação de Origem para o Vale dos Vinhedos. Localizado a 115 

km da capital Porto Alegre, Bento, como o município gaúcho é carinhosamente 

conhecido, possui um dos mais altos índices de desenvolvimento humano (IDH) do Rio 

Grande do Sul, o que enfatiza a qualidade de vida usufruída pela sua população e, 

consequentemente, pelo turista que busca aconchego e lazer na cidade, que é uma das 

mais importantes regiões turísticas do Brasil (COMTUR, 2020). 

Figura 8: Mapa Vale dos Vinhedos 

 

Fonte: Adaptada APROVALE, 2020. 



64 

 
 

Nesse contexto, relacionamos o nosso referencial, que são as vinícolas de vinhos 

do Vale dos Vinhedos, utilizando os meios informacionais da Aprovale. A pesquisa busca 

subsidiar informações das redes sociais das vinícolas e empreendimento relacionados 

com vale vinhedos para aplicar os questionários aos respondentes que visitam a região. 

Além disso, pretende-se utilizar as informações das redes sociais para obter permissão 

para aplicação de questionário e evidenciar, dessa forma, a amostra da pesquisa. 

Posteriormente, o presente estudo irá analisar os dados estatísticos e fundamentar as 

possíveis variáveis dos fatores estudados.   

Segundo a Aprovale em 2019, o número de visitantes contabilizados foi de 

443.764 de pessoas. Este número representa um aumento de 9% em relação a 2018, 

ano em que a rota recebeu 405.505 visitantes. A medição de fluxo turístico é realizada 

em pontos estratégicos do Vale dos Vinhedos: empreendimentos abertos à visitação 

turística, segundo o Centro de Atendimento ao Turista do Vale dos Vinhedos (CAT - Vale 

dos Vinhedos). Os dados coletados no CAT Vale dos Vinhedos alimentam o sistema da 

Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves. De acordo com o relatório divulgado pela 

Secretaria, em 2019 foram mais de 19 mil atendimentos. 

Destes, 44,76% são turistas provenientes do Rio Grande do Sul (RS), 15,55% de 

São Paulo (SP) e 9,59% de Santa Catarina (SC). Na sequência, visitantes do Paraná 

(PR) representam 5,74%, Rio de Janeiro (RJ) 5,37%, Minas Gerais (MG) 4,24%, Distrito 

Federal (DF) 1,56 % e demais estados 13,19 %. Famílias e casal com filhos somaram o 

maior percentual de visitação, totalizando 47%, seguido por casal sem filhos 31%, entre 

amigos 19%, pessoas que viajaram sozinhas 1% e 2% que não quiseram informar. 

Quando questionados sobre o canal pelo qual buscaram informações sobre a cidade, 

31% já conheciam, 23,80% pela indicação de amigos, 8,59% pelo Portal do Turismo, 

7,80% pelo Instagram, 7,58% pelo Facebook, 2,85% pela televisão, e demais meios de 

comunicação, 18,09%. (APROVALE,2020). 

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Turismo com associações 

ligadas ao setor do vinho, em relação ao mesmo período do ano 2018, houve um aumento 

de 11,8% no número de turistas em 2019. A região somada à hospitalidade, cultura, 

história, gastronomia e roteiros repletos de belezas naturais tem atraído cada vez mais 
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turistas para a cidade serrana. No primeiro semestre deste ano de 2019, a Capital do 

Vinho já recebeu 701.962 visitantes. (COMTUR, 2020). 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa segregados em: 

Primeira parte estabeleceu-se traçar perfil socioeconômico dos respondentes; segunda 

parte visa a identificação dos Fatores Chaves de Sucesso; terceira parte tem como 

objetivo classificar a tipologia do enoturista; quarta parte, foi realizada uma relação entre 

os FCS com a percepção da satisfação, intenção de retornar e de recomendar, através 

de regressão não linear. 

 

5.1 Perfil socioeconômico 

 

 Neste item descreve-se o perfil socioeconômico dos respondentes que visitaram 

o Vale dos Vinhedos/RS. A amostra compreende 304 questionários válidos coletados 

disponibilizados Google Forms e digitalmente em redes sociais (Facebook e Instagram) 

durante o mês de agosto a novembro de 2020. A Tabela 1 a seguir apresenta as variáveis 

sociodemográficas e o perfil dos respondentes, agrupados em: Gênero; Estado Civil; 

Renda; Faixa Etária; Ocupação Profissional e Formação Escolar.       

Tabela 1: Características da Amostra 

  Frequência Porcentagem 

Sexo Feminino 183 60,2% 

Masculino 121 39,8% 

Total 304 100,0% 

Idade 21 a 30 anos 26 8,6% 

31 a 40 anos 87 28,6% 

41 a 50 anos 72 23,7% 

51 a 60 anos 67 22,0% 

acima 60 anos 52 17,1% 

Total 304 100,0% 

Escolaridade Ensino fundamental 1 0,3% 

Ensino médio 24 7,9% 



66 

 
 

Graduação 98 32,2% 

Pós-graduação 181 59,5% 

Total 304 100,0% 

Região de 

Residência 

Centro-Oeste 28 9,2% 

Nordeste 6 2,0% 

Norte 6 2,0% 

Sudeste 50 16,4 

Sul 213 70,1 

EUA 1 0,3% 

Total 304 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 Verifica-se na Tabela 1 que a amostra é composta por 60,2 % de mulheres e 39,8 

% de homens, a faixa etária de maior participação foi de 31 a 40 anos (28,6 %).  

Ainda na Tabela 1 em relação às pessoas com idades de 21 a 30 anos 

representam menor participação de 8,6 % da amostra, indivíduos entre 41 e 50 anos 

tiveram 23,7 % da participação da amostra, e participação entre 51 e 60 anos 22,0 % da 

amostra, já indivíduos acima 60 anos tiveram participação 17,1 % da amostra.  Em 

relação à formação escolar, a maior participação identificou-se que 59,5 % da amostra 

os indivíduos possuem pós–graduação e 32,2 % possui curso superior completo e ensino 

médio 7,9 % e menor participação ensino fundamental 3% da amostra.  

 Os estados de residência pesquisados foram agrupados em 5 regiões, sendo um 

respondente do Estado Unidos da América (EUA) que representa 0,3% da amostra. Em 

sua maioria os respondentes são da região Sul (70,1%), e região Sudeste (16,0%) da 

amostra, Centro-oeste (9,2%), Nordeste (2,0%) e Norte (2,0%). A partir  dessa amostra 

pode-se observar que a relevância estatística da região Norte é menor em relação às 

demais no contexto da pesquisa.  

No item a seguir demonstra-se a adequação da escala de mensuração a partir da 

analise fatorial das dimensões de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) do enoturismo da 

escala, conforme modelo referencial de Getz e Brown (2006). 
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5.2. Adequação da escala de mensuração 

 

Na análise fatorial exploratória, três itens foram eliminados (1, 6 e 7), por não 

serem estatisticamente significativos; portanto, incapazes de responder às perguntas da 

pesquisa. Extraiu-se o índice de adequação KMO, estimando-se um resultado válido de 

0,907. O teste de Esfericidade de Bartlett, segundo Hair et al. (2009), é um teste 

estatístico para a presença de correlações entre variáveis. Ele é baseado na distribuição 

estatística de qui-quadrado e, para que o método de análise fatorial seja adequado, deve-

se rejeitar a hipótese nula de que a matriz de correlações é identidade, ou seja, o valor 

da significância do teste de Bartlett deve ser menor que 0,05. Quanto maior o tamanho 

da amostra maior será a sensibilidade de detecção de correlações entre variáveis. O teste 

de Bartlett apresentou um qui-quadrado de 3334,307, com df de 276 e significância de 

0,000. A variância de explicação foi de 68,82%. A análise da validade de construto pela 

AFE, segundo Hair et al. (2009) , é assegurada quando o total de variância de explicação 

se apresenta superior a 60%. Conforme mostrado na Tabela 2, todos os valores de alfa 

de Cronbach foram superiores ou próximos a 0,6. Em relação à variância média extraída 

(AVE), todas as cargas foram superiores a 0,50 e a confiabilidade (C.R.) superior a 0,701 

conforme recomendado pela literatura (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et al., 2009; 

MALHOTRA, 2011). 

Tabela 2: Análise Fatorial 

  Estimate Estimate** Erros** 
Confiabilidade 

(C.R.) 

Variância 

(A.V.E) 
Rho 

Cronbach's 

alpha 
Média 

Desvio 

Padrão 

Variedade de 

atividades          

V15 0,834 0,696 0,304 
      

V24 0,892 0,796 0,204 
      

V21 0,46 0,212 0,788 
      

  2,186 1,703 1,297 0,786 0,568 0,7864 0,6411 3,51 0,86 

Cultura local                   

V16 0,826 0,682 0,318 
      

V17 0,794 0,63 0,37 
      

V18 0,792 0,627 0,373 
      

  2,412 1,94 1,06 0,846 0,647 0,8468 0,7336 3,93 0,89 
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Produto 

Vinho 
                  

V22 0,675 0,456 0,544 
      

V25 0,829 0,687 0,313 
      

V26 0,813 0,661 0,339 
      

  2,317 1,804 1,196 0,818 0,601 0,818 0,669 4,08 0,81 

Pacote de 

férias e 

culinária 

(F7) 

                  

V10 0,718 0,516 0,484 
      

V27 0,911 0,83 0,17 
      

  1,629 1,345 0,655 0,802 0,673 0,8023 0,5375 3,4 1,09 

Comércio 

artesanato e 

produtos 

regionais 

(F6) 

                  

V9 0,711 0,506 0,494 
      

V19 0,844 0,712 0,288 
      

V20 0,664 0,441 0,559 
      

V23 0,771 0,594 0,406 
      

  2,99 2,253 1,747 0,837 0,563 0,8366 0,7423 3,31 0,89 

Destino 

turístico 
                  

V8 0,734 0,539 0,461 
      

V11 0,76 0,578 0,422 
      

V12 0,679 0,461 0,539 
      

V13 0,803 0,645 0,355 
      

V14 0,64 0,41 0,59 
      

 3,616 2,632 2,368 0,847 0,526 0,8467 0,775 4,16 0,71 

Orientação 

para o 

turista 

                  

