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RESUMO 
O agroturismo vem sendo cada vez mais difundido e caracteriza-se como uma atividade na 
qual as pessoas buscam lazer no contato com a natureza, diversão e conhecimento sobre o 
meio rural.Visandogerar conhecimento sobre a viticultura e o turismo rural, este artigo foi 
elaborado com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes dos empreendimentos rurais 
que se propõem a explorar o turismo rural na viticultura, gerando assim embasamento teórico 
para possíveis investimentos nesse setor, de forma a atender melhor a expectativa dos clientes 
desses empreendimentos.A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário 
para a população da região de Jales – SP. 
Palavras-chave: Viticultura. Turismo Rural. Agroturismo. 
 
ABSTRACT 
Agrotourism is becoming more and more widespread and is characterized as an activity in 
which people seek leisure in contact with nature, fun and knowledge about the 
ruralenvironment. Aiming at generating knowledge about viticulture and rural tourism, this 
article was prepared with the objective of identifying the profile of visitors to ruralenterprises 
that propose to explore rural tourism in viticulture, thus generating atheoretical basis for 
possible investments in this sector, in a way of better meet theexpectations of the customers of 
these projects. The research was carried out byapplying a questionnaire to the population of 
the region of Jales - SP. In addition to the visitor’s profile, the motivations that make visitors 
opt for this type of entertainmentwere identified. 
Keywords: Viticulture. Rural Tourism. Agrotourism. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O agroturismo vem sendo cada vez mais difundido e caracteriza-se como uma atividade 
na qual as pessoas buscam lazer no contato com a natureza, diversão, conhecimento com o 
meio rural. Traz grande importância aos produtores rurais, pois mantêm as tradições da vida 
no campo, difundindo mais as atividades do meio rural. Também, possibilita incremento da 
renda financeira do produtor e aproxima o homem da cidade com o homem do campo 
(PERIN et al., 2009). 

Para quem desfruta do agroturismo, as experiências são marcantes e inesquecíveis. 
Proporciona que o turista resgate memórias da infância, principalmente para quem viveu ou 
cresceu no campo. Para quem nunca esteve em um ambiente rural, há a oportunidade de 
desfrutar de um ambiente natural e rico em diversidade. 

Dentro desse segmento de negócio, que é lucrativo, é necessário que seus 
empreendedores invistam em conhecimento para que possam promover um serviço de 
qualidade. Com isso, pode-se garantir que o segmento seja mais bem explorado.  
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Na região noroeste do Estado de São Paulo, especificamente na microrregião de Jales, 
as atividades recreativas e turísticas realizadas no meio rural vêm crescendo de forma 
gradativa. Dessa forma, novos empreendimentos que se propõem a receber visitantes para 
atividades de lazer vêm surgindo e a atividade turística vem sendo cada vez mais fomentada 
também pela iniciativa pública. 

A microrregião de Jales é conhecida como a Terra da Uva devida sua vocação para a 
produção da uva fina de mesa. Alguns viticultores da região vêm diversificando sua fonte de 
renda, explorando, além da viticultura, a atividade turística, onde os visitantes fazem a compra 
de uva no sistema colha e pague. 

Com base nessas informações, esta pesquisa visa identificar o perfil dos visitantes dos 
empreendimentos rurais que se propõem a explorar o turismo rural na viticultura. Dessa 
forma, pode gerarem basamento teórico para possíveis investimentos nesse setor, de forma a 
atender melhor a expectativa dos clientes desses empreendimentos. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 TURISMO RURAL 
 

De acordo com Sabbag, Silva e Savy (2004), as atividades turísticas no espaço rural 
brasileiro começaram a se desenvolver aproximadamente por volta da década de 80. 
Conhecido como agroturismo, ainda existe confusão em relação aos seus múltiplos conceitos. 
É voltado principalmente para a realidade do campo, com suas tradições e culturas. Também é 
denominado de turismo rural, turismo de interior, turismo alternativo, endógeno, turismo 
verde e turismo de campo (BRASIL, 2010). 

O Turismo Rural refere-se ao conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 
rural, comprometida com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade (BRASIL, 2010). 

