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POTENCIALIDADES E 
DESAFIOS DO Enoturismo: 

Destinos enoturísticos 
inteligentes

A história do vinho



enoturismo

É o conjunto de todas as atividades e recursos 
turísticos, de lazer e de tempo livre, relacionadas 
com as culturas, materiais e imateriais, do vinho e 
da gastronomia tradicional dos seus territórios

O que é enoturismo?



O vinho e o turismo podem 
representar

na sociedade contemporânea a 
busca pelo prazer, o desejo de 

evadir-se, de compartilhar

(Mitchell, 2004).

Segmentação:

•Casais sem filhos e aqueles com educação e renda;

•Estudos apontam que a renda é um dos melhores definidores do 

consumo de vinho. Enoturistas geralmente não estão no “pacote 
barato”;

•Segundo as vinícolas, o primeiro segmento são turistas “casuais” que 
provam o vinho e não se importam muito;

•O segundo segmento é o “bebedor sofisticado”, que querem todas as 
informações possíveis sobre os vinhos;

•Na percepção das vinícolas, a maioria dos turistas são o 

intermediário entre essas duas classes.

Quem é o enoturista?



1.Gestão do Enoturismo. Entidade gestora coordenadora;

2.Planejamento do Enoturismo. Plano de desenvolvimento do 

enoturismo;

3.Infraestrutura;

4.Formação e capacitação;

5.Sistemas de qualidade;

6.Planejamento de marketing;

7.Pesquisa e monitoramento: observatório do enoturismo.

O território para a oferta 
enoturística

deve se dotar de:

A oferta enoturí stica de qualidade 
deve estar composta de:

1. Patrimônio visitável

2. Paisagem do vinho

3. Gastronomia vinculada ao vinho 

4. Território sinalizado e acessível 

5. O Sistema Enoturístico!
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Hospitalidade: rede de valores

As Adegas são o elemento central da oferta enoturística e, portanto, devem 
ser objeto de especial atenção e controle.  Além dos requisitos mínimos dos 

operadores do sistema, devem estabelecer um mínimo de abertura ao público 
com reservas, dispor de uma zona de degustação limpa, organizada e com 
utensílios, seu pessoal deve estar especialmente informado e capacitado, 

conhecendo a oferta patrimonial, gastronômica, paisagística e empresarial 
enoturística do território. 



Considerar a perspectiva integral das pessoas  
(visitantes e visitados)

Rede orgânica/sustentável

Vários Tipos de 
Consumidores 

Diversificação da 
oferta do produto 

enoturistico

Novas formas de 
vender o produto 

enoturístico de um 
território

Organização 
do Produto 
Enoturístico



Desenvolvimento de produtos e 
serviços de acordo com o 

mercado que se deseja captar

Diferenciação do atendimento 

1. Consumidores ocasionais

2. Consumidores interessados

3. Consumidores profissionais



Produto Enoturístico de 
Qualidade

•Produto Enoturístico. Atividades e 
eventos

•Pacotes enoturísticos 

•Horários e dias de funcionamento

•Atendimento com profissionais em 
enoturismo

Gestão do Enoturismo

Deve se dar de forma planejada e integrada – setor público, entidades e 
empreendedores, buscando o desenvolvimento sustentável.

Envolver e desenvolver todos os setores



Buscar a diferenciação da oferta
Turismo dos sentidos!

OS 10 PRINCIPAIS DESTINOS 
ENOTURÍSTICOS 2017

Revista WINE ENTHUSIAST 
MAGAZINE



Cafayate - argentina

THRACIAN LOWLANDS -
BULGÁRIA



ILHAS CAN ÁRIAS - ESPANHA

MALBOROUGH – NOVA 
ZELÂNDIA



PROVENCE - FRANÇA

LONDON – UNITED KINGDOM 
- INGLATERRA



CALISTOGA - USA

SICILIA - ITÁLIA



RHEINGAU - ALEMANHA

HOOD RIVER - USA



Nós sempre incluímos...

PICO – AÇORES - PORTUGAL



PRAIA DA VIT ÓRIA –
TERCEIRA - AÇORES -

PORTUGAL

CÂMARA LOBOS – MADEIRA -
PORTUGAL



Reguengos de Monsaraz -
Alentejo - PORTUGAL

LAGOA – ALGARVE - PORTUGAL



Vale dos Vinhedos – RS -
Brasil

COMO SE MANTER NA 
OFERTA ENOTURÍSTICA 

MUNDIAL?