V2 0,751 0,564 0,436 
      

V3 0,782 0,612 0,388 
      

V4 0,872 0,76 0,24 
      

V5 0,626 0,392 0,608 
      

  3,031 2,328 1,672 0,846 0,582 0,8461 0,7423 3,89 0,92 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

No item a seguir descreve-se as análises das correlações entre as variáveis 

independentes e dependentes, utilizando-se os recursos da análise de regressão não 

linear, do software SPSS v.26. 
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5.3. Análise das correlações entre as variáveis independentes e dependentes 

 

 

 Para dar sequência às análises, após as análises prévias dos pressupostos, foram 

utilizadas a análise de regressão não linear utilizando o software SPSS versão 26. Foram 

utilizados os fatores identificados na análise fatorial como dimensões a serem 

relacionadas com o objetivo de identificar as correlações entre as variáveis 

independentes e dependentes. A análise de regressão não linear é usada para modelar 

a relação não linear entre uma ou mais variáveis independentes e variáveis dependentes, 

e o ajuste da curva é um dos meios importantes da análise de regressão não linear 

(ZHANG et al., 2020). Segundo os autores, o ajuste da curva pode aproximar os dados 

discretos pela expressão analítica, que estabelece uma correlação matemática de 

determinados pontos de dados discretos. Ele conecta esses pontos de interpolação em 

curvas, calculando uma série de pequenos segmentos lineares. Desde que o intervalo de 

pontos de interpolação seja selecionado corretamente, uma curva suave pode ser 

formada. O endireitamento da curva é um dos meios importantes de ajuste da curva. E 

algumas funções não lineares podem ser transformadas em equações lineares por 

transformação de variável simples, como função exponencial, função de potência e 

função de curva S. 

 Existem várias regressões não lineares, como por exemplo, quadrática, cúbica, 

exponencial. Segundo Fávero (2015), a definição da melhor forma funcional está 

relacionada à questão empírica a ser decidida a favor do melhor ajuste dos dados. Os 

autores ressaltam que o pesquisador tem liberdade de aplicar as formas funcionais mais 

apropriadas conforme a base na teoria subjacente, na análise preliminar dos dados 

também em sua experiência, porém os autores sugerem que de forma funcional, a 

escolha do método mais apropriado deve-se respeitar os pressupostos da técnica e com 

base no maior R². Para nossa pesquisa optamos em fazer duas análises, a quadrática e 

a exponencial nas três dimensões estudadas (intenção de retorno, intenção de 

recomendar e satisfação). 

As 24 variáveis incluídas no modelo proposto foram medidas conforme o resultado 

apresentado na tabela 2 (análise fatorial) retrocitada. A dimensão Produto Vinho (3 itens), 
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Destino turístico (5 itens), Cultura local (3 itens), Variedade de atividades (3 itens), 

Orientação para o turista (4 itens), comercio de artesanatos e produtos regionais (4 itens) 

e Pacote de férias e culinária (2 itens), todos usando uma escala Likert de 5 pontos 

(variando de 1 = fortemente discordo de 5 = concordo totalmente). 

 

5.4 Análises descritivas da escala de FCS 

 
A Tabela 3 a seguir apresenta a avaliação descritiva das dimensões de Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS) do enoturismo da escala, conforme modelo referencial de Getz 

e Brown (2006). 

 

Tabela 3: Dimensões da Escala 

Dimensões Média Desvio Padrão 

Variedade de atividades 3,51 ,86 

Cultural local 3,93 ,89 

Produto Vinho 4,08 ,81 

Destino turístico 4,16 ,71 

Orientação para o turista 3,89 ,92 

Comércio de artesanato e produtos regionais 3,31 ,89 

Pacote de férias e culinária 3,40 1,09 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Verifica-se na Tabela 03 que as dimensões Produto vinho (4,08) e Destino turístico 

(4,16), com as maiores médias são aquelas que apresentam os FCS mais percebidos 

pelos visitantes da região do Vale dos Vinhedos. Seguidos pelas dimensões Cultura local 

(3,93), Orientação para o turista (3,89), Variedade de atividades (3,51), Pacote de férias 

(3,40) e Comércio de artesanatos e produtos naturais (3,31). 

Esses resultados equivalem ao que foi encontrado por Getz e Brown (2006) na 

pesquisa realizada na em Calgary, Canadá, quando identificou que na região de 

Enoturismo destaca-se o interesse pelo vinho e produtos relacionados e os atrativos do 

destino turístico. Os consumidores de Calgary revelaram claramente que o vinho muitas 

vezes não era o único ou o principal motivador de uma visita planejada às regiões 

vinícolas e, mesmo quando o vinho era a principal atração, eles preferiam destinos com 
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belas paisagens e muito para ver e fazer Getz e Brown (2006). Entretanto o turista do 

vinho continua com percepção que, o destino continua sendo um tema importante no 

enoturismo, uma mudança notável é a extensão de que o turismo do vinho e os estudos 

orientados para o marketing expandiram a partir de sua base histórica na Austrália e na 

Nova Zelândia (Hall e Mitchell, 2008). 

A seguir a Tabela 4 apresenta-se os resultados da análise dos FCS, agrupados 

por dimensão. 

Tabela 4: Teste de Média das variáveis - FCS 

Dimensões e Variáveis Média Desvio Padrão 

Variedade de atividades   

Há uma ampla gama de oportunidades para recreação ao ar livre. 3,77 1,14 

Há muito o que ver e fazer na região. 4,20 ,96 

Há uma gama de atividades para crianças. 2,56 1,31 

Cultura local   

As cidades são tradicionais de vinho. 4,24 ,92 

Há acomodações originais com caráter regional. 3,77 1,20 

Restaurantes finos e gourmet. 3,79 1,18 

Produto Vinho   

Há festivais de vinho 3,73 1,22 

Os funcionários das vinícolas conhecem bem o vinho. 4,41 ,86 

Os visitantes das vinícolas são amigáveis. 4,10 1,05 

Destino turístico    

É fácil obter informações sobre a região. 4,30 ,89 

As rotas de vinho na região estão bem-sinalizadas. 4,05 1,07 

Há acomodações com preços moderados. 3,70 1,17 

O cenário da região é atraente. 4,65 ,69 

O clima é agradável durante todo o ano. 4,09 1,08 

Orientação para o Turista   

A região vinícola é popular entre os turistas. 3,65 1,37 

Os vinhos da região são famosos. 3,93 1,11 

Há um grande número de vinícolas para visitar. 4,38 ,85 

Há oferta de visitas em grupo nas vinícolas. 3,60 1,39 

Fator 6 – Comércio de artesanato e produtos regionais    

Amigos visitaram a região. 3,84 1,24 

Há arte e artesanato local à venda. 3,44 1,23 

Há excelentes instalações esportivas. 2,20 1,09 

Há lojas especializadas ou mercados que vendem produtos agrícolas 
locais. 

3,76 1,19 

Fator 7 – Pacote de férias e culinária   
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Há oferta de pacotes de férias para a região. 3,20 1,41 

Há aulas de culinária e harmonização de vinhos. 3,61 1,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Destaca-se na Tabela 04 os FCS que foram mais bem avaliados pelos 

respondentes desta pesquisa, e dessa forma, são aqueles mais percebidos pelos 

visitantes do Vale dos Vinhedos. Verifica-se na coluna do desvio padrão que os 

respondentes possuem percepções mais homogêneas dos FCS, principalmente nas 

dimensões de Produto Vinho e Destino Turístico. 

Na dimensão Variedade de atividades, destaca-se como principal FCS “Há muito 

o que ver e fazer na região” (4,20) indicando que os visitantes do Vale dos Vinhedos 

encontram nas visitas às vinícolas muitas ofertas de atividades e atrativos, porém as 

vinícolas oferecem poucas atividades para as crianças (2,56). 

Já na dimensão Cultura Local verifica-se que o principal FCS mais bem percebido 

pelos visitantes é “As cidades são tradicionais de vinho” (4,24), seguido pelos FCS 

“restaurantes finos e gourmet” (3,79) e “acomodações originais com caráter regional” 

(3,79). Pode-se verificar no tópico 4 - Características do Vale dos Vinhedos, desta 

dissertação, que a região tem uma cultura sedimentada, de origem italiana. A região, 

possui uma forte devoção religiosa e dedicação ao trabalho são legados dos imigrantes 

italianos que colonizaram o Vale dos Vinhedos a partir 1875, o artesanato, produtos 

coloniais e mesmo a temática, também fazem referência à esta herança europeia, 

inegável na fisionomia e no sotaque que mescla o português com o dialeto vêneto 

utilizado pelos moradores da região, é pioneira no desenvolvimento do enoturismo 

(APROVALE, 2021). O que reforça as atividades do Enoturismo e o reconhecimento 

pelos visitantes. 

Na dimensão do Produto Vinho, dois FCS são destacados na avaliação pelos 

visitantes, o primeiro “os funcionários das vinícolas conhecem bem o vinho” (4,41) e o 

outro “os visitantes das vinícolas são amigáveis” (4,10). Esses dois FCS são bem 

característicos da região e da atividade do Enoturismo. As vinícolas investem no 

desenvolvimento e conhecimento do pessoal de forma a interagirem e responderem as 

dúvidas dos visitantes. Já quanto ao último FCS desta dimensão – “festivais de vinho” 

(3,73), as vinícolas estão investindo mais nas atividades de visitação do que em eventos, 
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que estão reduzidos a vindima e fortalecendo o enoturismo e devido recursos humanos 

qualificados para transmitir o conhecimento para turista.  

