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Inovação e Empreendedorismo no Turismo Rural 

Vitivinicultura: de atividade meramente agroindustrial à atividade turística: 

Caso da Campanha Gaúcha 

 

Eline Tosta1 

 

Resumo: A Região da Campanha gaúcha, localizada na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, 
vem se destacando pelo crescente investimento na vitivinicultura e também pelas premiações em 
razão da qualidade dos vinhos finos lá produzidos. O projeto de desenvolvimento de um novo polo 
vitivinícola está impulsionando o enoturismo na região que, apesar do potencial, ainda carece de 
planejamentos destinados ao desenvolvimento vitivinícola associado à inclusão socioeconômica da 
comunidade local. O objetivo deste estudo é destacar a potencialidade enoturística das cidades 
produtoras e ressaltar a importância da inclusão da comunidade rural nesta atividade. Para a 
realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental em torno dos temas 
de turismo rural, enoturismo e da produção vitivinícola na Campanha gaúcha assim como relatórios e 
diagnósticos do enoturismo brasileiro. Desta forma, constatou-se a escassez de pesquisas científicas 
que abordem, sobretudo, a atividade enoturística nesta região do Rio Grande do Sul. 
 
Palavras-chave: Turismo Rural. Enoturismo. Vinho. Campanha gaúcha. Turismo. 

 

Introdução  

A história do vinho é imprecisa. O que se pode afirmar é que a produção desta 

bebida teve papel importante na história de várias civilizações e que por séculos o homem 

coexistiu com a vitivinicultura contribuindo com os avanços, a popularização e a simbologia 

do vinho. 

Atualmente, esta produção agroindustrial deixou de ser uma relação entre o campo 

e a indústria e passou a inserir a comunidade local através do enoturismo, gerando, assim, 

melhor distribuição de renda e inclusão social e econômica do produtor rural no interior. O 

enoturismo, que se trata de uma modalidade eminentemente do turismo no espaço rural, 

consiste no deslocamento de pessoas que buscam apreciar o vinho e a região produtora. 

Neste contexto, inclui-se também a comunidade local e atratividade cultural, histórica e 

geográfica de onde se encontram as vinícolas.  

                                            
1
 Acadêmica do curso de Turismo Binacional da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

Bolsista permanência do projeto de Extensão “Perfil, percepção e fluxo turístico: de Santa Vitória do 
Palmar a Punta del Diablo”. E-mail: eline.tosta@furg.br 



 

2 

No presente trabalho será abordado o caso da Campanha gaúcha onde a 

vitivinicultura, apesar de recente, é uma atividade promissora tanto no desenvolvimento de 

um polo de vinhos finos quanto no incremento do enoturismo como possibilidade de 

desenvolvimento socioeconômico na região rural das cidades produtoras. 

 

Parte 1. Turismo rural em propriedades vitivinícolas 

A ampla definição de ruralidade dá margens à existência de várias concepções a 

respeito de turismo rural. Isto se deve, principalmente, à variedade de características do 

meio rural quando comparadas a um panorama nacional e, sobretudo, internacional. 

Portuguez (2005, pp. 578-579) afirma que “é possível criar tantas concepções de turismo 

rural quando se é capaz de identificar espaços rurais diferentes”. Tal variedade se dá a partir 

de diferentes aspectos históricos, culturais, sociais e que podem, a partir de cada 

composição de elementos característicos, proporcionar diferentes experiências aos turistas 

devido a diversidade do ambiente.  

A Carta de Joinville, assinada durante a cerimônia de encerramento do IV Congresso 

Internacional sobre o Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, CITURDES, em 2004, 

propõe como conceito de turismo rural 

 

aquele que, do ponto de vista geográfico, acontece no espaço rural; do 
ponto de vista antropológico, oferece ao visitante a possibilidade de vivência 
do cultura rural; do ponto de vista socioeconômico, representa um 
complemento às atividade agropecuárias; finalmente, do ponto de vista do 
imaginário, atende às expectativas de evasão da rotina urbana e de realizar 
outras experiências de vida (como citado em Portuguez, 2005, p. 580). 

