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Mensagem do Sebrae  
 

 Caxias do Sul ocupa lugar de destaque na economia do Rio Grande do Sul graças à 

capacidade empreendedora que faz parte da identidade da cidade. Quando coloca novamente 

o turismo como uma das suas prioridades e volta a apostar no setor como uma nova matriz 

econômica, isto traz enormes expectativas. 

 Sua localização estratégica e diversidade de opções de atividades turísticas, tanto as 

que já estão prontas quanto as que ainda são potenciais, representam uma enorme vantagem 

competitiva. O destino possui excelentes opções de enoturismo, gastronomia, turismo 

histórico e cultural, turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura, dentre outros destaques, 

tais como as cervejarias presentes no município. Possui também excelentes estruturas de 

apoio ao turista, como farta hospedagem e aeroporto. 

 Obviamente que há muitos desafios a serem superados, principalmente na 

identificação clara da sua identidade turística, na organização da sua oferta turística ampliando 

opções de lazer, já que tem no turismo de negócios uma de suas forças, e na promoção 

assertiva do destino, utilizando-se de estratégias adequadas e relevantes. Estes são alguns dos 

propósitos deste Plano Municipal de Turismo, que irá orquestrar e juntar estes pontos, 

colocando todos os envolvidos – poder público, iniciativa privada e comunidade – juntos no 

desenvolvimento de um plano de ações prático e viável. 

 O Sebrae RS, através da sua equipe com sede em Caxias do Sul, fará a sua parte e 

convida a todas as entidades, empresas e atores envolvidos a identificar sua forma de 

contribuição na execução deste plano. Assim o destino voltará a colher seus frutos também 

neste importante e fundamental setor que é o turismo. 

 

Emerson Bittencourt Monteiro 

Analista de Articulação de Projetos de Turismo – Sebrae RS 
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Mensagem do Município  
 

 O investimento no Turismo como matriz econômica é uma das principais 

diretrizes do Plano de Governo desta administração. Depois de uma longa crise 

provocada pela pandemia, precisamos ser criativos e assertivos nos investimentos que 

vamos fazer para alavancar a retomada econômica da nossa cidade e o Turismo é um 

dos principais caminhos que vamos trilhar. 

 Caxias do Sul está inserida em uma região que desfruta muito da atividade 

econômica em torno do Turismo, e nossa cidade tem um potencial enorme pra ser 

explorado. Nós estamos imbuídos nessa proposta, de que esse trabalho - o Plano 

Municipal de Turismo - é o alicerce para poder conferir uma política de turismo sólida, 

consistente, e que seja algo duradouro e não apenas algo passageiro. 

 O trabalho foi feito com muita seriedade e foi muito aprofundado. Nosso papel 

agora, como poder público, é criar as condições para que o setor cresça e se consolide, 

e Caxias do Sul seja reconhecida como uma referência em Turismo, seja ele de 

negócios ou de lazer. 

 

Adiló Didomenico 

Prefeito de Caxias do Sul 
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Apresentação e Metodologia 
 

O objetivo do presente estudo é construir o Plano Municipal de 

Desenvolvimento do Turismo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, focando em 

ações a serem desenvolvidas durante e pós-pandemia da Covid-19 (do inglês 

Coronavirus Disease 2019). 

 

Quando um determinado destino decide priorizar seus investimentos no desenvolvimento 

turístico, seu objetivo principal é o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da 

comunidade. Este processo só será efetivo se for planejado e orientado para ações 

coordenadas a longo, médio e curto prazos – pois, dessa maneira, teremos consolidadas as 

bases estratégicas que guiarão de forma harmônica e coesa o processo futuro de 

implementação das ações. 

 

A metodologia que se apresenta privilegia o planejamento participativo e 

integrado, viabilizado por meio de diversos encontros promovidos de forma on-line 

(plataforma Zoom). Os trabalhos foram coordenados pela consultora e mestre em 

Turismo Ivane Fávero. No âmbito do munícipio, a mobilização dos atores, bem como o 

fornecimento de informações relevantes para o trabalho, ficou a cargo da Prefeitura 

de Caxias do Sul. 

Durante o trabalho de consultoria, foi realizada a construção da análise de 

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (SWOT) do município (oficina 1); 

houve a construção do Plano de Ações (oficina 2); da Identidade e Posicionamento 

Turístico do Município (oficina 3); e, por fim, a Priorização das Ações, além da 

conclusão e encaminhamentos (oficina 4), o que está sendo apresentado e avaliado 

neste documento. 

Norteiam este estudo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

propostos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU).  Os 193 países 

membros assinaram a Agenda 2030, um plano global composto por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para que esses países alcancem o 

desenvolvimento sustentável - aquele que consegue atender às necessidades da 

geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras – em todos os 

âmbitos até 2030. Os ODS elencados pela ONU são: 
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1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos; 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia, para todos; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos; 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 
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Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, 

as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 

ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a 

sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030 

sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas 

metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a 

humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. 