A dimensão Destino turístico traz como FCS atrações e serviços turísticos da 

região e pode-se verificar na Tabela que apresenta quatro itens muito bem avaliados: 

“cenário da região é atraente”(4,65), “facilidade de obter informações sobre a região” 

(4,30),  “clima é agradável durante todo o ano” (4,09) e as “rotas de vinho na região estão 

bem sinalizadas” (4,05), isso demonstra o potencial turístico da região e dos serviços e 

facilidades turísticas oferecidas, e que são valorizadas com a atividade enoturística. 

Quanto do fator ao preço das acomodações (3,70) é relativo ao quanto o visitante está 

disposto a pagar. 

 Conforme Mitchell e Hall (2003) discutiram a sazonalidade da demanda como uma 

consideração adicional para as regiões de enoturismo. Sua pesquisa na Nova Zelândia 

constatou que os visitantes preferiam fortemente o final do verão e as vinícolas do início 

do outono e que diferentes segmentos provavelmente visitaram nos meses que não eram 

de pico. O enoturismo mostrou-se muito importante para as empresas do Vale dos 

Vinhedos e vital para a sustentação de algumas, especialmente àquelas em que o 

produto não é exportável, caso de hotéis, pousadas e restaurantes, e de uma queijaria 

existente. Um fator que certamente contribuiu para o enoturismo foi a hospitalidade local 

oferecida, que está inserida em um contexto cultural de bem-receber, isto é, existe uma 

cultura organizacional que visa à hospitalidade. Valduga (2012). 

Na dimensão Orientação para o Turista, destaca-se o FCS “o grande número de 

vinícolas para visitação” (4,38), o que promove ao enoturista opções para ampliar o seu 

conhecimento na atividade, fazer compras e interagir com outros visitantes dom mesmo 

interesse. Na sequência os FCS “vinhos da região são famosos (3,93); “a região vinícola 

é popular entre os turistas” (3,65), e a “oferta de visitas em grupo nas vinícolas” (3,60) 

também foram bem avaliados e complementam esta dimensão, que tratam de atividades 

promovidas e ofertadas pelas vinícolas para satisfação da experiência dos visitantes. 

 Getz e Brown (2006) é necessária colaboração para facilitar a experiência do 

enoturismo, envolvendo organizações de marketing/gerenciamento de destino, indústrias 

de vinho e turismo, fornecedores culturais e outros de lazer. Não é um produto simples 

de produzir e refinar. No marketing do enoturismo, são os benefícios experimentais 
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específicos que devem ser enfatizados e cuidadosamente selecionados. As vinícolas são 

a atração principal (Getz, 2000), mas não podem ficar sozinhas.  

No entanto, Getz e Brown (2006) a proximidade com as regiões vinícolas 

influenciará as viagens, mas esse modelo sugere que a percepção de um consumidor do 

que constitui uma região vinícola para fins de viagem se baseará em muito mais do que 

a simples presença de vinhedos e vinícolas. Os resultados da pesquisa em Calgary 

também mostram que os turistas do vinho não são orientados para excursões 

organizadas, mas desejam que um conjunto de benefícios esteja disponível, conforme 

sugerido por Charters e Ali-Knight (2002). 

A dimensão “Comércio de artesanatos e produtos regionais” que inclui os FCS: 

“Amigos visitaram a região” (3,84), “Há lojas especializadas ou mercados que vendem 

produtos agrícolas locais” (3,76), “Há arte e artesanato local à venda” (3,44) e “Há 

excelentes instalações esportivas” (2,20), que denominamos de Comércio de artesanato 

e produtos locais, receberam uma avaliação não muito expressiva, demonstrando que os 

visitantes interessados no turismo de vinho não se interessam muito por esses fatores. A 

mesma observação serve para a dimensão Pacote de Férias e Culinária, que inclui os 

fatores “Há aulas de culinária e harmonização de vinhos” (3,61) e “Há oferta de pacotes 

de férias para a região” (3,20).  

Na pesquisa de Getz e Brown (2006) os autores destacam que estes FCS não 

tiveram significância nos resultados. Os consumidores de Calgary revelaram claramente 

que o vinho muitas vezes não era o único ou o principal motivador de uma visita planejada 

às regiões vinícolas e, mesmo quando o vinho era a principal atração, eles preferiam 

destinos com belas paisagens e muito para ver e fazer (GETZ E BROWN, 2006). 

A seguir buscou-se estabelecer relações entre as dimensões dos FCS: variedade 

de atividades, cultura local, produto vinho, destino turístico, orientação para o turista, 

comercio de artesanato e produtos locais e pacotes de férias, com os perfis dos 

respondentes da pesquisa.  

 Com a finalidade de estabelecer os construtos da pesquisa e verificar as análises 

das variáveis da amostra, apresenta-se as descritivas utilizadas.  A ANOVA independente 

de um fator tem uma contraparte não-paramétrica chamada teste de Kruskal-Wallis, esse 

perfil permite ao pesquisador compreender o caráter de cada grupo de acordo com as 
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variáveis preditoras, identificar as variáveis independentes que oferecem a maior 

contribuição à discriminação entre os grupos de acordo com o perfil das características 

dos grupos com base nas médias deles (FIELD, 2009). A primeira análise relaciona as 

dimensões de FCS com a escolaridade (Tabela 05). 

Tabela 5: Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Escolaridade 

Dimensões  Escolaridade   N  Pontos de 
média  

Qui 
Quadrado  

Significância 
p < (0,05)  

Variedade Ensino 
fundamental 

1 18,50 7,339 ,062 

Ensino médio 24 157,46 

Graduação 98 168,25 

Pós-graduação 181 144,06 

Total  304      

Cultura local Ensino 
fundamental 

1 46,00 3,035 ,386 

Ensino médio 24 163,08 

Graduação 98 159,64 

Pós-graduação 181 147,82 

Total  304       

Produto Vinho Ensino 
fundamental 

1 126,00 ,364 ,947 

Ensino médio 24 151,69 

Graduação 98 156,32 

Pós-graduação 181 150,69 

Total  304       

Destino turistico Ensino 
fundamental 

1 213,00 ,974 ,808 

Ensino médio 24 161,27 

Graduação 98 154,84 

Pós-graduação 181 149,73 

Total  304       

      

Orientação para 

o Turista 

Ensino 
fundamental 

1 149,50 3,272 ,352 

Ensino médio 24 164,15 

Graduação 98 163,41 

Pós-graduação 181 145,07 

Total  304       

Comércio de 

artesanato e 

produtos locais 

Ensino 
fundamental 

1 30,50 7,204 ,066 

Ensino médio 24 168,04 

Graduação 98 166,67 
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Pós-graduação 181 143,44 

Total  304       

Pacote de férias Ensino 
fundamental 

1 154,00 7,204 ,066 

Ensino médio 24 162,44 

Graduação 98 164,47 

Pós-graduação 181 144,69 

Total  304      

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Verifica-se na Tabela 05 que tal relação não apresenta significância estatística pois 

os valores de p são maiores do que 0,05, demonstrando que o nível de escolaridade não 

influencia na percepção dos FCS do Enoturismo no Vale dos Vinhedos. Contudo, 

observando nos pontos de médias verifica-se que quanto maior é o nível de escolaridade 

maior é a percepção dos FCS, possivelmente por terem mais conhecimento e serem mais 

críticos em suas expectativas na visitação. 

A seguir promove-se a mesma análise com as dimensões de FCS com a classe 

de renda dos visitantes (Tabela 6). 

Tabela 6: Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Renda 

Dimensões  Renda    N  Pontos de 
média  

Qui 
Quadrado  

Significância 
p < (0,05)  

Variedade De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 172,98 9,882 ,020 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 139,91 

Acima de 15 
salário  
R$ 16.500,00 

53 138,17 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 166,30 

Total  304       

Cultura local De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 155,76 3,652 ,302 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 145,61 

Acima de 15 
salário  
R$ 16.500,00 

53 147,30 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 175,36 
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Total  304       

Produto Vinho De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 165,08 10,167 ,017 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 145,35 

Acima de 15 
salário  
R$ 16.500,00 

  129,23 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 179,72 

Total  304       

Destino turístico De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 152,39 5,792 ,122 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 144,86 

Acima de 15 
salário R$ 
16.500,00 

53 148,87 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 183,77 

Total  304       

Orientação para 

o Turista 

De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 168,09 9,904 ,019 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 146,93 

Acima de 15 
salário  
R$ 16.500,00 

53 126,22 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 171,47 

Total  304       

Comércio de 

artesanatos e 

produtos locais 

De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 178,72 15,316 ,002 

De 6 a 15 salários 
R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

125 137,52 

Acima de 15 
salário 
R$ 16.500,00 

53 133,22 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 167,64 

Total  304       

Pacote de férias De 1 a 5 salários 
R$ 1.100 até  
R$ 5.500,00 

89 160,60 4,400 ,221 

De 6 a 15 salários 125 145,51 
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R$ 6.600 até  
R$ 16.500,00 

Acima de 15 
salário  
R$ 16.500,00  

53 141,39 

Não sei/Prefiro 
não informar 

37 172,54 

Total  304    

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
Observação: Salário-mínimo nacional INPC (2021). 

 

Verifica-se na Tabela 06 que a relação entre as dimensões de FCS com a renda 

dos visitantes apresenta significância estatística (p < 0,05) nas dimensões variedade de 

atividades, produto vinho, orientação para o turista e no comércio de artesanato e 

produtos locais, demonstrando a renda dos visitantes influência na percepção dos FCS 

do Enoturismo no Vale dos Vinhedos. Já nas dimensões cultura local, destino turístico e 

pacote de férias não apresentou significância estatística. 

Verifica-se também que a maioria dos visitantes do Vale dos Vinhedos, 

respondentes desta pesquisa estão classificados nas faixas de renda acima 5 salários, 

porém verifica-se que os visitantes classificados na primeira faixa (de 1 a 5 salários) são 

aqueles que mais percebem os FCS, principalmente aqueles que implicam em relação 

de compra e venda. 

Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, cidade que fica a pouco mais de 100 km 

de Porto Alegre e localizada na Serra Gaúcha, capital do Estado do Rio Grande do Sul, 

o turista na região é predominante do Sul, pelo fácil acesso no Vale dos Vinhedos.    

 

5.5 Classificação da Tipologia do Enoturista 

 

Charters e Ali-Knight (2002) a partir de uma pesquisa realizada na Austrália, 

propuseram quatro categorias de enoturistas, já discutidas no capítulo da Revisão 

Teórica, sendo: 

(1) Amante do vinho (wine lover): visitantes que já possuem um bom conhecimento 

prévio sobre a bebida e possuem familiaridade com o tema a partir de livros, programas 

de televisão, cursos, degustações prévias e visitas realizadas a outras regiões 

produtoras. A motivação é centrada no aprendizado sobre o vinho e nas degustações, 
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além do usufruto do estilo de vida associado ao vinho. Tendem a ter menos interesse em 

atividades secundárias oferecidas pelas vinícolas;  

(2) Conhecedor de vinhos (connoisseur): uma subcategoria da wine lover, com a 

distinção de possuírem um interesse ainda mais específico pelo aprendizado 

proporcionado pela visita, em especial em relação a aspectos como a produção e 

degustação da bebida, além de aspectos concernentes às características das videiras; 

(3) Interessado no vinho (wine interested): visitantes que podem ter participado de 

degustações e visitas a outras vinícolas, mas possuem pouco conhecimento prévio sobre 

o vinho e seu universo. A motivação é menos definida e parecem ter interesse 

principalmente em aprender como degustar vinhos, além de realizar compras, mas pouco 

interesse pela harmonização entre comida e bebida;  

(4) Novato do vinho (wine novice): visitantes que possuem pouco conhecimento 

prévio sobre o vinho e o seu universo e são mais propensos a participar de visitas gerais, 

demonstrando pouco interesse específico no processo de produção do vinho ou na 

percepção das características organolépticas da bebida. Tem interesse por um passeio 

mais ativo pela vinícola, ao invés de simplesmente provar vinhos na porta da adega.  

De acordo com os resultados de nossa pesquisa no Vale dos Vinhedos podemos 

classificar os visitantes conforme demonstrado no Gráfico 02 a seguir:  

 

Gráfico 02: Tipologia de Enoturistas Vale dos Vinhedos 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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Verifica-se no Gráfico 02 que a tipologia de enoturista predominante no Vale dos 

Vinhedos é do Conhecedor de Vinhos (37,5%), que tem como características possuir 

interesse mais específico pelo aprendizado proporcionado pela visita, em especial em 

relação a aspectos como a produção e degustação do vinho, além de aspectos 

concernentes às características das videiras (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002). 

Na sequência, o segundo grupo de visitantes classifica-se na tipologia do Amante 

do Vinho (35,9%), cujas características mais evidentes de possuir um bom conhecimento 

sobre a bebida, a partir de leituras, cursos de degustação, programas de televisão e 

visitas a outras regiões produtoras, tendo como motivação o aprendizado sobre o vinho 

e o estilo de vida local (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002). 

Já o terceiro grupo caracterizado na tipologia de enoturista foi o “Interessado” 

(19,1%). Este grupo de visitantes tem como características o pouco conhecimento do 

vinho e seu universo, porém tem como motivação o aprendizado de como degustar 

vinhos, realização de compras e pouco interesse em harmonização entre comida e 

bebida (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002).  

E, a quarta tipologia identificada e não muito predominante o Novato (7,4%). Este 

visitante apresenta como características predominantes o pouco conhecimento prévio 

sobre o vinho e o seu universo, são mais propensos a participar de visitas gerais, tem 

pouco interesse específico no processo de produção do vinho (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 

2002). 

Essas categorias de visitantes são importantes para os gestores alinharem as 

ofertas de produtos e serviços, bem como definirem os FCS que realmente farão a 

diferença na satisfação, fidelização e intenção de recomendação dos visitantes. 

E, a quarta tipologia identificada e não muito predominante o Novato (7,4%). Este 

visitante apresenta como características predominantes o pouco conhecimento prévio 

sobre o vinho e o seu universo, são mais propensos a participar de visitas gerais, tem 

pouco interesse específico no processo de produção do vinho (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 

2002). Essas categorias de visitantes são importantes para os gestores alinharem as 

ofertas de produtos e serviços, bem como definirem os FCS que realmente farão a 

diferença na satisfação, fidelização e intenção de recomendação dos visitantes.  
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De acordo Ali-Knight e Charters (2002) é importante para avaliar as atitudes dos 

consumidores em relação à educação do vinho no contexto do enoturismo e para 

destacar algumas variações regionais imediatas à natureza do turismo do vinho. Treloar, 

Hall e Mitchell (2004) sustentam que o enoturista que visita a Austrália é 

predominantemente mulher, estudante de graduação ou graduado, possui rendimento 

um pouco acima da média e algum conhecimento sobre vinho. Mitchell, Hall e Mcintosh 

(2002) entendem que os enoturistas são pessoas de ambos os sexos, que possuem entre 

30 e 50 anos de idade, vivem próximo da região que visitam, ganham salários acima da 

média, consomem vinho com frequência e possuem um conhecimento intermediário   

sobre o tema.  

 O enoturista têm complexidade de comportamento e motivações variadas o turista 

do vinho relaciona atratividade das regiões com temática do vinho fundamental na 

visitação. Hall et al. (2000), observaram que o enoturista é um consumidor não 

convencional, cujo comportamento pode variar de diferentes regiões e culturas ou de 

vinícola para outra.  A percepção da demanda do turista de vinho possui perfis variados 

de acordo com as regiões e cultura dos turistas (Ali-Knight e Charters, 2001; Bruwer et 

al., 2001; Charters e Ali-Knight, 2002; Mitchell e Hall, 2001a; Mitchell e Hall, 2006) o 

comportamento da demanda são diferentes em diversos cenários na composição do perfil 

do turista do vinho. 

A seguir serão apresentados a análise das dimensões dos fatores críticos de 

sucesso com as tipologias de enoturistas encontradas no Vale dos Vinhedos, através do 

Teste de Kruskal-Wallis (Tabela 07). 

 A ANOVA independente de um fator tem uma contraparte não-paramétrica 

chamada teste de Kruskal-Wallis, tem como base os postos dos valores.  Ela funciona 

produzindo uma tabela de contingência dividida para cada grupo no número de escores 

que se encontram acima e abaixo da mediana observada do conjunto total de dados. Se 

os grupos forem da mesma população, devemos esperar que essas frequências sejam 

as mesmas em todas as condições (aproximadamente 50% acima e 50% abaixo) (FIELD, 

2009). 
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Tabela 7: Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Tipologia de Enoturista 

Dimensões  Tipologia 
Enoturista    

N  Pontos de 
média  

Qui 
Quadrado  

Significância 
p < (0,05)  

Variedade 1 Amante 112 146,43 3,482 ,323 

2 Conhecedor 111 148,97 

3 Interessado 59 171,31 

4 Novato 22 150,73 

Total  304       

Cultura local 1 Amante 112 154,44 4,384 ,223 

2 Conhecedor 111 155,16 

3 Interessado 59 157,67 

4 Novato 22 115,32 

Total  304     

Produto - Vinho 1 Amante 112 146,06 1,931 ,587 

2 Conhecedor 111 156,79 

3 Interessado 59 161,25 

4 Novato 22 140,18 

Total  304       

Destino  1 Amante 112 145,40 3,610 ,307 

2 Conhecedor 111 157,82 

3 Interessado 59 164,18 

4 Novato 22 130,45 

Total  304       

Orientação para 

o Turista 

1 Amante 112 142,23 3,236 ,357 

2 Conhecedor 111 154,55 

3 Interessado 59 166,82 

4 Novato 22 156,05 

Total  304       

Fator 6 

Comércio de 

artesanato e 

produtos 

regionais 

1 Amante 112 143,54 2,342 ,505 

2 Conhecedor 111 154,50 

3 Interessado 59 164,27 

4 Novato 22 156,45 

Total  304       

Fator 7 

Pacote de férias 

e 

 culinária 

1 Amante 112 147,06 2,490 ,477 

2 Conhecedor 111 162,86 

3 Interessado 59 146,30 

4 Novato 22 144,57 

Total  304    
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Verifica-se na Tabela 7 - Teste Kruskal-Wallis - Dimensões e Tipologia de 

Enoturista que a relação entre as dimensões dos FCS e as tipologias de enoturistas não 

apresentaram significância estatística, pois os valores de “p” foram todos maiores do que 

0,05. Segundo. Hair (2005) os valores de p devem ser abaixo de 0,05 para terem 

significância estatística. Isso significa que os FCS são percebidos da mesma forma por 

todos os tipos de enoturistas que visitam o Vale dos Vinhedos e dessa forma os gestores 

do destino devem estar atentos a todos os fatores e na satisfação dos consumidores. 

Esta constatação indica que os gestores de destino devem trabalhar para melhorar 

os fatores de sucesso que compõem essas dimensões pois, isso influencia na satisfação, 

fidelidade e intenção de recomendar, principalmente neste caso do Vale dos Vinhedos 

que tem como visitantes predominantes os Conhecedores e Amantes do Vinho, o que 

poderá ser verificado nas análises regressão múltipla no tópico a seguir. 

 

5.6 Intenção de retornar – Análise de regressão linear múltipla 

 

Após as análises iniciais, conforme sugerido por Zhang et al. (2020), utilizamos a 

regressão não linear usando a curva de estimação. Os resultados indicaram que os 

construtos influenciam o modelo teórico proposto. Assim, o modelo teórico foi 

apresentado. Para eleger entre a regressão não linear quadrática ou a exponencial, 

buscamos identificar qual dos modelos representa o maior R². Sendo assim testamos no 

modelo quadrático a dimensão Variedade de atividades (R= 0,221; R² = 0,044), Cultura 

local (R = 0,399; R² = 0,159), Produto Vinho (R = 0,389; R²= 0,151), Destino turístico 

(R=0,367; R² = 0,135), Orientação para o turista (R = 0,140; R² = 0,020), Comércio de 

artesanatos e produtos regionais (R = 0,173; R² = 0,030) e Pacote de férias e culinária (R 

= 0,140; R² = 0,020), demonstrados na Tabela 08, a seguir.  