 

Esta concepção contribuiu para a definição de turismo rural adotada pelo Ministério 

do Turismo no qual afirma que este é um “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no 

meio rural, comprometido como a produção agropecuária agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” (Brasil, 

2007, p. 11). Sendo assim, entende-se que o turismo rural abrange as atividades turísticas 

realizadas em áreas rurais e que estas estão relacionadas à economia, à cultura e à 

comunidade local.  
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Para Tulik, turismo rural é o “aproveitamento turístico no conjunto de componentes 

do espaço rural incluindo aqueles basicamente rurais e culturais (principalmente o 

patrimônio arquitetônico) e, também, elementos da natureza” (2003 como citado em 

Almeida, Santos & Souza 2005, p. 587). Para tratar a amplitude deste conjunto, Graziano da 

Silva considera a existência de subdivisões do turismo rural em modalidades, o qual define 

como  

 

atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de atividades de 
lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta: 
Turismo Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de Aventura, 
Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, 
Turismo Esportivo, atividades estas que se complementam ou não (1998 
como citado em MTur, 2010, p. 19). 

 

Para Oxinalde estas modalidades que não se excluem, mas ao contrário, elas “se 

complementam, de tal forma que o Turismo no Espaço Rural é a soma de todos esses tipos” 

(1994 como citado em Tulik, 2010, p. 5). Apesar de não fazer parte das principais 

motivações responsáveis pela demanda de turistas às regiões não urbanas, essas 

modalidades são compostas por atrativos característicos de cada atividade e estes 

contribuem para o fluxo de turistas às áreas rurais.  

No enoturismo, por exemplo, a principal motivação não é o meio rural. Entretanto, 

este é composto de elementos que o caracterizam como modalidade deste segmento do 

turismo. A experiência enoturística inclui a visitação aos parreirais, o plantio da videira, a 

colheita da uva em período de safra, a produção do vinho e a rotulagem do produto. Além 

disso, neste processo o turista se aproxima da comunidade local e estabelece uma relação 

de intercâmbio cultural. 

O vinho e o turismo estão ligados há muito tempo, mas apenas recentemente têm 

sido reconhecidos de forma conjunta por governantes, pesquisadores e pelos 

empreendedores de setores relacionados ao turismo. Apesar do reconhecimento recente, o 

enoturismo pode ser considerado uma modalidade do turismo rural bastante importante para 

alguns destinos que passaram a se beneficiarem com outra atividade além da produção 

agrícola.  
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Para Tonini (2011, pp. 133-136), atualmente o turista busca mais do que consumir o 

produto. Ele também busca experiências com base no conjunto produto-atrativo-emoção 

que propicie vivência e sensações. Para tal, o enoturista está relacionado ao fluxo de 

pessoas que se deslocam até regiões onde seja possível associar a “busca pelo inusitado, 

com a possibilidade de interação e o encontro com a autenticidade da área rural”. 

Para Falcade, “o enoturismo pode ser definido como o deslocamento de pessoas, 

cuja motivação está relacionada ao mundo da uva e do vinho” (2001 como citado em 

Valduga, 2012, p. 129). Ansarah (2005, p. 294) afirma que essa demanda se caracteriza 

pelo interesse na degustação da bebida e tradições das regiões produtoras. O vinho é, 

nesta modalidade do turismo rural, o elemento principal e motivacional do fluxo de turistas 

que buscam as áreas vitivinícolas no espaço rural. Entretanto, deve-se ressaltar a existência 

de fluxo de turistas que se deslocam até festivais vinícolas em áreas urbanas.  

Na concepção de Getz, no enoturismo a principal motivação da viagem é baseada 

no desejo de visitar regiões produtoras de vinho, porém, para o autor, deve-se considerar o 

fluxo turístico onde os viajantes são induzidos a visitar regiões produtoras durante viagens 

motivadas por outras causas (2000 como citado em Ferreira, 2010, p. 11). No caso da 

Campanha gaúcha, por exemplo, a captação de turistas de compras pode ser considerada 

estratégica para o desenvolvimento do enoturismo na região. 

Segundo Ansarah (2005) o conceito de enoturismo está associado ao fato de tornar 

o vinho em um produto cultural e, simultaneamente, abranger os elementos históricos e 

culturais característicos das regiões que o fabricam (p. 294). Desta forma, seria possível 

destacar as propriedades particulares do produto, o terroir2, cultura local, entre outros.  