O Agroturismo surgiu no início dos anos 90, e teve como base o Agroturismo da Itália, 
onde acontecia a abertura das propriedades rurais para recebimento de turistas e venda de 
produtos caseiros. Essa modalidade de turismo gerava emprego e renda para os produtores 
rurais (MARQUES; MARQUES, 2013). Para o autor, essa prática caracterizou-se como uma 
forma de estimular a geração de renda em atividades agrícolas, nas quais os visitantes 
entrariam por algum tempo no processo produtivo, até mesmo auxiliando na colheita, entre 
muitas outras atividades típicas do meio agrário. 

O conceito de Agroturismo está relacionado a uma forma simples de promoção do 
desenvolvimento sustentável e de exercer múltiplas atividades no espaço rural. Assim, 
visitantes podem conhecer as áreas rurais, as atividades agrícolas, os produtos locais, a 
culinária tradicional e a vida cotidiana dos habitantes dessas regiões (PERIN et al., 2009). 

Para os autores supracitados, entre as vantagens econômicas, tem-se a possibilidade de 
agregar valor aos produtos agrícolas do estabelecimento e à instalação de indústrias 
artesanais, por exemplo, para a produção de alimentos típicos regionais. 

Uma das grandes vantagens que o agroturismo tem é o estímulo à geração de renda 
local, tanto para os municípios quanto para os estados. Com isso, possibilita o crescimento da 
economia do país, gerando oportunidades de investimentos para o Brasil. Também, tem 
potencial de trazer novas vagas de emprego, mantendo o produtor rural e sua família nesse 
nicho de negócio. Ainda, a implantação de atividades pode funcionar como agente 
modificador e trazer benefícios e prosperidade para a região (HOSKEN;  VIGGIANO; 
NAZAR, 2008).  
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Contudo, faz-se necessário o treinamento e desenvolvimento de funcionários visando 
aumentar a qualidade do serviço e também sua satisfação. Esses profissionais precisam ser 
multifuncionais para poderem atender às solicitações dos hóspedes e saberem resolver 
problemas (HOSKEN; VIGGIANO; FERREIRA, 2012). 

A referência supracitada destaca que os profissionais que trabalham com o agroturismo 
devem mostrar conhecimento e respeito pela propriedade rural, incentivando o turista a agir 
da mesma forma. Para o visitante, a imagem da propriedade rural é representada e transmitida 
por todos aqueles que ali trabalham. 

A qualidade para ser oferecida no serviço turístico é conseguida por meio de um 
processo de planejamento, que visa traçar o perfil dos clientes, definindo suas características; 
identificar suas necessidades; atender suas expectativas e conveniência se; traçar o caminho 
de como atendê-las (SENAR, 2012). 

Para esses autores, como a prestação de serviços é um “produto” intangível, não é 
possível enviar ao cliente uma amostra para aprovação. Dessa forma, para ter sucesso nos 
programas de qualidade, é preciso destacar as estratégias que serão utilizadas e as ferramentas 
para realizá-las. Com frequência, o cliente de serviços desempenha um papel fundamental 
nesse processo, uma vez que um serviço não se inicia sem que haja alguém que o solicite e o 
cliente interage durante a execução dos serviços, estabelecendo normas que devem ser 
cumpridas durante o processo de atendimento. 

Uma das tendências mais marcantes no Turismo tem sido os esforços em prestar 
serviços cada vez mais individualizados, que satisfaçam às necessidades particulares dos 
clientes. É a chamada customização, que só se torna possível com a maciça participação dos 
clientes (SENAR, 2012). 

A região de Jales, local onde a pesquisa se abrangeu, vem despontando para o turismo 
rural. Estudos realizados por Francisco, Ferrari e Matoso (2016) apontaram que existe 
viabilidade para a atividade do agroturismo no município de Santa Salete-SP, localizado a 
cerca de 19 km de Jales. Os autores destacam que para a atividade poder ter êxito, é 
necessário ter uma maior integração entre os pequenos produtores rurais do município, para 
desenvolverem atividades turísticas em complemento às atividades de produção agropecuária. 
Isso requer um planejamento e adequação das propriedades rurais locais para a recepção e 
atendimento aos visitantes, possibilitando uma maior integração entre o meio rural e urbano. 