Tabela 8: Resumo do modelo quadrático 

Dimensão R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedade  ,211 ,044 ,038 ,710 

Cultura local ,399 ,159 ,154 ,666 

Produto Vinho ,389 ,151 ,145 ,669 

Destino turístico ,367 ,135 ,129 ,676 

Orientação p/o turista ,140 ,020 ,013 ,719 

Com. Artesanato ,173 ,030 ,023 ,715 

Pacote de férias ,140 ,020 ,013 ,719 
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a. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, cultura local, 

produto vinho e comércio de artesanato 

b. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você retornar ao vale dos vinhedos e visitar outras vinícolas? 

 

Já no modelo exponencial a dimensão variedades (R= 0,134; R² = 0,018), cultura 

local (R = 0,333; R² = 0,111), produto vinho (R = 0,265; R²= 0,070), destino turístico (R = 

0,351; R² = 0,123), orientação para o turista (R = 0,141; R² = 0,20), comércio de 

artesanatos e produtos regionais (R = 0,165; R² = 0,027) e pacotes de férias e culinária 

(R = 0,137; R² = 0,019). 

Tabela 9: Resumo do modelo exponencial 

Dimensão R R quadrado 

R quadrado 

ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedade ,134 ,018 ,015 ,227 

Cultura local ,333 ,111 ,108 ,216 

Produto vinho ,265 ,070 ,067 ,221 

Destino turístico ,351 ,123 ,120 ,214 

Orientação p/o turista ,141 ,020 ,017 ,227 

Comércio de artesanato ,165 ,027 ,024 ,226 

Pacote de férias ,137 ,019 ,016 ,227 

a. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 

b. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você retornar ao vale dos vinhedos e visitar outras 

vinícolas? 

 

O valor R correspondente ao coeficiente de determinação, segundo Fávero et al. 

(2009), é comumente interpretado como a proporção da variância total da intenção de 

retorno do visitante, explicada pelas variáveis independentes. No entanto, é o R² ajustado 

que deve ser considerado para explicar as relações entre as variáveis independentes e 

dependentes. Isso porque o índice propõe um ajuste do coeficiente de determinação nos 

casos em que há mais de uma variável independente. O R² se apresentou superior no 

modelo quadrático, portanto a partir de agora apresentaremos os resultados das 

correlações apenas do modelo quadrático. Para critério de comparação incluímos nos 

apêndices os resultados do modelo exponencial.  

Na sequência realizamos a análise da variância (ANOVA) para testar o efeito 

independente das variáveis dependentes. Consiste em verificar a probabilidade de os 

parâmetros de regressão serem iguais a zero. Em outras palavras, significa verificar se 

existe relação entre as variáveis independentes e dependentes. A análise ANOVA 

resultou em um modelo estatisticamente significativo em seis dos sete fatores: 
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variedades [F (2, 303) = 6,996; p <0,001; R² = 0,018], cultura local [F (2, 303) = 28,519; 

p <0,000; R² = 0,111], produto vinho  [F (2, 303) = 26,796; p <0,000; R² = 0,070], destino 

turístico  [F (2, 303) = 23,392; p <0,000; R² = 0,123], orientação para o turista [F (2, 303) 

= 3,022; p <0,050; R² = 0,020] e comércio de artesanatos e produtos regionais ([F (2, 

303) = 4,630; p <0,010; R² = 0,027]. Apenas os pacotes de férias e culinária não foram 

estatisticamente significativos, embora tenham apresentado dados muito próximos [F (2, 

303) = 3,000; p <0,051; R² = 0,019]. -* 

Tabela 10: Análise da Variância quadrática 

Dimensão   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Variedades 

Regressão 7,053 2 3,527 6,996 ,001 

Resíduo 151,736 301 ,504   

Total 158,789 303       

Cultura local 

Regressão 25,296 2 12,648 28,519 ,000 

Resíduo 133,493 301 ,443   

Total 158,789 303       

Produto Vinho 

Regressão 23,999 2 11,999 26,796 ,000 

Resíduo 134,791 301 ,448   

Total 158,789 303    

Destino turístico 

Regressão 21,361 2 10,680 23,392 ,000 

Resíduo 137,429 301 ,457   

Total 158,789 303    

Orientação p/o 

turista 

Regressão 3,126 2 1,563 3,022 ,050 

Resíduo 155,663 301 ,517   

Total 158,789 303    

Comércio de 

artesanato e 

produtos regionais 

Regressão 4,739 2 2,369 4,630 ,010 

Resíduo 154,051 301 ,512   

Total 158,789 303    

Pacote de férias e 

culinária 

Regressão 3,103 2 1,551 3,000 ,051 

Resíduo 155,687 301 ,517   

Total 158,789 303       

a. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você retornar ao vale dos vinhedos e visitar outras 

vinícolas? 

b. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 

 

Os indicadores de variedade, cultura local, produto vinho e destino turístico 

estiveram dentro dos parâmetros estabelecidos, comprovando sua influência na intenção 

de retorno. Já os indicadores orientação para o turista, comércio de artesanato e pacote 

de férias não foram apoiados na análise. Embora a análises dos fatores Comércio de 

artesanato e produtos regionais e Pacote de férias e culinária na pesquisa Getz e Brown 

(2006) apresentaram baixa relevância de importância já ''orientado para o turista'': 
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popularidade do destino com (média = 2,67). A pesquisa no Vale dos Vinhedos foi 

relevante na orientação para turista média (3,022), demonstrando que o turista busca 

maior informação do destino turístico.        

Tabela 11: Coeficientes do modelo quadrático 

  

Coeficientes não padronizados Coeficientes padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedades 2 ,946 ,276 1,130 3,434 ,001 

Variedades 2 ** 2 -,127 ,041 -1,029 -3,129 ,002 

(Constante) 3,061 ,456   6,710 ,000 

Cultura local 2 1,440 ,268 1,777 5,375 ,000 

Cultura local 2 ** 2 -,164 ,037 -1,474 -4,458 ,000 

(Constante) 1,734 ,473  3,667 ,000 

Produto Vinho 2 
1,884 ,305 2,106 6,173 ,000 

Produto Vinho 2 ** 2 -,225 ,041 -1,872 -5,485 ,000 

(Constante) ,939 ,555  1,692 ,092 

Destino turístico 2 1,492 ,390 1,460 3,825 ,000 

Destino turístico 2 ** 2 
-,156 ,052 -1,141 -2,991 ,003 

(Constante) 1,294 ,717  1,805 ,072 

Orientação p/o turista2 ,224 ,302 ,284 ,740 ,460 

Orientação p/o turista2 ** 2 -,016 ,042 -,147 -,383 ,702 

(Constante) 4,110 ,528  7,789 ,000 

Comércio de artesanato 2 ,463 ,278 ,571 1,666 ,097 

Comércio de artesanato 2** 2 -,053 ,043 -,419 -1,221 ,223 

(Constante) 3,810 ,430  8,852 ,000 

Pacote de férias 2 ,357 ,206 ,536 1,733 ,084 

Pacote de férias 2 ** 2 -,044 ,032 -,428 -1,384 ,167 

(Constante) 4,065 ,317   12,809 ,000 

 

No item a seguir faremos a mesma análise considerando a intenção de 

recomendar o destino pelo visitante. 

 

5.7 Intenção de Recomendar – Regressão não linear   

 

Dando sequência às análises, agora apresentamos os dados relacionados à 

intenção de recomendar o destino. Utilizamos a regressão não linear, por meio da curva 

de estimação, seguindo Zhang et al. (2020). Os resultados indicaram que os construtos 

influenciam o modelo teórico proposto. Assim demos sequência as análises. Novamente 

optamos em testar duas regressões não lineares para eleger a melhor opção. Usamos a 

regressão não linear quadrática ou a exponencial e analisamos qual delas apresentou o 
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maior R². Sendo assim testamos no modelo quadrático a dimensão variedades (R= 0,245; 

R² = 0,060), cultura local (R = 0,265; R² = 0,070), produto vinho (R = 0,320; R²= 0,102), 

destino turístico (R=0,345; R² = 0,119), orientação para o turista (R = 0,178; R² = 0,032), 

comércio de artesanatos e produtos regionais (R = 0,165; R² = 0,027) e pacotes de férias 

e culinária (R = 0,103; R² = 0,011).  

 

Tabela 12: Resumo do modelo quadrático 

Dimensão R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedades ,245 ,060 ,054 ,551 

Cultura Local ,265 ,070 ,064 ,548 

Produto Vinho ,320 ,102 ,096 ,539 

Destino turístico ,345 ,119 ,113 ,534 

Orientação p/o turista ,178 ,032 ,025 ,560 

Comércio de artesanato ,165 ,027 ,021 ,561 

Pacote de férias ,103 ,011 ,004 ,566 

a. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 

b. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você recomendar ao vale dos vinhedos e visitar 

outras vinícolas? 

 

Já no modelo exponencial a dimensão variedades (R= 0,203; R² = 0,041), cultura 

local (R = 0,194; R² = 0,038), produto vinho (R = 0,244; R²= 0,059), destino turístico (R = 

0,330; R² = 0,109), orientação para o turista (R = 0,165; R² = 0,027), comércio de 

artesanatos e produtos regionais (R = 0,144; R² = 0,021) e pacotes de férias e culinária 

(R = 0,110; R² = 0,012). O R² se apresentou superior no modelo quadrático, portanto a 

partir de agora apresentaremos os resultados das correlações apenas do modelo 

quadrático. Incluímos nos apêndices os resultados do modelo exponencial. 