A peculiaridade do produto contribui para o respeito de cada região produtora já 

que o terroir varia de acordo com o clima, localização e condições biológicas do solo. Ou 

seja, a peculiaridade é um fator de reconhecimento por tal. Paiva e Campregher (2011, p. 3) 

destacam que  

                                            
2 Terroir é o conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento 

coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, 
proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço. Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Recuperado em 27 janeiro, 2014, de 
http://www.oiv.int/oiv/cms/index. Tradução nossa. 
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ao contrário de outros segmentos produtivos, onde há uma hierarquia linear 
e densamente verticalizada de “qualidade”, na vitivinicultura a diversidade é, 
já, um mérito. E este é um outro determinante da circunscrição à 
oligopolização do setor.  

 

Além disso, a atividade vitivinicultora, apesar de agroindustrial, pode contribuir com 

o desenvolvimento rural, turístico e cultural, o que é raro entre as demais atividades do 

mesmo setor. Para Paiva e Campregher (2011) destacam esta relevância da vitivinicultura 

como fator de inserção econômica e social. Para estes autores  

 

a vitivinicultura se diferencia de outras agroindústrias estruturadas sobre a 
integração da produção agropecuária à indústria (como, por exemplo, os 
segmentos de tabaco, avicultura, suinocultura, etc.) por apresentar um 
padrão de articulação particularmente homogêneo entre os distintos elos da 
cadeia, com vantagens para a distribuição da renda e a inclusão econômica 
e social do produtor rural em seu interior. (p. 2) 

 

Entretanto, para este processo de passagem da atividade meramente agroindustrial 

para atividade turística é necessário um processo de avaliação e estudo das possibilidades 

do desenvolvimento do enoturismo. De acordo com Hall, primeiramente deve-se analisar a 

oferta de recursos que as empresas podem fornecer através de seus produtos. 

Posteriormente, é necessário avaliar a indústria do vinho na região, ou seja, os fornecedores 

e sua estrutura receptiva. É preciso ainda, verificar a viabilidade do negócio através da 

infraestrutura da região, da qual a infraestrutura turística é parte. Também é essencial a 

existência de recursos humanos com qualificação para recepcionar e atender aos turistas. 

Os componentes culturais e sociais da região também pode contribuir com o enoturismo 

como atrativos de apoio. Além disso, é fundamental a cooperação de organismos oficiais 

para suporte legal e estratégico para o apoio financeiro e para o planejamento da atividade 

(2000 como citado em Ferreira, 2010, p. 126).  

No Brasil, o Vale dos Vinhedos, na chamada Serra gaúcha (RS), ainda é referência 

do enoturismo no país e teve crescimento de 315% nos últimos 10 anos, o que equivale a 

uma média de 20% anual, segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho (2013). Porém, 

diversas outras regiões estão recebendo apoio para desenvolverem suas atividades 
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relacionadas à produção de vinho e paralelamente expandir as atividades ligadas ao 

enoturismo.  

 

Parte 2. Enoturismo na Campanha gaúcha  

A presente pesquisa bibliográfica e documental pode ser caracterizada quanto aos 

objetivos como exploratória, ou seja, objetiva descrever, registrar e analisar o fenômeno do 

enoturismo na Campanha gaúcha sem a interferência da pesquisadora. Para a elaboração 

deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas em livros que abordam o tema turismo 

rural e enocultura na Campanha gaúcha assim como relatórios e diagnósticos do enoturismo 

brasileiro. Além disso, foram consultadas páginas web de organizações e institutos 

vitivinícolas e agrícolas. Quanto aos procedimentos técnicos é entendida como estudo de 

caso e, quanto à abordagem, caracteriza-se como qualitativa e não naturalística por tratar-

se de uma pesquisa preliminar sem o aporte do estudo e observação in loco. 