 

Figura 1: Os 5 P’s da Sustentabilidade 

 

Fonte: ONU 

 

Este documento utilizou-se, ainda, do projeto de pesquisa e elaboração de 

projetos encomendado pelo Sebrae RS ao Instituto de Pesquisa de Mercado (IPM) da 

Unisinos, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Jacques Fonseca e pelo Prof. Dr. 

Guilherme Trez, e cedido para construção deste plano. O projeto foi realizado dentro 

do escopo do Programa LIDER (Liderança para o Desenvolvimento Regional), 

metodologia elaborada pelo Sebrae e que tem o turismo como uma das áreas 

prioritárias de desenvolvimento.  
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Denominada de Radar Turístico, a ferramenta tem o objetivo de, a partir da 

combinação de diferentes abordagens de pesquisa, analisar o atual posicionamento 

turístico e identificar oportunidades para o respectivo desenvolvimento desse setor 

em um dado município, neste caso, em Caxias do Sul. Mais especificamente, a 

metodologia do Radar envolve (a) desk research / pesquisa documental, (b) entrevistas 

qualitativas com representantes do poder público e da iniciativa privada, e (c) 

observações in loco nos atrativos e nos serviços de infraestrutura relacionados ao 

turismo no município. 

Ao todo, são analisadas 8 categorias (divididas entre atrativos e 

infraestrutura), conforme demonstra a figura a seguir:  

Radar Turístico 

  

 

A figura do Radar é uma representação gráfica criada para melhor ilustrar o 

desempenho de cada cidade, bem como para facilitar comparações e 

complementaridades entre as cidades de uma determinada Região. As evidências 

coletadas durante a pesquisa e posterior análise são avaliadas a partir de uma escala 

de zero (não tem) a cinco (excelente). Cada uma dessas categorias tem seu 

desempenho caracterizado e justificado ao longo do texto neste relatório, o que 

permite, ao final, a síntese das oportunidades e dos principais desafios para o 

desenvolvimento turístico de cada município. 

 

 



                                                          

12 
  

Análise Macroambiental – Turismo 
 

 O Turismo antes da Covid- 19 

 

O estudo Benchkmarking, da Word Travel & Tourism Council (WTTC) em 

parceria com a American Express, e divulgado na revista Panrotas em setembro de 

2019, apresentava dados importantes para entender a importância do crescimento 

do turismo antes da pandemia da covid-19. A contribuição direta do setor turístico 

ao PIB global atingiu US$ 2,8 trilhões em 2018. Incluindo os impactos indiretos e 

induzidos, o turismo gerou US$ 8,8 trilhões em PIB globalmente (10,4%), 

excedendo o dos setores agrícola, bancário, automotivo e de mineração.  

O levantamento, que abrangeu 26 países e dez regiões do mundo, apontou 

o Turismo como o setor de mais rápido crescimento no mundo em 2018, expandindo 

3,9%, à frente da manufatura automotiva (3,7%) e da saúde (3,3%), e a uma taxa 

superior à da economia global pelo oitavo ano consecutivo. Foram considerados 

impactos econômicos que viagens e turismo tiveram em 2018 em oito indústrias: 

agricultura, mineração, saúde, automotiva, varejo, serviços financeiros, bancos e 

construção. 

Antes da pandemia, o turismo internacional registrava um crescimento 

praticamente ininterrupto. Um total de 25 milhões de turistas viajaram em 1950, 

passando para 278 milhões em 1980, 528 milhões em 1995, até 1.322 bilhão de 

viajantes internacionais em 2017 - um aumento de 7% em relação a 2016 (OMT, 

2018). 

Em 2018, o setor de turismo foi responsável por 292 milhões de empregos, o 

equivalente a 1 em cada 10 na economia global (Plano Nacional de Turismo, MTur, 

2018). De acordo com o documento do Governo Federal, o turismo impacta a 

economia em três modos distintos: 

 Direto: por meio da utilização de meios de hospedagem (resorts, hotéis, 

pousadas, casas de temporadas, campings), transporte (terrestre, marítimo, 

aéreo), entretenimento e atrações; 
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 Indireto: com investimentos públicos e privados em projetos para a construção 

de novas estruturas turísticas e manutenção das já existentes, gerando maior 

demanda aos fornecedores que alimentam toda a cadeia produtiva; 

 Induzido: por meio do consumo de alimentos e bebidas, roupas, habitação, 

bens duráveis e recreação. 

O sistema turístico é transversal e formado por diferentes empresas que 

produzem bens e serviços importantes para a economia, proporcionando, desde que 

planejado e visando a sustentabilidade, bem-estar tanto para os visitantes como para 

os residentes de uma determinada destinação. 