 

Tabela 13: Resumo do modelo exponencial 

Dimensão R R quadrado 

R quadrado 

ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedades ,203 ,041 ,038 ,163 

Cultura local ,194 ,038 ,035 ,163 

Produto Vinho ,244 ,059 ,056 ,161 

Destino turístico ,330 ,109 ,106 ,157 

Orientação p/o turista ,165 ,027 ,024 ,164 

Comércio de artesanato ,144 ,021 ,017 ,165 

Pacotes de férias ,110 ,012 ,009 ,165 

a. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 
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b. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você recomendar ao vale dos vinhedos e visitar 

outras vinícolas? 

 

A análise ANOVA resultou em um modelo estatisticamente significativo em seis 

dos sete fatores: variedades [F (2, 303) = 9,646; p <0,000; R² = 0,060], cultura local [F (2, 

303) = 11,407; p <0,000; R² = 0,070], produto vinho [F (2, 303) = 17,176; p <0,000; R² = 

0,102], destino turístico [F (2, 303) = 20,293; p <0,000; R² = 0,119], orientação para o 

turista [F (2, 303) = 4,911; p <0,008; R² = 0,032] e comércio de artesanato e produtos 

regionais ([F (2, 303) = 4,186; p <0,016; R² = 0,027]. Apenas o fator pacotes de férias e 

culinária não foi estatisticamente significativo, embora tenha apresentado dados muito 

próximos [F (2, 303) = 1,626; p <0,198; R² = 0,011]. 

 

Tabela 14: Análise da Variância quadrática 

Dimensão   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Variedades 

Regressão 5,864 2 2,932 9,646 ,000 

Resíduo 91,491 301 ,304   

Total 97,355 303    

Cultura local 

Regressão 6,859 2 3,429 11,407 ,000 

Resíduo 90,496 301 ,301   

Total 97,355 303       

Produto vinho 

Regressão 9,973 2 4,986 17,176 ,000 

Resíduo 87,383 301 ,290   

Total 97,355 303       

Destino turístico  

Regressão 11,567 2 5,784 20,293 ,000 

Resíduo 85,788 301 ,285   

Total 97,355 303       

Orientação Turistas 

Regressão 3,077 2 1,538 4,911 ,008 

Resíduo 94,279 301 ,313   

Total 97,355 303       

Comércio de 

artesanatos 

Regressão 2,635 2 1,317 4,186 ,016 

Resíduo 94,721 301 ,315   

Total 97,355 303       

Pacotes de férias 

Regressão 1,041 2 ,520 1,626 ,198 

Resíduo 96,315 301 ,320   

Total 97,355 303       

a. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você recomendar ao vale dos vinhedos e visitar 

outras vinícolas? 

b. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato. 

 

Os indicadores variedades, cultura local, produto vinho e destino turístico 

estiveram dentro dos parâmetros estabelecidos, comprovando sua influência na intenção 
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de recomendar. Os indicadores orientação para o turista, comércio de artesanatos e 

produtos regionais e pacotes de férias e culinária não foram apoiados na análise. 

 

Tabela 15: Coeficientes do modelo quadrático 

  

Coeficientes não padronizados Coeficientes padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedade2 ,676 ,214 1,031 3,160 ,002 

Variedade2 ** 2 -,082 ,032 -,845 -2,591 ,010 

(Constante) 3,489 ,354   9,850 ,000 

Cultura local2 ,803 ,221 1,265 3,640 ,000 

Cultura local2 ** 2 -,094 ,030 -1,077 -3,098 ,002 

(Constante) 3,169 ,389   8,138 ,000 

Produto vinho2 1,111 ,246 1,588 4,524 ,000 

Produto vinho2 ** 2 -,129 ,033 -1,365 -3,889 ,000 

(Constante) 2,488 ,447   5,567 ,000 

Destino turistico2 ,821 ,308 1,026 2,663 ,008 

Destino turistico2 ** 2 -,075 ,041 -,702 -1,824 ,069 

(Constante) 2,720 ,566   4,804 ,000 

Orientação para o turista2 ,022 ,235 ,036 ,095 ,924 

Orientação p/o turista2 ** 2 ,012 ,032 ,142 ,371 ,711 

(Constante) 4,517 ,411   11,000 ,000 

Comércio de artesanatos2 -,098 ,218 -,154 -,448 ,654 

Comércio de artesanatos2** 2 ,031 ,034 ,314 ,915 ,361 

(Constante) 4,755 ,338   14,090 ,000 

Pacotes de férias2 ,095 ,162 ,183 ,588 ,557 

Pacotes de férias2** 2 -,007 ,025 -,082 -,264 ,792 

(Constante) 4,555 ,250   18,248 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

 

5.8 Satisfação – Regressão não linear  

 

Para finalizar as análises, agora apresentamos os dados relacionados à satisfação 

na visita ao destino. Utilizamos a regressão não linear, por meio da curva de estimação, 

seguindo Zhang et al. (2020). Os resultados indicaram que os construtos influenciam o 

modelo teórico proposto nos permitindo dar sequência às análises. Novamente optamos 

em testar duas regressões não lineares para eleger a melhor opção. Usamos a regressão 

não linear quadrática ou a exponencial e analisamos qual delas apresentou o maior R². 

Sendo assim testamos no modelo quadrático a dimensão variedades (R= 330; R² = 

0,109), cultura local (R = 360; R² = 0,130), produto vinho (R = 393; R²= 0,154), destino 

turístico (R=0,400; R² = 0,160), Orientação para o turista (R = 0,297; R² = 0,088), 
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Comércio de artesanatos (R = 0,318; R² = 0,101) e Pacotes de férias (R = 0,215; R² = 

0,046).  

 

Tabela 16: Resumo do modelo quadrático 

Dimensão R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedades ,330 ,109 ,103 ,638 

Cultura local ,360 ,130 ,124 ,630 

Produto vinho ,393 ,154 ,149 ,621 

Destino turístico ,400 ,160 ,155 ,619 

Orientação para o turista ,297 ,088 ,082 ,645 

Comércio de artesanatos ,318 ,101 ,095 ,641 

Pacotes de férias ,215 ,046 ,040 ,660 

a. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 

b. Variável Dependente: Qual a sua satisfação geral na visita dos vinhedos e vinícolas? 

 

Já no modelo exponencial as dimensões variedades (R= 0,301; R² = 0,091), 

cultura local (R = 0,312; R² = 0,098), produto vinho (R = 0,354; R²= 0,125), destino 

turístico (R = 0,376; R² = 0,141), orientação para o turista (R = 0,273; R² = 0,075), 

comércio de artesanatos (R = 0,283; R² = 0,080) e pacotes de férias (R = 0,198; R² = 

0,039). Novamente o R² se apresentou superior no modelo quadrático, portanto 

apresentaremos apenas os resultados das correlações apenas do modelo quadrático. 

Incluímos nos apêndices os resultados do modelo exponencial. 

 

Tabela 17: Resumo do modelo exponencial 

Dimensão R R quadrado 

R quadrado 

ajustado Erro padrão da estimativa 

Variedades ,301 ,091 ,088 ,176 

Cultura local ,312 ,098 ,095 ,175 

Produto vinho ,354 ,125 ,122 ,172 

Destino turístico ,376 ,141 ,138 ,171 

Orientação para o turista ,273 ,075 ,071 ,177 

Comércio de artesanatos ,283 ,080 ,077 ,177 

Pacotes de férias e culinária ,198 ,039 ,036 ,181 

a. Preditores: (Constante pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, cultura 

local, produto vinho e comércio de artesanato 

b. Variável Dependente: Qual a sua satisfação geral na visita dos vinhedos e vinícolas? 

 

A análise ANOVA resultou em um modelo estatisticamente significativo em todos 

os sete fatores: variedades [F (2, 303) = 18,348; p <0,000; R² = 0,109], cultura local [F (2, 
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303) = 22,417; p <0,000; R² = 0,130], produto vinho  [F (2, 303) = 27,439; p <0,000; R² = 

0,154], destino turístico [F (2, 303) = 28,710; p <0,000; R² = 0,160], orientação para o 

turista  [F (2, 303) = 14,515; p <0,000; R² = 0,088] e comércio de artesanatos e produtos 

regionais ([F (2, 303) = 16,882; p <0,000; R² = 0,101 e pacotes de férias e culinária [F (2, 

303) = 7,285; p <0,001; R² = 0,046]. 

 

Tabela 18: Análise da Variância quadrática 

Dimensão   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Variedades 

Regressão 14,926 2 7,463 18,348 ,000 

Resíduo 122,429 301 ,407   

Total 137,355 303       

Cultura local 

Regressão 17,807 2 8,903 22,417 ,000 

Resíduo 119,549 301 ,397   

Total 137,355 303       

Produto vinho 

Regressão 21,181 2 10,590 27,439 ,000 

Resíduo 116,175 301 ,386   

Total 137,355 303       

Destino turístico  

Regressão 22,005 2 11,003 28,710 ,000 

Resíduo 115,350 301 ,383   

Total 137,355 303       

Orientação p/o 

turista 

Regressão 12,082 2 6,041 14,515 ,000 

Resíduo 125,273 301 ,416   

Total 137,355 303       

Comércio de 

artesanatos 

Regressão 13,853 2 6,927 16,882 ,000 

Resíduo 123,502 301 ,410   

Total 137,355 303       

Pacotes de férias 

Regressão 6,342 2 3,171 7,285 ,001 

Resíduo 131,014 301 ,435   

Total 137,355 303       

a. Variável Dependente: Qual a sua satisfação geral na visita dos vinhedos e vinícolas? 

b. Preditores: (Constante), pacote de férias, orientação p/o turista, destino turístico, variedade, 

cultura local, produto vinho e comércio de artesanato 

 

Os indicadores variedades, cultura local e produto vinho estiveram dentro dos 

parâmetros estabelecidos, comprovando sua influência na satisfação. Já os indicadores 

destino turístico, orientação para o turista, comércio de artesanatos e produtos regionais 

e pacotes de férias não foram apoiados na análise. 
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Tabela 19: Coeficientes do modelo quadrático 

  