A Campanha gaúcha, recorte espacial objeto deste trabalho, é uma região 

localizada na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, onde o turismo rural se destaca 

pelo crescente desenvolvimento. Segundo Almeida, Santos e Souza (2005, pp. 589-590), 

historicamente, a metade sul é marcada por atividades ligadas ao extrativismo, à pecuária e 

à indústria. Entretanto, os indicadores socioeconômicos da região ainda são considerados 

desfavoráveis em comparação com a metade norte do estado. Segundo a Fundação de 

Economia e Estatística (Rio Grande do Sul - FEE, 2011), a metade sul3, equivalente a cerca 

de 55% da área do estado, é responsável por 20,3% do PIB estadual. Devido à situação 

socioeconômica oposta à metade norte, tornou-se essencial a busca por opções 

complementares que possibilitassem a melhoria das condições de vida no meio rural e a 

revitalização econômica na metade sul do estado. Almeida et al destacam que 

 

tornou-se importante para a economia da metade sul a busca de 
alternativas, dentre elas a instalação de empresas agroindustriais com o 
objetivo de implantar novas linhas de produção que integrem a indústria e o 
pequeno produtor agrícola. Dessa forma, aproveitando-se a experiência 
vivenciada na região norte do estado do Rio Grande do Sul, pode-se fazer o 

                                            
3
 Abrange as regiões baixo da faixa territorial delimitada entre Palmares do Sul, ao Leste, e São 

Borja, a Oeste.  
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mesmo na metade sul, entre outras alternativas (Almeida et al., 2005, p. 
590). 

 

 Nesta perspectiva, foram tomadas iniciativas a fim desenvolver o setor de serviços 

no meio rural da metade sul do Rio Grande do Sul. O forte tradicionalismo gaúcho, as 

comidas típicas e a cultura campeira se destacaram como atrativos que incentivaram o 

crescente investimento em atividades relacionadas ao turismo rural. 

Na Campanha gaúcha, a potencialidade do enoturismo passou a ser projetada na 

região após a fundação da Associação dos Vinhos da Campanha em 2010. Criada com o 

apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a 

Associação tem como objetivo integrar produtores de uva e vinho e padronizar a qualidade 

da produção. Além disso, visa captar o fluxo turístico de compras na região da fronteira a fim 

de ampliar o comércio de produtos e posicionar a imagem do enoturismo da região assim 

como tornar a região da Campanha gaúcha como referência em qualidade de vinhos 

(Flores, A. & Flores, M., 2012, p. 28). 

As cidades produtoras de vinhos na Campanha são: Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, 

Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Candiota, Hunha Negra, Candiota e também as 

cidades de Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado, já na Serra do Sudeste. 

 

Figura 1: Mapa das regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul 
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Fonte: Academia do Vinho, 2014 
 

A história da vitivinicultura na Campanha gaúcha começou após a implantação de um 

projeto de uma empresa multinacional em 1970 na cidade de Santana do Livramento 

(Flores, A. & Flores, M., 2012, p. 28). Também na mesma cidade, pouco depois do primeiro 

empreendimento, um grupo japonês implantou o Projeto Santa Colina com vinhedos e 

cantina própria (Silva J., 2011, p. 22).  

Em 2012 a Campanha gaúcha obteve o selo de Indicação Geográfica (IG)4 para 

vinhos finos e espumantes, assim como o investimento de R$ 2,17 milhões, oriundos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Segundo o 

Ministério da Agricultura, este reconhecimento colabora para garantir de competitividade do 

produto e gera reconhecimento diferenciado, além de garantir a procedência dos vinhos e 

espumantes da Campanha gaúcha (Brasil, 2012). 

 Em dezembro de 2013, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do 

estado do Rio Grande do Sul (SEAPA), em parceria com o Fundo para o Desenvolvimento 

da Vitivinicultura (Fundovitis), anunciou o investimento de cerca de R$ 1 milhão na 

promoção da uva e do vinho produzidos na região da Campanha gaúcha. Segundo SEAPA 

(2013), entre os principais objetivos estão: desenvolver o setor vitivinícola; investir em 

treinamento e capacitação de profissionais; divulgar a produção da região através de 

campanhas publicitárias; fortalecer a cadeia produtiva já existente e promover o IX 

Seminário de Vitivinicultura da Metade Sul do estado; e também se preparar para 

desenvolver o enoturismo na região.  

Atualmente, a área da vitivinicultura na Campanha gaúcha é de aproximadamente 

1.300 hectares, onde atuam 15 vinícolas. A produção da região equivale a 20% dos vinhos 

finos do Brasil (SEAPA, 2013), que corresponde a aproximadamente 8 milhões de litros. 

Entretanto, a expectativa é atingir a produção de 15 milhões de litros de vinhos finos em 

cinco anos (Chiattone, M. & Chiattone, P., 2013, p. 630).  