Como produto, o turismo depende da ação de diversos agentes para chegar até 

o seu consumidor final. São parte do Sistema Turístico (Beni, 1990): 

 Produtores: turistas, transportadoras, agentes receptivos (hotéis, albergues, 

campings), fornecedores de serviços locais; 

 Distribuidores: operadoras e agências de viagens; 

 Facilitadores: fornecedores de financiamentos; 

 Consumidores: passageiros/turistas 

 Com relação ao comportamento do consumidor e as novas organizações e 

formas de venda, o turismo foi, nos últimos anos, fortemente influenciado pelo 

surgimento de novos formatos de negócios. Da agência de viagens convencional, com 

atendimento de balcão, o mercado migrou para os startups do segmento de e-

commerce de viagens. Há, assim, uma mudança de comportamento e processos, 

passando da intermediação para a desintermediação, quando o consumidor acessa 

diretamente a empresa e realiza a reserva e compra. 

O surgimento das redes sociais influenciou muito o setor, onde os destinos 

turísticos, seus atrativos e empresas, passaram a ser divulgados pelos usuários, 

instantaneamente, para o mundo todo. A importância dos dados deixados online pelos 

consumidores é outro ponto fundamental para customizar serviços e aproveitar 

oportunidades.  

Dos viajantes brasileiros, 86% já usavam a internet em 2018 para reservar 

serviços e planejar roteiros - taxa que vem registrando crescimento acelerado com a 

popularização dos celulares. O investimento em marketing digital passou de 

importante a indispensável para as empresas de turismo - a começar pelo 
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desenvolvimento de um site responsivo (funcional e agradável de usar em dispositivos 

mobile), que se torna peça central para o bom desempenho da marca nas pesquisas 

orgânicas e nas redes sociais. A parceria com criadores de conteúdo digital também 

pode ser estratégica para as marcas. Em 2018, 98% dos viajantes brasileiros escutavam 

as recomendações dos blogueiros com que se identificam (ABBV, 2018).  

Em 2019, o turismo gerou 16,9 milhões de empregos, ou 7,9% da força de 

trabalho total na América Latina. Além disso, contribuiu com US$ 298,9 bilhões para o 

PIB da região, o que representou 8,1% da economia latino-americana, um crescimento 

de 1,6% em relação a 2018. Segundo dados da Revista Panrotas (2020), as despesas de 

visitantes internacionais totalizaram US$ 47,4 bilhões, ou seja, 6,7% do total das 

exportações da América Latina. 
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A Pandemia e a Crise no Turismo  
 

O mundo todo está passando por uma crise sem precedentes e o impacto da 

pandemia da Covid-19 no turismo é inegável. Foram mais de um bilhão de chegadas 

internacionais a menos em 2020, uma queda de 74% em relação a 2019, devido a 

uma perda de demanda sem precedentes e restrições de viagens na maioria dos 

países. Na comparação com 2019, ano em que a OMT registrou 1,5 bilhão de chegadas 

internacionais, o ano passado teve cerca de 390 milhões de chegadas. Uma quebra de 

dez anos consecutivos de curva ascendente neste índice (Panrotas, 2021).  

Entre janeiro e março de 2021, os destinos mundiais receberam 180 milhões a 

menos de chegadas de turistas internacionais em comparação com o primeiro 

trimestre do ano passado. A Ásia e o Pacífico continuaram apresentando os níveis mais 

baixos de atividade, com uma queda de 94% nas chegadas internacionais durante o 

trimestre. A Europa registrou a segunda maior queda (-83%), seguida pela África (-

81%), Oriente Médio (-78%) e Américas (-71%). São números que acompanham uma 

queda de 73% nas chegadas de turistas internacionais no mundo em 2020, o pior ano 

que o setor já registrou (OMT, 2021). 

As chegadas de turistas internacionais no primeiro trimestre de 2021 foram 

83% menores, já que as restrições às viagens foram mantidas em geral (OMT, 2021). 

No entanto, o Índice de Confiança da OMT mostra sinais de uma lenta recuperação da 

confiança. 

Figura 2: Chegadas internacionais de Turistas no mundo entre 2020 e 2021 

 

Fonte: Organização Mundial do Turismo (2021) 

https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2020/01/omt-registrou-15-bilhao-de-chegadas-internacionais-em-2019_170528.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2020/01/omt-registrou-15-bilhao-de-chegadas-internacionais-em-2019_170528.html
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Aviões e ônibus parados, hotéis e restaurantes fechados, atrações turísticas 

canceladas e pacotes suspensos foram algumas das marcas de 2020. (UOL Economia, 

2021). De acordo com a OMT, este colapso representa uma perda estimada de US$ 

1,3 trilhão em receita com exportações, um rombo 11 vezes maior do que o 

registrado em 2009 no mesmo índice. A crise colocou de 100 a 120 milhões de 

empregos diretos no Turismo em risco, a maioria deles em empreendimentos de 

pequeno e médio portes.  Globalmente, o World Travel and Tourism Council (WTTC) 

estima que a pandemia da covid-19 tenha impactado 53% do total de empregos 

gerados pelo setor do Turismo (Panrotas, 2021). 