Coeficientes não padronizados Coeficientes padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedades 2 ,650 ,248 ,834 2,625 ,009 

Variedades 2 ** 2 -,060 ,036 -,524 -1,651 ,100 

(Constante) 3,052 ,410   7,449 ,000 

Cultura local2 ,756 ,254 1,002 2,980 ,003 

Cultura local2 ** 2 -,069 ,035 -,667 -1,983 ,048 

(Constante) 2,701 ,448   6,034 ,000 

Produto vinho2 ,709 ,283 ,852 2,502 ,013 

Produto vinho2 ** 2 -,053 ,038 -,472 -1,386 ,167 

(Constante) 2,570 ,515   4,987 ,000 

Destino turístico2 ,506 ,357 ,532 1,415 ,158 

Destino turístico2 ** 2 
-,017 ,048 -,134 -,355 ,723 

(Constante) 2,745 ,657   4,181 ,000 

Orientação para o turista2 ,102 ,271 ,140 ,377 ,706 

Orientação p/o turista2 ** 2 ,016 ,037 ,157 ,424 ,672 

(Constante) 3,894 ,473   8,227 ,000 

Comércio de artesanatos2 ,137 ,249 ,182 ,551 ,582 

Comércio de artesanatos2** 2 ,016 ,039 ,137 ,414 ,679 

(Constante) 3,904 ,385   10,129 ,000 

Pacotes de férias e culinária2 -,035 ,189 -,056 -,184 ,854 

Pacotes férias e culinária2** 2 ,026 ,029 ,270 ,884 ,377 

(Constante) 4,338 ,291   14,899 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

5.9 Síntese dos resultados e discussão 

 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que as principais características dos 

respondentes (Item 5.1) a predominância de mulheres (60,2%), faixa de idade de 31 a 40 

anos (28%), a maioria com ensino superior (graduação (32,2%) e pós-graduação 

(59,5%)) e 70% dos visitantes são oriundos da região sul, ou seja, moram perto do Vale 

do Vinhedos, com no mínimo 2 horas viagem de automóvel. Neste caso é diferente da 

pesquisa realizada por Getz e Brown (2006) que pesquisaram visitantes distantes das 

vinícolas. 

Na análise fatorial (item 5.2) os resultados demonstraram que todos os valores da 

Tabela 2 apresentaram confiabilidade e validade da escala replicada de Getz e Brown 

(2006). Portanto, as dimensões e os FCS utilizados demonstraram validade e 
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confiabilidade na aplicação no Vale dos Vinhedos e com a amostragem realizada via 

redes sociais. 

 Para dar sequência às análises, após as análises prévias dos pressupostos, foram 

utilizadas a análise de regressão não linear, utilizando-se os fatores identificados na 

análise fatorial como dimensões a serem relacionadas com o objetivo de identificar as 

correlações entre as variáveis independentes e dependentes. Assim, as 24 variáveis 

incluídas no modelo proposto por Getz e Brown (2006), sendo: a dimensão Produto Vinho 

(3 itens), Destino turístico (5 itens), Cultura local (3 itens), Variedade de atividades (3 

itens), Orientação para o turista (4 itens), Comércio de artesanatos e produtos regionais 

(4 itens) e Pacote de férias e culinária (2 itens), todos usando uma escala Likert de 5 

pontos (variando de 1 = fortemente discordo a 5 = concordo totalmente). 

 As análises descritivas (5.4) da escala dos FCS (Tabela 3 e Tabela 4) permitiram 

identificar que as dimensões mais bem avaliadas pelos respondentes foi “Destino 

turístico”, “Produto Vinho”, “Orientação para o turista”; esses fatores também aproxima a 

pesquisa de Getz e Brown (2006). Foi aplicado o teste de Kruskal Wallis para análise 

comparativa das dimensões com a escolaridade e com a renda. Verificou-se que somente 

a relação entre as dimensões com a renda apresentou significância. Na dimensão 

“Variedade” com faixa salarial de salários (R $1.100 até R $5.500,00) representou os 

enoturistas que mais percebem os FCS, e implicam a relação de compra.  

As tipologias predominantes dos enoturistas na região Vale dos Vinhedos foram 

“Conhecedor de Vinhos” (37,5%) e o “Amante do Vinho” (35,9%). A primeira tem 

características específicas em conhecer os processos de produção e técnicas utilizadas 

na produção e degustação do vinho na região e, a segunda possui características 

similares, demonstrando que a motivação além de conhecer os processos relacionados 

com vinho, procura se identificar com estilo de vida relacionado com vinho e cultura da 

região. 

Percebe-se na análise que o Conhecedor e o Amante de vinhos são consumidores 

mais exigentes em relação ao consumo de vinho, sendo que esta é uma informação 

importante para as vinícolas conhecerem o seu consumidor, compreender suas 

motivações e preparar a melhor experiência no turismo de vinho. Segundo Charters e Ali-
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Knight (2002) a vinícola deve procurar entender o propósito do visitante e motivação, de 

forma que possam atender de forma mais eficaz suas expectativas. 

A tipologia do enoturista no contexto da pesquisa tem objetivo de sinalizar 

possibilidades de conhecer as diferentes abordagens referentes aos turistas do vinho e 

a análise dos dados reiteram o interesse pelo conhecimento sobre vinho é fator relevante 

na segmentação do enoturismo no Vale dos Vinhedos.   

 Por último foram feitas as análises de regressão não-linear para se identificar a 

influência das dimensões de FCS com intenção de retornar, de recomendar e na 

satisfação do enoturista. Verificou-se que a intenção de retornar (5.6) as dimensões 

variedades, cultura local, produto vinho são as que mais influenciam o enoturista.  

Já as dimensões que mais influenciam a intenção de recomendação (5.7) foram: 

variedades, cultura local, produto vinho e destino turístico, que estiveram dentro dos 

parâmetros estabelecidos nas análises. E, as dimensões variedades, cultura local e 

produto vinho influenciam na satisfação (5.8) do enoturisma. No entanto, os indicadores 

destino turístico, orientação para o turista, comércio de artesanatos e produtos regionais 

e pacotes de férias não foram apoiados na análise. 

Esse resultado também foi encontrado na pesquisa Getz e Brown (2006), que 

indica que o interesse do turista em visitar uma região produtora de vinhos incluíam o 

vinho e as atividades recreativas culturais e ao ar livre. A experiência do enoturismo não 

é apenas a visita vinícolas e provas de vinho, mas também vivenciar experiências únicas 

ligadas à cultura local e autêntico e, portanto, experiência única (CARLSEN; CHARTERS, 

2006), cuja motivação esteja relacionada a uva e o vinho (FALCADE, 2001). 

O destino turístico foi o fator de maior importância. A percepção do turista em 

relação ao destino com temática vinho e turismo, observa-se essa relação de importância. 

Nesse contexto da pesquisa os turistas apontam alto índice de satisfação, que sinalizam 

retorno na visitação no Vale dos Vinhedos, além das demais dimensões na Tabela 03, 

também sinalizam para os stakeholders da região que o desenvolvimento do turismo do 

vinho e atrativos estão caracterizados como importantes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo principal analisar os fatores críticos de sucesso e 

enoturismo e percepção do enoturista no Vale dos Vinhedos, Serra gaúcha, RS, que mais 

influenciam a atividade do Enoturismo Vale dos Vinhedos na percepção do enoturista.  

 Para que se pudesse responder aos objetivos da pesquisa, foram utilizados os 

referenciais teóricos de Getz e Brown (2006) para identificar o modelo FCS e a 

importância e significação para turistas que visitou a região. Na sequência foi utilizado 

modelo proposto Charters e Ali-Knight (2002) na busca de compreende a classificação 

da tipologia do enoturista que visitam a região na qual possibilitou identificar os fatores 

de importância no turismo do vinho para enoturista. 

A revisão teórica contemplou todas as temáticas (turismo, destino turístico, 

enoturismo, enoturista e Fatores Críticos de Sucesso) que sustentaram os resultados. No 

enoturismo foram utilizados autores nacionais como Valduga, (2007,2014), Tonini e 

Levandoski (2010, Falcade (2001), (Zanini; Rocha (2010), Soares (2004); Losso; Pereira, 

(2011). Splendor (2003), todos com produções científicas e contribuições para o setor.  

No âmbito internacional Macionis (1997); Dowling; Carlsen (1999); Mitchell; Hall 

(2003); Bruwer (2003); Dodd, (1995); Peters, (1997); Skinner (2000); Costa (1999); 

Costa; Dolgner, (2003); Correia (2005); Guedes (2006) que são referências nos estudos 

do Enoturismo. Quanto aos fatores críticos de sucesso foi utilizado o modelo de Getz e 

Brown (2006) do Enoturismo. 

Os procedimentos de pesquisa descritiva e delineamento quantitativo demonstram 

ser adequados para análise dos fatores de sucesso no Vale dos Vinhedos, assim como 

foram adotados por Getz e Brown (2006). 

Foi utilizado um questionário eletrônico, elaborado na plataforma google form, 

apoiado nas redes sociais, principalmente o Facebook. As redes sociais (Facebook e 

Instagram) permitiram o alcance dos objetivos, e demonstram ser confiáveis, podendo 

ser usadas em outras pesquisas similares. Assim, foram obtidas 304 respostas válidas, 

que foram analisadas no software SPSS versão 22.  

Quanto a tipologia do Enoturista predominou o “Conhecedor de Vinhos”, uma 

subcategoria da wine lover, com a distinção de possuírem um interesse ainda mais 
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específico pelo aprendizado proporcionado pela visita, em especial em relação a 

aspectos como a produção e degustação da bebida, além de aspectos concernentes às 

características das videiras. Na sequência destaca-se o “Amante do vinho” que 

caracteriza também as diversas nuances relacionadas à cultura do vinho. 

 A pesquisa contribui para identificar os FCS que mais influenciam na atividade do 

Enoturismo no Vale dos Vinhedos. A maioria dos fatores foi avaliado como muito 

importante para o turista, demonstrando que a região possui um bom desenvolvimento 

na atividade do Enoturismo, e atende as expectativas dos enoturistas que visitam a 

região. 