INOVAÇÃO NA OFERTA

Vinícola Dal Pizzol - Ecomuseu da Cultura do Vinho 
INOVAÇÃO NA OFERTA



Almoço ou Pic-Nic no Edredom - Vinícola CristófoliINOVAÇÃO NA OFERTA

INOVAÇÃO NA OFERTA



INOVAÇÃO NA OFERTA

INOVAÇÃO NA OFERTA



INOVAÇÃO NA OFERTA

INOVAÇÃO NA OFERTA



INOVAÇÃO NA OFERTA

INOVAÇÃO NA OFERTA



INOVAÇÃO NA OFERTA

INOVAÇÃO NA OFERTA



A falta de soluções inovadoras, de 
identificação de novos mercados e 

de melhores condições de 
trabalho impactam diretamente na 

sazonalidade do turismo, não 
basta oferecer um produto de 

qualidade com descontos na baixa 
temporada, é preciso surpreender 
o cliente em todas as temporadas.

INOVAÇÃO, integração e 
eventos



www.aenotur.org

Associação Internacional de Enoturismo

Associação Internacional de municípios e 
entidades gestoras do enoturismo e rotas de 
vinho que querem cooperar para o 
desenvolvimento do enoturismo em nível 
mundial.

• Foi criada, no município de Cambados -
Espanha, no dia 7 de maio de 2014.



Ponto de vista Microempresa  - As Adegas são o eleme nto 
central da oferta enoturística

- Melhorar a rentabilidade do vinho

- Educar para o consumo vinho

- Atrair as novas gerações para o consumo moderado do vinho

- Fidelizar os consumidores

- Criar novas experiências

- Melhorar a comunicação

- Diversificar a oferta

Desafios atuais para o
enoturismo

Desafios atuais para o
enoturismo

Ponto de vista Macro / Território:

- Integrar o rural, econômico, social, cultural e turístico
- Qualificar o território
- Promover e vender o destino – organizar e estruturar a oferta
- Implantar-se como produto turístico competitivo
- Saber vender com qualidade o território enoturístico
- Promover o turismo “criativo”
- Buscar parcerias internacionais – geminação
- Promover os seus valores diferenciadores



Roteiros internacionais. EX.: “ITER VITIS Los Caminos 

Europeos do Vinho”

Possibilidades na América Latina

A promoção internacional de destinos enoturísticos. Instituições 

nacionais e internacionais – Aenotur

Integração internacional



Congressos de 
enoturismo





5º Congresso Latino Americano 

Enoturismo Uruguay (setembro)



Congresso Internacional de Enoturismo – Europa – Portugal/Espanha

1ª CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE 
ENOTURISMO – REALIZADA PELA 

omt, NA GEÓRGIA



Congresso Internacional de Enoturismo – Europa – Espanha – Cambados –

maio/2017



FINALIZANDO: O QUE QUER 
O ENOTURISTA?

Experiências 
memoráveis



O QUE NOS DIZ O 
“GOOGLE” (...)

“No final, tudo se resume ao talento – é
ele quem ‘vai guiar a vantagem 
competitiva’ das organizações ...

as empresas devem aproveitar a revolução digital para 
inovar.”

(Daniel Solomons, um dos responsáveis da Google Digital Academy, a área de negócio 
da Google que ajuda agências, parceiros e clientes da multinacional a adquirir 

Destino inteligente é um destino turístico 
inovador, consolidado sobre uma 

infraestrutura tecnológica de vanguarda, 
que garanta o desenvolvimento 

sustentável do território turístico. Acessível 
a todos, facilita a interação e a integração 

do visitante com o meio ambiente e 
melhora a qualidade de sua experiência 

no destino. 
Segittur (2012): sociedade estatal espanhola que tem atividades 

dedicadas à gestão da inovação e tecnologias turísticas.

Destinos turísticos 
inteligentes



Agradeço pela atenção!   

Loucura é
querer 

resultados 
diferentes 

fazendo tudo 
exatamente 

igual.

Albert einstein 

‘‘O futuro não é um lugar para onde 
estamos indo, mas o lugar que estamos 
criando.
O caminho para ele não é encontrado mas 
construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o 
realizador quanto o destino.’’ ( John Schaar –
Sociólogo Americano)

Obrigada!

José Arruda

Jose.arruda@gmail.com

www.aenotur.org

www.ampv.pt
+351.961719317