Em 2019, o setor mundial de Viagens e Turismo gerava um em cada quatro 

novos empregos ao redor do mundo, contribuindo com 10,6% (334 milhões) de 

empregos. Em 2020 a pandemia levou à perda de mais de 62 milhões de postos de 

trabalho; uma queda de 18,5%. As pequenas e médias empresas foram as que mais 

sofreram e ainda amargam um situação financeira muito complexa em muitos países, 

onde não há auxílio de créditos e outros. Os gastos com viagens internacionais foi 

69,4% menor do que em 2020 e nas viagens domésticas a queda foi de 45% (Panrotas, 

2021). 

Durante 2020, a OMT já reiterou aos governos e organizações internacionais 

seu pedido para que apoiem o turismo, “coluna vertebral das economias”, dando 

prioridade a um “reinício responsável” e que existem muitos destinos onde é possível 

viajar “de forma responsável e segura”. O mundo sofreu a pandemia e os ânimos 

mudaram. 

 

 Impactos no Brasil e turismo doméstico 

 

Após o baque, o setor assumiu as perdas e tenta agora olhar para o futuro. No 

cenário brasileiro, de acordo com a FecomercioSP, há um entendimento geral dos 

empresários do turismo nacional de que a recuperação só começará quando houver 

uma vacinação em massa da população – o que ainda pode levar bastante tempo.  

No geral, o turismo brasileiro perdeu R$ 55,6 bilhões em faturamento e 110 mil 

postos de trabalho em 2020, em comparação ao ano anterior. A retração mais 

https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals
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expressiva aconteceu na aviação civil que, sozinha, já perdeu R$ 2,5 bilhões em meio à 

pandemia (Estadão Viagem, 2021). 

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), em meio à crise, o setor fechou 397,1 mil postos formais de emprego 

ano passado. O índice de atividades turísticas, da PMS, registrou tombo de 36,7% em 

2020 ante 2019. As atividades que mais fecharam vagas foram bares e restaurantes 

(211,1 mil), transporte rodoviário (-90,7 mil) e hotéis e similares (-56,5 mil). Com base 

nos cálculos, a entidade estima que o setor do turismo terá mais uma perda no 

faturamento real, de 9,7%, em 2021.  

Um dos caminhos que possibilitaram um pequeno alívio para o setor, apesar de 

os casos de contaminação e de as mortes estarem em alta por causa do coronavírus 

em boa parte do País, é o crescimento do turismo doméstico. Estudo da Travel Consul 

divulgado em março de 2021 mostrou um aumento de 43% em viagens nacionais. Uma 

pesquisa do Airbnb divulgada no começo de 2021 mostra que uma em cada cinco 

pessoas deseja que seu destino esteja perto de casa (Estadão Viagem, 2021). 

Dada a importância do turismo doméstico, a agência especializada das Nações 

Unidas publicou a terceira das suas “Notas Informativas” sobre Turismo e Covid -19, - 

Compreender o turismo doméstico e aprovar as suas oportunidades. Os dados da OMT 

mostram que em 2018 ocorreram cerca de 9 bilhões de viagens de turismo doméstico 

em todo o mundo, ou seja, seis vezes mais que o número de turistas internacionais 

(1.4 bilhão em 2018). 

O questionamento que fica no Brasil é se a tendência de viajar no próprio país 

permanecerá quando os impedimentos de entrada no exterior não existirem mais. 

Grupos que estavam habituados a viajarem para outros países se dedicaram a 

pesquisar sobre o Brasil e descobriram coisas interessantes, mas não mantém o 

mesmo padrão de gastos aqui. Também é preciso saber se continuarão viajando aqui 

ou se voltarão para os destinos internacionais. Além disso, algumas mudanças 

estruturais são necessárias para consolidar e impulsionar a retomada do turismo 

doméstico, como novas rotas aéreas, ligando capitais e cidades de porte médio 

diretamente a destinos turísticos podem abrir novos caminhos para o turismo 

doméstico de massa (Estadão Viagem, 2021). 
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Retomada do Turismo  
 

 Para a OMT, a falta de coordenação torna o retorno difícil. Apesar do 

sentimento de confiança que ganha força mundialmente, a demora na vacinação e a 

falta de comunicação e coordenação dos países ainda afeta muito o retorno dos 

números que o setor espera. A vacinação em massa é fundamental para a retomada. 