 A importância da região no cenário nacional referendando o enoturismo, ficou 

evidente no estudo, apesar da pesquisa ser realizada em plena pandemia Covid-19. De 

acordo SEMTUR - Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, divulgou o fluxo turístico 

do visitante em 2020, O total de visitantes nos meses de abril, maio e junho de 2020 

somaram 38.870, e em 2019 esse número foi 351.859. Os números acumulados de julho, 

agosto e setembro de 2020 foram 127.527. Em 2019 esse número foi 4 vezes maior, 

somando 473.277. Fica evidenciado a diminuição de número de visitante na região.  

 O apoio da APROVALE/RS, foi fundamental no desenvolvimento da região 

promovendo o vinho e turismo, percebe-se em todos os processos evolutivo na temática 

da cultura do vinho. A percepção que governo e iniciativa privada buscam 

constantemente ferramentas informacionais para qualificar a região na temática do 

turismo relacionado com vinho. 

 O vinho na região é alma do povo italiano e hospitalidade é uma temática 

recorrente, essa é a percepção. Com base no exposto e na discussão dos resultados 

demonstram a importância dos diversos fatores e características que consolidam o 

turismo relacionado com vinho.  

As experiências, nesse destino turístico também poderá ter diferencial 

estratégicos, devido a região que está localizada na região é predominante rural e nesse 

momento de pandemia poderá potencializar turismo que se exige afastamento físico das 

pessoas devido às características geográficas poderão ser relevantes como atrativo 

turístico.  
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A partir do exposto na apresentação e análise dos resultados alcançados no 

estudo, verificou-se que, de maneira geral, os turistas do vinho demonstraram perceber 

que as estruturas do destino turístico são relevantes e possuem atrativos convincentes e 

significativos que destacam a região no cenário nacional do enoturismo.  

A pesquisa foi realizada via internet, devido a pandemia do Covid -19, que 

influenciou consideravelmente o turismo na região, reduzindo o número de visitantes. E 

dessa forma, devido a todas as restrições impostas no período, não foi possível coleta 

de dados na porta das vinícolas.  

 Para elaboração futuros estudos recomenda-se a pesquisa sejam realizadas 

coletas de dados na porta das vinícolas. Ainda que o modelo da pesquisa tenha se 

mostrado estatisticamente confiável, novos estudos são necessários para atestar a sua 

validade. Outro fator importante é aplicar o questionário no momento que o turista esteja 

fazendo a visitação nas vinícolas e estruturas oferecidas para turistas, como 

hospedagem, restaurantes, artesanatos regionais. Nesse sentido verificar a percepção 

dos turistas no e quais as percepções e importância dos FCS, após visitação das 

vinícolas na região.         
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Apêndice 1 – Questionário Fatores Crítico de Sucesso no Enoturismo   
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Apêndice 2 – Análise da Variância exponencial – intenção de retornar 

Dimensão   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Variedade 
Regressão ,286 1 ,286 5,564 ,019 

Resíduo 15,536 302 ,051   

Total 15,822 303       

Cultura local 
Regressão 1,749 1 1,749 37,539 ,000 

Resíduo 14,073 302 ,047   

Total 15,822 303       

Produto vinho 
Regressão 1,108 1 1,108 22,750 ,000 

Resíduo 14,714 302 ,049   

Total 15,822 303    

Destino turístico 
Regressão 1,944 1 1,944 42,301 ,000 

Resíduo 13,878 302 ,046   

Total 15,822 303    

Orientação p/o 

turista 

Regressão ,313 1 ,313 6,095 ,014 

Resíduo 15,509 302 ,051   

Total 15,822 303    

Fator 6 
Regressão ,432 1 ,432 8,469 ,004 

Resíduo 15,390 302 ,051   

Total 15,822 303    

Fator 7 
Regressão ,298 1 ,298 5,805 ,017 

Resíduo 15,524 302 ,051   

Total 15,822 303       

a. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você retornar ao vale dos vinhedos e visitar outras vinícolas? 

b. Preditores: (Constante), fator7, orientação p/o turista, Destino turístico, variedade, cultural local, produto 

vinho, fator 6 
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Resíduo 15,390 302 ,051   

Total 15,822 303    

Fator 7 
Regressão ,298 1 ,298 5,805 ,017 

Resíduo 15,524 302 ,051   

Total 15,822 303       

c. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você retornar ao vale dos vinhedos e visitar outras vinícolas? 

d. Preditores: (Constante), fator7, orientação p/o turista, Destino turístico, variedade, cultural local, produto 

vinho, fator 6 
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Apêndice 4 – Coeficientes do modelo exponencial – intenção de retornar 

  

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedade2 ,036 ,015 ,134 2,359 ,019 
(Constante) 4,089 ,223   18,363 ,000 

Cultura local 2 ,085 ,014 ,333 6,127 ,000 
(Constante) 3,316 ,186  17,869 ,000 

Produto vinho 2 ,075 ,016 ,265 4,770 ,000 
(Constante) 3,415 ,222  15,350 ,000 

Destino turístico 2 ,113 ,017 ,351 6,504 ,000 

(Constante) 2,895 ,212  13,641 ,000 

Orientação p/o turista2 ,035 ,014 ,141 2,469 ,014 
(Constante) 4,044 ,229  17,697 ,000 

Fator6_2 ,042 ,015 ,165 2,910 ,004 

(Constante) 4,027 ,201  20,079 ,000 

Fator7_2 ,029 ,012 ,137 2,409 ,017 
(Constante) 4,199 ,180   23,347 ,000 
      

 

Apêndice 5 – Análise da Variância exponencial – intenção de recomendar 

Dimensão   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Variedade 
Regressão ,346 1 ,346 13,010 ,000 

Resíduo 8,027 302 ,027   

Total 8,373 303    

Cultura local 
Regressão ,316 1 ,316 11,830 ,001 

Resíduo 8,057 302 ,027   

Total 8,373 303       

Produto vinho 
Regressão ,497 1 ,497 19,052 ,000 

Resíduo 7,876 302 ,026   

Total 8,373 303       

Destino turístico  
Regressão ,913 1 ,913 36,950 ,000 

Resíduo 7,460 302 ,025   

Total 8,373 303       

Orientação p/o 
turista 

Regressão ,228 1 ,228 8,459 ,004 

Resíduo 8,145 302 ,027   

Total 8,373 303    

Fator 6 
Regressão ,173 1 ,173 6,367 ,012 

Resíduo 8,200 302 ,027   

Total 8,373 303       

Fator 7 
Regressão ,102 1 ,102 3,723 ,055 

Resíduo 8,271 302 ,027   

Total 8,373 303       

a. Variável Dependente: Qual a possibilidade de você recomendar ao vale dos vinhedos e visitar outras 

vinícolas? 

b. Preditores: (Constante), fator7, Orientação p/o turista, Destino turístico, variedade, Cultura local, 

Produto vinho, fator6 
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Apêndice 6 – Coeficientes do modelo exponencial – intenção de recomendar 

  

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedade 2 ,039 ,011 ,203 3,607 ,000 

(Constante) 4,137 ,162   25,547 ,000 

Cultura local 2 ,036 ,011 ,194 3,440 ,001 

(Constante) 4,117 ,174   23,616 ,000 

Produto vinho 2 ,050 ,011 ,244 4,365 ,000 

(Constante) 3,869 ,184   20,981 ,000 

Destino turístico 2 ,077 ,013 ,330 6,079 ,000 

(Constante) 3,438 ,185   18,605 ,000 

Orientação p/o 
Turistas 2 

,030 ,010 ,165 2,908 ,004 

(Constante) 4,226 ,173   24,420 ,000 

Fator6_2 ,027 ,011 ,144 2,523 ,012 

(Constante) 4,343 ,158   27,508 ,000 

Fator7_2 ,017 ,009 ,110 1,929 ,055 

(Constante) 4,480 ,140   31,985 ,000 

 

 

Apêndice 7 – Coeficientes do modelo exponencial 

  

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedade 2 ,064 ,012 ,301 5,487 ,000 
(Constante) 3,579 ,151   23,684 ,000 

Cultura local 2 ,064 ,011 ,312 5,715 ,000 
(Constante) 3,479 ,158   22,019 ,000 

Produto vinho 2 ,080 ,012 ,354 6,571 ,000 
(Constante) 3,228 ,164   19,642 ,000 

Destino turístico 2 ,098 ,014 ,376 7,049 ,000 
(Constante) 2,986 ,174   17,111 ,000 

Orientação p/o 
Turistas 2 

,055 ,011 ,273 4,933 ,000 

(Constante) 3,624 ,160   22,605 ,000 

Fator6_2 ,058 ,011 ,283 5,120 ,000 

(Constante) 3,695 ,144   25,624 ,000 

Fator7_2 ,034 ,010 ,198 3,519 ,001 
(Constante) 3,997 ,136   29,285 ,000 

 

Apêndice 8 – Coeficientes do modelo exponencial 

  

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

Variedade2 ,064 ,012 ,301 5,487 ,000 
(Constante) 3,579 ,151   23,684 ,000 

Cultura local 2 ,064 ,011 ,312 5,715 ,000 
(Constante) 3,479 ,158   22,019 ,000 
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Produto vinho 2 ,080 ,012 ,354 6,571 ,000 
(Constante) 3,228 ,164   19,642 ,000 

Destino turístico 2 ,098 ,014 ,376 7,049 ,000 
(Constante) 2,986 ,174   17,111 ,000 

Orientação p/o 
Turistas 2 

,055 ,011 ,273 4,933 ,000 

(Constante) 3,624 ,160   22,605 ,000 

Fator6_2 ,058 ,011 ,283 5,120 ,000 

(Constante) 3,695 ,144   25,624 ,000 

Fator7_2 ,034 ,010 ,198 3,519 ,001 
(Constante) 3,997 ,136   29,285 ,000 

 

 

 

 