O tempo de luminosidade em que as plantas ficam expostas, a grande variação de 

temperatura entre o dia e a noite, o solo arenoso, rico em granito e calcário e a localização 

                                            
4
 Indicação Geográfica (IG) é a partir delas que se protege um produto, normatizando a forma de 

elaborar e de controlar o processo. Recuperado em 05 março, 2014, de 
http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/index.php 

http://publicacoesdeturismo.com.br/lista.php?busca=Michele%20Vasconcellos%20Chiattone&campo=extautor
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entre os paralelos 30º e 50º, considerados ideais para a vitivinicultura, fazem da região uma 

surpreendente oportunidade de desenvolver a produção de vinhos de qualidade. Segundo a 

Academia do Vinho (2014), devido ao “bom clima local, o investimento em tecnologia e a 

vontade das empresas, a região hoje já produz vinhos de grande qualidade que vêm 

surpreendendo a vinicultura brasileira”.  

A atividade agroindustrial já está sendo conciliada ao turismo em algumas 

propriedades. Atualmente, a principal delas a implantar o enoturismo como fonte alternativa 

de renda é a vinícola Almadén. Localizada na cidade de Santana do Livramento, na fronteira 

com o Uruguai, a Almadén se caracterizada por seus vinhedos 100% conduzidos em 

sistema de espaldeiras, o que é ideal para a produção de vinhos finos.  

 

A Almadén dispõe de uma estrutura projetada para receber e atender seus 
visitantes. Localizada entre os vinhedos e a vinícola, o espaço oferece 
visitas guiadas e degustação de vinhos Almadén ao final do passeio. 
Durante o trajeto, os visitantes conheçem [sic] os modernos vinhedos, a 
adega, o setor de engarrafamento, a cave e todo o processo de elaboração 
e envase dos vinhos. As visitas são guiadas por profissionais do turismo, 
devidamente orientados pelos nossos [sic] enólogos. Não é necessário 
agendamento prévio para as visitações. Para visitas técnicas solicitamos 
agendar com antecedência. Também oferecemos almoços e jantares, com 
cardápio campeiro típico da região dos pampas, como churrasco de 
cordeiro, para grupos acima de 15 pessoas com agendamento prévio. 
(Turismo Integrado Livramento & Rivera, 2014) 

 

Figura 2: Vinícola Almadén, Santana do Livramento/RS. 
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Fonte: Turismo Integrado Livramento & Rivera, 2014 

 

Apesar de ainda não ser considerado um polo vitivinícola e de o enoturismo ainda 

ser uma atividade incipiente, a região da Campanha gaúcha representa um forte potencial 

de desenvolvimento da atividade através do apoio privado, com a instalação de vinícolas; 

iniciativa do poder público, com planejamento; investimento em projetos de desenvolvimento 

da atividade, e também, da comunidade local, através da capacitação e formação 

profissional para tornar a atividade uma fonte de renda alternativa na região.  

 

 

 

Conclusões 

A Campanha gaúcha vem se destacando pelo crescente progresso na atividade 

vitivinicultora e sendo reconhecida, através de prêmios, pela qualidade do vinho que se 

produz nesta região. Para o constante progresso, o setor vitivinicultor está sendo planejando 

e recebendo investimentos expressivos a fim de consolidar a região como um polo produtor 

de vinhos finos. Entretanto, é necessário o planejamento com base em princípios de 

inclusão socioeconômica da comunidade local para que o potencial da região seja 

aproveitado, maximizado e não restrinja seus benefícios somente aos grandes produtores 

industriais. 
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Além disso, é necessário que o processo de planejamento do enoturismo na 

Campanha gaúcha considere os possíveis impactos ambientais, sociais e culturais a fim de 

desenvolver a atividade com responsabilidade social e não viole os preceitos do 

desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento de estudos, pesquisas e publicações a respeito do enoturismo 

nesta região é tão indispensável quanto instigante devido à escassez de pesquisas a 

respeito, na forma de estudo de casos, e à vasta área para exploração científica. Para isto, é 

importante discutir o enoturismo na Campanha gaúcha a fim de descentralizar o foco deste 

tema ainda restrito à Serra gaúcha onde o turismo está consolidado.  
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