No geral, 60% acreditam que a recuperação do turismo internacional não 

chegará até 2022, em comparação com 50% na pesquisa de janeiro de 2021. Os 40% 

restantes veem uma possível recuperação em 2021, um percentual ligeiramente 

inferior ao de janeiro. Quase metade dos especialistas não prevê um retorno aos níveis 

de turismo internacional de 2019 antes de 2024 ou depois, enquanto a porcentagem 

de entrevistados que indica um retorno aos níveis pré-pandêmicos em 2023 diminuiu 

ligeiramente (37%), em comparação com a pesquisa de janeiro (OMT, 2021). 

Especialistas em turismo apontam a continuidade da imposição de restrições às 

viagens e a falta de coordenação nos protocolos de viagens e saúde como o principal 

entrave à recuperação do setor. 

Levantamentos internacionais da McKinsey&Co e da Euromonitor preveem 

lenta recuperação da indústria turística no próximos anos, com retomada mais 

consistente a partir de 2023 e 2024, dependendo do país.  As previsões da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) para recuperar as perdas de 2020 variam de “de dois a 

quatro” até “cinco a sete” anos em nível internacional. 

O setor de eventos, por sua vez, deve ser o último a se recuperar globalmente. 

O cenário das viagens corporativas e negócios vai demorar mais para voltar, muito em 

função da nova dinâmica de trabalho e do home office, que vai continuar para muita 

gente. A maioria das agências de viagem estima poder ver um número maior e mais 

consistente de reservas somente após as vacinas serem administradas mais 

amplamente —inclusive para as viagens nacionais (Estadão Viagem, 2021). 

Como ponto positivo, o setor percebeu que não precisa de uma grande 

estrutura presencial para atender ao cliente. Isso pode ser feito de forma digital, 

online. Houve uma flexibilização na montagem dos pacotes. Ajustar as viagens ao 
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interesse de cada compra. Acrescentando dias ou passeios que não estavam previstos 

(UOL Economia, 2021). 

Em junho de 2020, o CEO do Airbnb, Brian Chesky, afirmou em uma entrevista 

para a rede norte-americana CNBC que “as viagens como conhecemos até agora 

terminaram e não retornarão”. Mudanças serão adotadas, permanentemente, visando 

garantir a segurança de visitantes e visitados. 

Os fluxos de estrangeiros estão condicionados a restrições de acordos de 

reciprocidade que, nessa fase inicial, possivelmente levarão às já faladas “bolhas de 

viagens” (travel bubbles) entre determinados países (Cordeiro, 2021). Em muitos 

casos, e variando segundo os acordos bilaterais, as entradas de visitantes ficam 

condicionadas a requisitos especiais dentre os quais se destacam: comprovantes de 

vacinação, quarentenas de 7 a 14 dias após a entrada no país e/ou apresentação 

obrigatória de certificados de saúde que atestam a condição do visitante livre da covid-

19. 

Até a vacinação ser a realidade de todos, algumas medidas ainda se mostram 

eficazes: 

Controle de contágios como pressuposto para se iniciar a retomada e permitir 

relações e acordos de abertura das fronteiras; 

O uso da tecnologia para controlar o risco de contágio a partir do 

monitoramento da circulação dos turistas no destino, o que poderá ser uma nova 

realidade; 

Coordenação e liderança para que a retomada seja cuidadosa, articulada e 

organizada. As diferentes lideranças devem decidir de forma conjunta e 

implementarem diretrizes e protocolos que sustentem a confiabilidade de turistas, 

empresários e trabalhadores, premissa mais básica para as viagens em tempos de 

pandemia; 

Nova cadeia de valor adaptando a oferta dos atrativos dentro dos limites que 

prezam pela saúde e segurança de trabalhadores e clientes, com treinamento para 

funcionários, incluindo tecnologia na sua operação, realizando ajustes operacionais, 

abusando da criatividade e ofertando produtos alternativos a seus clientes e aos novos 

perfis de demanda; 

https://habitacion61.com/tag/airbnb/
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Relações de corresponsabilidade ficarão ainda mais evidentes pois, para tudo 

funcionar bem, é crucial o compromisso de todas as partes. Por um lado, posturas mais 

atentas e flexíveis dos turistas diante das novas regras, possíveis limitações da oferta e 

serviços mais lentos. Por outra, a adaptação operacional e a vigilância e treinamento 

das equipes, por parte das empresas. Nessa relação, comunicação e transparência são 

palavras-chave.  