 
2.2 CULTURA DA UVA 
 

Com a chegada dos Colonizadores portugueses, a viticultura tornou-se comercial em 
meados do século XX; até a década de 1960 ficou limitada às regiões Sul e Sudeste após, se 
tornou uma alternativa econômica por muitas regiões do país. A maioria do comércio da uva é 
no mercado interno, com pequenos comerciantes. A grande diferença da uva é a possibilidade 
de cultivo e recursos com ampla variabilidade. Os principais exportados são o suco de uva 
concentrado e o vinho de mesa (CAMARGO; TONIETTO; HOFFMANN, 2011). 

A maioria do comércio da uva é no mercado interno, com pequenos comerciantes. 
Tendo um amplo crescimento atribuído a diversos aspectos, principalmente devido às novas 
tecnologias, aumento de competitividade entre os países produtores e das exigências dos 
consumidores. Devido ao crescimento, foi observado importante impacto sobre a economia, 
social, ambiental, tecnológica e política (LAZZAROTTO; FIORAVANÇO, 2012). 

O consumo de frutas aumentou pelo momento em que estamos vivenciando, assim, 
aumentando o consumo da população por optarem por uma alimentação mais saudável e 
novos hábitos, com isso, não houve queda na exportação e no comércio interno da uva, 
aumentando também as produções.  
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3 METODOLOGIA 
 

O estudo foi realizado na região de Jales-SP, região em que o turismo rural vem 
gradativamente se aflorando, com destaque para atrativos como colheita de uva, morango e 
pitaya. Além disso, na região concentra-se uma grande produção agropecuária, sendo a 
bovinocultura leiteira um dos destaques. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser 
discutido. A captação de dados foi realizada através da aplicação de um questionário on-line, 
via Google Docs, para potenciais turistas que poderiam visitar um empreendimento que tem 
como atrativo a viticultura. Esse questionário possibilita uma padronização das perguntas, por 
meio de um roteiro previamente estabelecido, para que obtenhamos respostas possíveis de 
análise (MARCONI, LAKATOS, 2010). 

A aplicação do questionário foi realizada no mês de maio de 2021, sendo coletadas 200 
respostas de pessoas que moram na região pesquisada ou que a conhecem. O cálculo para o 
tamanho da amostra da pesquisa foi baseado na fórmula a baixo (FONSECA; MARTINS, 
1996) e considerando a população total que abrangeu a pesquisa de 1.164.689 pessoas, para 
um grau de confiança de 85% e erro de 6%. 

 

 
Onde: 
N = tamanho da população 
E = margem de erro 
Z = escore z 
 
Dos questionários respondidos, identificaram os potenciais turistas do empreendimento 

agroturístico, e buscou caracterizá-los. 
Após a captação das informações, a tabulação dos dados e elaboração de gráficos foram  

feitas utilizando planilhas do Microsoft Excel. 
 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Visa identificar o perfil dos visitantes dos empreendimentos rurais que se propõem a 
explorar o turismo rural na viticultura. Apurou-se que, entre os entrevistados, 53% já 
visitaram uma propriedade rural que explora esse tipo de atividade. Desses, 59,43% 
realizaram esse passeio mais de uma vez. 

A análise dos resultados indicou o seguinte público como visitante de empreendimentos 
rurais que se propõem a explorar o turismo rural na viticultura (Tabela 1). 
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 Tabela 1 – Perfil do público analisado na pesquisa 
Sexo: 
Feminino 60,38% 
Masculino 39,62% 
  
Idade: 
Até 18 anos 4,72% 
Entre 19 e 29 anos 37,74% 
Entre 30 e 44 anos 34,91% 
Entre 45 e 65 anos 20,75% 
Acima de 65 anos 1,89% 
  
Estado civil: 
Solteiro sem compromisso 29,25% 
Casado 26,42% 
União Estável 20,75% 
Solteiro, mas namorando 11,32% 
Divorciado 5,66% 
Viúvo 5,66% 
  
Renda mensal familiar: 
Até um salário-mínimo 5,66% 
De 1 a 3 salários-mínimos 44,34% 
De 4 a 5 salários-mínimos 30,19% 
De 6 a 8 salários-mínimos 13,21% 
Acima de 9 salários-mínimos 6,60% 

 Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Cerca de 61,29% desses visitantes eram estudantes, sendo a maioria de ensino superior, 

conforme Gráfico 1. Deve-se levar em consideração que cerca 35% do total de entrevistados 
para essa pesquisa eram estudantes de nível superior e que 43,6% disseram não ser estudantes. 

