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Sumário Executivo 

Questionário sobre o Perfil do Enoturista 

 

1. Introdução 

A necessidade do questionário surgiu no contexto do projeto BACCHUS SME financiado com 

o apoio da Comissão Europeia. A presente investigação baseia-se na necessidade de investigar 

as motivações e expectativas dos enoturistas nas regiões vitivinícolas dos parceiros, a fim de 

ajudar os empreendedores vitivinícolas a elaborar os seus planos de melhoria da qualidade. 

 

2. O Objetivo do Estudo 

Os resultados obtidos irão promover a formação adequada dos trabalhadores das unidades de 

enoturismo para melhor responderem às necessidades dos enoturistas. Um outro objetivo é usar 

o material formativo para instruir os profissionais vitivinícolas e os stakeholders sobre como 

gerir o enoturismo de uma forma equilibrada e sustentável, de modo a estimular a economia 

das PME relacionadas com este setor económico das regiões envolvidas na pesquisa. 

 

3. Metodologia 

O questionário de 25 itens sobre o perfil dos enoturitas foi dividido em quatro seções para 

recolher informações demográficas, sobre as motivações para visitar adegas, os canais de 

informação utilizados antes da visita à adega e sua experiência turística. A pesquisa foi realizada 

de 23 de janeiro a março de 2017 em seis países: Áustria, Bulgária, França, Itália, Portugal e 

Espanha. Uma versão eletrónica padronizada do questionário foi criada usando duas 

ferramentas on-line, o LimeSurvey e o Survey Monkey, e administrado através de um link 

enviado aos participantes. Cada parceiro realizou sua própria pesquisa, analisou os dados 

obtidos e escreveu um relatório nacional abrangente que incluiu representações gráficas e 

análise qualitativa dos resultados. No total, 396 enoturistas responderam à pesquisa e 

forneceram dados empíricos sobre sua experiência e hábitos. 88 enoturistas responderam ao 

questionário na Áustria, 50 na Bulgária, 56 na França, 72 na Itália, 59 em Portugal e 71 na 

Espanha. 

 

4. Resultados e análise 

Os resultados revelam que o perfil médio do visitante é dominantemente masculino, de meia-

idade e com um nível literário alto. A maioria dos enoturistas que responderam ao questionário 

são consumidores regulares de vinho, que mostram um grande interesse no vinho e na indústria 

vitivinícola. A internet e a informação passada “boca-a-boca” são as fontes mais importantes 

de informação utilizadas pelos visitantes antes da chegada, enquanto no destino recebem 

informações no alojamento, através de guias de viagem ou junto dos locais. A maioria dos 

visitantes organizou a viagem sem a intervenção de uma agência de viagens. De acordo com os 

resultados da pesquisa, uma alta percentagem de enoturistas visita diretamente os sites das 

adegas para decidirem sobre uma região vinícola a visitar. Portanto, as adegas devem tentar 

manter sites que apresentem uma boa usabilidade, mas também que se foquem na promoção do 

enoturismo. A investigação destaca o fato de a Internet ser a melhor maneira de atrair a atenção 

dos turistas e de cultivar o seu interesse. A pesquisa revela a falta de fontes adequadas de 

informação no destino, a falta de sinalização efetiva e a necessidade de estabelecer parcerias 

estratégicas entre os setores hoteleiros e o mercado turístico para promover o enoturismo. 

Existem oportunidades únicas para as agências de viagens e os operadores turísticos 

comunicarem com os turistas tanto no destino como antes da sua chegada fornecendo 

informações úteis que melhorem sua experiência turística relacionada com os vinhos e 

eliminem qualquer frustração ou ineficiência relacionada com a falta de informação. 

 

Os serviços prestados pelas adegas foram classificados como bastante bons e a maioria dos 

visitantes considerou que o atendimento ao cliente foi crucial para uma experiência de alta 

qualidade; também apontaram como importante o facto de lidarem com profissionais do 
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enoturismo experientes e corteses. Os principais motivos para participarem em atividades 

enoturísticas são a degustação de vinhos, a visita à vinha e à adega, e a aprender sobre a indústria 

do vinho; outras razões relatadas são o interesse no património, comprar vinho e 

entretenimento. As opções menos selecionadas são participar em outras atividades relacionadas 

com o vinho, praticar desportos e outras atividades ao ar livre. Os enoturistas pretendem 

adquirir conhecimento sobre o vinho, descobrir uma nova região e especialidades 

gastronómicas, porque geralmente eles estão interessados na gastronomia da região. A 

combinação da gastronomia com o vinho poderá ser um verdadeiro valor acrescentado que 

atrairá um maior número de turistas. 

 

Em média, os enoturistas geralmente gastam mais dinheiro em alojamento e restauração que na 

compra de produtos regionais, vinhos ou lembranças. Na maioria dos países da parceria, exceto 

na Áustria, uma pequena percentagem de visitantes pernoitou, quando questionados sobre as 

suas escolhas em relação ao alojamento, optaram por hotéis, unidades de enoturismo com 

alojamento e casas de campo. A maioria dos visitantes teria ficado de bom grado alojado nas 

unidades de enoturismo, se esta opção estivesse disponível. Os dados obtidos indicam que a 

maioria dos enoturistas são visitantes de curta duração e isso tem um impacto negativo nos 

padrões de gastos. Apenas uma pequena percentagem dos turistas inquiridos permaneceu 

durante a noite, o que resulta numa utilização muito baixa de alojamento e outros serviços 

oferecidos. Uma vez que uma das principais razões para visitar a região é o turismo 

gastronómico e vinhos, a cooperação com restaurantes é uma estratégia promocional crucial 

para atrair mais turistas e também o estabelecimento de parcerias com outros pontos de interesse 

da região e outras empresas. Hotéis, estabelecimentos comerciais, lojas de artesanato podem 

ser uma atração extra para o enoturista ficar e gastar mais na região, impulsionando o 

desenvolvimento económico, social e cultural regional. Com visitas guiadas interessantes, 

eventos de vinho e uma ampla gama de atividades organizadas por profissionais e 

colaboradores prestáveis, o enoturismo poderá tornar-se um destino ainda mais cativante para 

todo o tipo de turista e de todas as idades. 