 

 Turismo Doméstico 

De acordo com o Booking, a distância média de viagem do brasileiro caiu 63% 

entre junho e agosto de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. O lado 

positivo é que os viajantes estão tendo a oportunidade de explorar destinos mais 

próximos, descobrindo – e, em muitos casos, redescobrindo – locais e experiências 

únicas, o que é uma oportunidade para Caxias do Sul. 
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Tendências durante e pós-pandemia 
 

Antes da pandemia, uma grande tendência do turismo mundial era a busca por 

experiências e vivências. A chamada “Economia da Experiência” seguirá sendo buscada 

pelos viajantes, mas com um novo foco: a segurança. A transparência sobre a higiene 

será um ponto primordial para qualquer viagem enquanto a pandemia for uma 

realidade. 

A tendência é que os turistas busquem, inicialmente, por regiões próximas, que 

permitam viagens de carro, com atividades de lazer em ambientes abertos e contato 

com a natureza. Os destinos com oferta a céu aberto e natureza são os que mais terão 

demanda, com o doméstico e as slow travel ganhando maior interesse do consumidor. 

O fenômeno de viagens de curta distância para regiões próximas dos grandes 

centros – seja interior, seja litoral – motivada pelo cansaço das famílias e por 

momentos de mais espaço e lazer tem sido chamado de “Turismo de isolamento”, 

o que pode ser encarado como uma oportunidade para empresas de locação de 

veículos, transporte rodoviário, hotelaria, restaurantes, entre outros. 

Recomenda-se também que os empresários se aproximem cada vez mais 

dos consumidores por meio das redes sociais, como o Instagram, a fim de 

apresentar as possibilidades de se realizar um turismo seguro. Assim, é importante 

informar, em tempo real, as medidas sanitárias realizadas, assim como a 

disponibilização dos serviços prestados, iniciativas que certamente despertam o 

interesse dos clientes por voltar a viajar, mantêm a credibilidade da empresa e 

reforçam a confiança do viajante. 

A empresa de pesquisa de mercado global Euromonitor International 

apresenta em seu relatório “10 Principais Tendências Globais de Consumo 2021” 

como será o comportamento dos clientes este ano, marcado por ser o da 

retomada da economia, graças à chegada da vacina e a um maior controle da 

pandemia, que ainda continuará a nos acompanhar pelos próximos meses.  

Segundo a empresa, a pandemia de Covid-19 criou, influenciou ou acelerou 

cada tendência. Entre o desejo de voltar à normalidade e às restrições que levam a 
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novas formas de consumir (inclusive as viagens), o consumidor está preocupado, 

atento e mais conectado que nunca. 

O objetivo é que ao se adotar as estratégias que sigma as tendências 

emergentes de consumo, as empresas estarão mais capazes de superarem as 

adversidades inesperadas. Confira abaixo as tendências de consumo do relatório 

da Euromonitor. 

 

 

As tendências de Consumo 2021 (Euromonitor) 

 

1 – RECONSTRUIR MELHOR 

Os consumidores esperam encontrar iniciativas com propósitos que apoiem o 

tripé da sustentabilidade: pessoas, planeta e lucro.  

A preocupação social, que foi predominante durante a pandemia não deve 

substituir a busca por sustentabilidade (um pouco deixada de lado na crise, com 

mais uso de plástico, por exemplo). 

 As duas preocupações conviverão de mãos dadas. 

2 – DESEJO POR CONVENIÊNCIA 

Nada de estresse, processos complexos e deslocamentos cheios de etapas e 

burocracia. O consumidor agora quer a comodidade de locomoção, ocasiões 

impulsivas e espontâneas e simplicidades da vida pré-pandêmica. 

A compra digital precisa ter facilidades da compra presencial e dar ao consumidor 

o poder de escolher como se estivesse em um shopping. Os consumidores mais 

velhos ainda preferem a interação humana. Comprar on-line com a ajuda de um 

consultor, em vídeo, pode ajudar a quebrar a barreira para alguns.  

No Turismo, se a viagem for complicada, envolver muita interação e etapas que 

não cessam, melhor ficar em casa ou viajar para perto. Uma ótima oportunidade 

para a curadoria das agências de viagens. 

3 – OÁSIS AO AR LIVRE 

Reconectar-se com a natureza e buscar locais ao ar livre para o lazer e para 

socialização segura é uma tendência forte e que vai impactar em cheio a 
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prateleira de viagens. 

Essa tranquilidade rural e o contato com a natureza podem até ser transportados 

para empreendimentos e espaços dentro das cidades. 

Nas viagens, a natureza está no centro das atenções, aliada a questões como 

sustentabilidade, impacto na comunidade e contribuição à preservação. Nada de 

overtourism. Nada de meia hora em cada atração. 

4 – REALIDADE FIGITAL (FÍSICO E DIGITAL COLIDEM) 

Os clientes querem usar ferramentas digitais para ficarem conectados em casa e 

para facilitar procedimentos mais seguros nos estabelecimentos tradicionais. A 

realidade “figital” permite a experiência híbrida de estar em casa, mas usufruir do 

mundo real, ou estar no mundo real, mas com tecnologia que ajude na segurança, 

isolamento, serviços touchless e prevenção de interações. 