 
Gráfico 1 – Atividade estudantil dos visitantes dos empreendimentos rurais que se 

propõem a explorar o turismo rural na viticultura recebem 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Destaca-se também que 46,23% tinham filhos, o que sugere a importância de 

proporcionar uma recepção condizente com a necessidade desse público. 
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Ao realizar a visita, normalmente as pessoas estavam acompanhadas de seus familiares, 
conforme ilustra o Gráfico 2, a seguir. 

 
Gráfico 2 – Tipo de acompanhante que os visitantes dos empreendimentos rurais que se 

propõem a explorar o turismo rural na viticultura recebem 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Para 46,23% dos entrevistados que visitaram os empreendimentos rurais que se 

propõem a explorar o turismo rural na viticultura, a expectativa em relação a esse passeio foi 
superada. Porém, é importante trabalhar para fazer com que todos os demais visitantes tenham 
essa mesma sensação, pois, conforme a pesquisa, quase 17% do público teve apenas parte das 
expectativas atendidas, conforme Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Atendimento às expectativas dos visitantes dos empreendimentos 

rurais que se propõem a explorar o turismo rural na viticultura 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Para agradar essa parcela do público que deposita mais expectativas quanto ao 
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SENAR (2012), existem vários tipos de clientes, e todos, sem exceção, devem ter as suas 
necessidades, desejos e expectativas satisfeitas. Ainda, de acordo com a ABNT (2000), no 
que diz respeito a sistemas de gestão da qualidade, o atendimento gera valor para o produto 
turístico. 

Sendo assim, o atendimento deve perpetuar-se pelo uso de estratégias de comunicação, 
que construam um relacionamento em longo prazo e, assim, contribuam para a fidelização dos 
clientes. Para alcançar esse objetivo, é importante definir um ciclo de comunicação com o 
cliente, desde o contato inicial até a obtenção de uma resposta, dentro de um prazo 
estabelecido. Deve-se também ouvir o cliente cuidadosamente, de modo a registrar suas 
sugestões e reclamações e desenvolver pesquisas sistemáticas com os clientes (SENAR, 
2012). 

Mesmo com as dificuldades existentes na viticultura da região, o turismo rural se mostra 
como forte atividade empreendedora, que pode agregar mais renda aos produtores rurais. 
Porém, para o sucesso e sustentabilidade desse tipo de empreendimento é necessário que os 
viticultores tenham a consciência de que o turismo rural é uma atividade que deve ser bem 
planejada para que gere total satisfação ao turista, que é seu principal canal de divulgação 
(MARQUES; COLOMBO, 2019). Os autores ainda destacam que o viticultor deve atrelar 
junto ao principal atrativo da propriedade, que é a plantação de uva, ferramentas que 
contribuam para a permanência do turista e a valorização dos produtos oferecidos. Nesse caso, 
sugere-se agregar valor através da fabricação de subprodutos da uva e a disponibilização de 
outros produtos do campo para serem comercializados como artesanato, doces, queijos, além 
da exploração de atividades recreativas e educacionais na propriedade. 

Conforme Gráfico 4, as motivações que levam os visitantes para esse tipo de 
empreendimento são principalmente a possibilidade de conhecer a cultura da uva e comprar 
uva. O passeio em si também é um forte motivo que faz com que os visitantes se disponham a 
ir até o campo e desfrutar desse tipo de entretenimento. 

 
Gráfico 4 – Motivações dos visitantes dos empreendimentos rurais que se propõem a 

explorar o turismo rural na viticultura 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Cerca de 61% desses visitantes já estiveram em outras propriedades rurais que 
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viticultura, a cultura do morango, girassol e pitaya, além de pesque e pague, passeios que 
oferecem café da manhã na roça e venda de hortifrutigranjeiros. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluiu-se que a cultura da uva é uma boa opção para o Agroturismo ou Turismo 
Rural. O maior público para a pesquisa aplicada foi de mulheres e a faixa etária entre 18 a 65 
anos, sendo a maioria solteiros e sem compromisso específico. A renda média das pessoas que 
se interessam por esse tipo de turismo variou de 1 a 3 salários mínimos mensais. A maioria 
dessas pessoas eram estudantes, principalmente do ensino superior e as principais motivações 
para esse passeio foram a possibilidade de conhecer a cultura da uva e comprar essa fruta. 
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