 

5. Conclusões 

Esta pesquisa irá ajudar os stakeholders do enoturismo a terem uma visão aprofundada das 

motivações dos enoturistas, o que poderá ter implicações importantes na gestão e no marketing. 

Os dados obtidos fornecem informação relevante para a implementação de uma estratégia 

orientada para o consumidor que promova experiências holísticas de enoturismo que atraiam 

uma maior variedade de turistas nacionais e estrangeiros e também visitantes de longo prazo. 

Os resultados também confirmam a necessidade de desenvolver rotas de vinhos em torno do 

património e atrações naturais para que o enoturismo possa aproveitar a diversidade de serviços 

e recursos da região. Também parece haver a necessidade de criar produtos turísticos 

inovadores e competitivos promovidos através de fontes de informação adequadas e sinalização 

efetiva. Além disso, os dados obtidos revelam a necessidade de implementar uma rede de gestão 

do destino e sinergias mais amplas entre os stakeholders regionais, o setor hoteleiro e o mercado 

turístico, a fim de aumentar a eficiência e a competitividade no setor do enoturismo. Estas 

conclusões corroboram as lacunas detetadas no setor pelos especialistas em enoturismo que 

participaram do Focus Groups realizados pelos parceiros. O projeto BACCHUS SME pode 

ajudar a superar estes obstáculos, criando uma ferramenta de diagnóstico e um curso blended 

de formação adaptado especificamente para responder às necessidades do setor vitivinícola. 

 

6. Recomendações  

6.1. Informação 

• Como a maioria dos turistas utiliza a Internet para organizar sua viagem, os sites das 

adegas devem ser desenhados para promover o enoturismo e não apenas as marcas de 

vinhos 

• Em cada região, a imprensa escrita, as revistas especializadas, e as redes sociais e meios 

de comunicação das massas devem se concentrar mais na promoção do enoturismo para 

atrair potenciais turistas em maior escala 
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• As agências de viagens e os operadores turísticos devem desenvolver material 

promocional adequado para atender as necessidades de informação tanto antes da 

chegada como no destino 

• Existe a necessidade de sinalização local apropriada que facilite a experiência de 

enoturismo dos visitantes 

 

6.2. Promoção e trabalho em rede 

• Recomenda-se que a indústria do vinho na região desenvolva uma estratégia que 

ofereça pacotes turísticos que atraiam uma maior variedade de turistas nacionais e 

estrangeiros e crie atividades interessantes para atrair visitantes de longo prazo 

• Os stakeholders devem ter consciência que a cooperação regional e a gestão 

coordenada impulsionarão a economia regional 

• É necessário implementar uma relação estratégica e de parceria com os setores de 

hospitalidade, como hotéis e restaurantes, para atrair mais visitantes. 

• Há também necessidade formativas ao nível da gestão sobre como melhorar e expandir 

os pacotes enoturísticos, a fim de responder melhor à demanda real dos turistas 

• As adegas devem cooperar para celebrar eventos especiais e festivais de vinho para 

atrair mais turistas 

• As adegas devem investir na qualidade e na promoção dos seus vinhos 

• Degustação de vinhos e tours de compra de vinhos em tavernas de degustação 

gastronómica e de vinhos a preços médios é vital para uma experiência enoturística 

positiva 

 

6. 3. Serviço ao cliente 

• Como o serviço ao cliente é crucial para proporcionar uma experiência de alta 

qualidade na adega, um bom atendimento ao cliente deve ser considerado como uma 

vantagem competitiva 

• Com base na importância que os turistas atribuem a colaboradores educados e bem 

formados, as adegas devem investir dinheiro na formação do pessoal para aumentar a 

eficiência e a competitividade 

• O pessoal deve ter formação para ser capaz de transmitir todos os conhecimentos 

relacionados com o vinho aos visitantes e educar os futuros consumidores de vinho 

• A equipa do enoturismo deve ter formação sobre o património do vinho, a cultura e a 

história do vinho 

• O pessoal deve ter formação para desenvolver competência em idiomas estrangeiros e 

marketing digital 

 

6. 4. Iniciativas inovadoras 

• A maioria dos visitantes expressa uma alta motivação e / ou interesse para participar 

em atividades enoturísticas e saber mais sobre o processo de fabricação de vinhos e 

sobre vinhos. Assim, atividades inovadoras devem ser disponibilizadas para melhorar 

a sua experiência e prolongar a duração da estadia 

• As atividades devem ser adaptadas às necessidades, expectativas e motivações dos 

clientes 

• Além das atividades básicas, as adegas devem oferecer uma ampla gama de atividades 

que permitam aos turistas participar nos processos de produção para desenvolver ou 

intensificar a fidelização à marca 

• As adegas devem colaborar para desenvolver rotas de vinhos em torno de atrações 

históricas, culturais e naturais, de modo que o enoturismo possa aproveitar a 

diversidade de serviços e recursos 