O Turismo precisa atender esse cliente que está distante, isolado e conectado. 

Tudo tem que ser resolvido de forma rápida, segura e digital, levando o mundo 

real à casa do cliente. 

5 – BRINCANDO COM O TEMPO 

O consumidor espera ganhar nova flexibilidade, programando atividades em uma 

ordem não convencional para atender às demandas individuais de tempo. Os 

clientes estão sendo forçados a serem criativos para aproveitar seu tempo ao 

máximo e as empresas precisam ajudá-los nessa missão, aumentando a 

flexibilidade e a conveniência. 

As viagens tendem a derrubar e rasgar rótulos. Corporativo se mistura com lazer, 

com viagem em família, com estudo, com crescimento pessoal, com visita a 

parentes, com formação técnica. Tudo isso no mesmo hotel, casa de aluguel ou 

hospedagem alternativa. E com regras flexíveis e transparentes para remarcações, 

cancelamentos, adiamentos e extensão da viagem. 

6 – INQUIETOS E REBELDES 

Depois dos desencontros de notícias e informações sobre a pandemia, o cidadão 

de 2021 passa a desconfiar das grandes redes sociais, da mídia e dos governos, 

desafiando a desinformação e colocando suas necessidades em primeiro lugar. As 

empresas podem ajudar dando voz ao novo consumidor, sendo mais assertivos e 
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transparentes no marketing e nas redes sociais, e criando meios para falar de 

forma personalizada com grupos e indivíduos. 

Já o Turismo precisa estar mais engajado, desconfiado, crítico. A transparência de 

processos e no acesso a informações é fundamental. E as empresas não podem 

apoiar teorias da conspiração e fake news. 

7 – OBSESSÃO POR SEGURANÇA 

Serviços sem contato, padrões sanitários excepcionais e produtos que melhoram 

a higiene e a imunidade são exigências das quais o consumidor não abrirá mão.  

Todos os protocolos de saúde e limpeza criados na pandemia devem continuar 

pós-covid. A preocupação com a saúde e o consumo de relatórios de saúde sobre 

o que está ocorrendo no mundo vieram para ficar. Os empreendimentos de 

Turismo precisam deixar evidente que continuam respeitando, estimulando e 

aplicando os protocolos de saúde, em respeito ao cliente, ao colaborador e à 

comunidade onde estão. 

8 – ABALADOS E REFLEXIVOS 

Reavaliar as prioridades e identidades na busca de uma vida mais plena e uma 

melhor resiliência mental estão na lista do consumidor. A depressão e a saúde 

mental tiveram um impacto moderado ou severo em 73% da vida cotidiana dos 

consumidores no mundo todo no ano passado. 

Viagens com propósito de saúde, bem estar e relaxamento, assim como a inclusão 

de aulas sobre esses temas, cursos e palestras no roteiro da viagem, atrairão um 

consumidor que precisa desse alívio mental, com a ajuda de profissionais, mas 

também com lazer e entretenimento diferenciados. 

 

9 – A ORDEM É PECHINCHAR 

Elaborar orçamentos com cautela e adquirir produtos e serviços de valor 

agregado e acessíveis são rotina agora para o consumidor, que passa por uma 

crise de saúde, incluindo ansiedade e depressão, além da covid em si, mas 

também por uma crise econômica que levará anos para sumir.  

O consumismo dá lugar ao consumo com valor agregado. As gerações mais novas  

estão mais pessimistas. 
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Pagar menos, mas com valor agregado, como atingir essa meta nas viagens? Mais 

uma vez os profissionais de Turismo podem ajudar, e também alertar que 

promoções irreais poderão causar dor de cabeça. 

10 – NOVOS ESPAÇOS DE TRABALHO 

Encontrar um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é meta para 2021, 

pois a colaboração remota redefine o ambiente de escritório tradicional. Mais da 

metade dos consumidores globais tinham, até então, uma fronteira rigorosa entre 

o trabalho ou a escola e a vida pessoal. 

Viagens corporativas e viagens de lazer mais uma vez se misturam, e o 

trabalhador pode ser um viajante, um nômade digital, e trabalhar de qualquer 

lugar. É Turismo? É viagem corporativa? Esqueça os rótulos: é uma nova viagem.  
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Perfil da Demanda Turística Pós-pandemia 
 

A pandemia reforçou a constatação de que o desenvolvimento do turismo se 

dará em espiral, indo do local, ao regional, estadual, até o nacional. Também deve ser 

considerado que, até o momento em que este documento foi finalizado, boa parte das 

fronteiras internacionais seguem fechadas para turistas brasileiros. Outra consideração 

válida é que haverá receio de viagens de ônibus, num primeiro momento, o que 

deverá ser contornado à medida que o Brasil diminuir a presença do vírus ou com a 

disseminação dos modelos bio safe. 

Assim, os turistas que visitarem Caxias do Sul, neste momento, prioritariamente 

utilizarão automóvel e virão de um raio de até 300 quilômetros, aproximadamente. 

Desta forma, todo o esforço de comunicação deverá entender essa realidade e se focar 

do local ao nacional, paulatinamente. 

 

Figura 3: Representação gráfica do desenvolvimento do turismo em espiral, indo do 

local, ao regional, estadual, até o nacional 

  

Fonte: autora (2020) 
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Apresentação do Território 

 

Histórico de Caxias do Sul 

 

Antes da chegada dos primeiros imigrantes italianos, Caxias do Sul era 

habitada por índios caingangues, o que lhe rendeu a denominação não oficial de 

“Campo dos Bugres”. A necessidade de colonização e povoamento do território gaúcho 

resultou na chegada de tiroleses, vênetos, lombardos e trentinos, vindos das cidades 

italianas de Cremona, Beluno e Milão. Em 1875, chegaram a Porto Alegre os primeiros 

colonos saídos de Olmate, província de Milão. Em pequenos grupos foram 

transportados até o porto de Guimarães (atual município de São Sebastião do Caí) e, 

seguindo o vale do Rio Caí, chegaram ao então Campo dos Bugres. 

Dois anos após o início da ocupação dos imigrantes, o território recebeu a 

denominação de Caxias, em homenagem a Duque de Caxias. Em 1884, foi oficialmente 

criado o Distrito de Caxias, subordinado ao município de São Sebastião do Caí; mas, 

logo em 1890, o Distrito foi desmembrado de São Sebastião do Caí e elevado à 

categoria de Vila. A data de 1º de junho 1910 é importante pois marcou a chegada do 

primeiro trem, que ligava a região de Caxias a Porto Alegre, dando início a uma nova 

era de desenvolvimento para Caxias. Também, foi quando Caxias foi elevada à 

categoria de cidade. Já a denominação atual – Caxias do Sul – veio por meio de 

decreto, no ano de 1944. 

Ao longo dos anos, foram criados diversos distritos e anexados à Caxias do 

Sul, tais como Nova Milano, Nova Trento, Nova Pádua, Galópolis, Ana Rech, São 

Marcos, entre outros. Em divisão territorial do IBGE datada de 2007, a mais atual, o 

município é constituído de 7 distritos: Caxias do Sul, Criúva, Fazenda Souza, Vila Oliva, 

Santa Lucia do Piaí, Seca e Vila Cristina. 

A serra gaúcha é uma região amplamente conhecida por algumas 

características: o fato de concentrar um número importante de indústrias, com perfis 

bem distribuídos em vários segmentos; o clima, com destaque para as temperaturas 

frias no outono e no inverno; a gastronomia italiana e seus pratos típicos; ser 

considerada a região da uva e do vinho, concentrando as melhores vinícolas do país e 
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seus produtos premiados nacional e internacionalmente, além de possuir vales 

cobertos de parreirais (vinhedos) assim como outras paisagens e belezas naturais. 

Caxias do Sul também é a cidade sede de uma das mais importantes 

instituições de ensino do estado, a Universidade de Caxias do Sul - UCS. Somam-se a 

ela outras instituições de ensino, como a Faculdade da Serra Gaúcha - FSG, Grupo 

Uniftec, Anhanguera, Faculdade Fátima e Faculdade Murialdo (Famur), além de escolas 

técnicas e profissionalizantes, movimentando diariamente pela Serra alunos vindos de 

outras partes do estado e do país, bem como destacando a região pelo alto nível de 

qualificação da mão de obra. 

O pino vermelho da figura abaixo demonstra a localização de Caxias do Sul na 

Região Metropolitana da Serra Gaúcha. 

 
Figura 4: Localização do município de Caxias do Sul 

 

Fonte: Google Maps 

 

A base econômica e de geração de empregos em Caxias do Sul se dá, em 

grande parte, a partir das indústrias e das empresas prestadoras de serviços, seguidas 

dos comércios. Observa-se, no entanto, que as empresas de serviços e os comércios 

apresentam maior número de estabelecimentos em comparação às indústrias. 

Segundo a publicação do Sebrae (2020), Perfil das Cidades Gaúchas – Caxias 

do Sul, as indústrias de transformação e da construção civil representavam, em 2019, 

21% dos empreendimentos formais e, em 2018, 26,5% do valor adicionado, isto é, o 
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quanto a atividade econômica contribui para o PIB do município. As empresas 

prestadoras de serviços representavam 50% dos empreendimentos e, os comércios, 

28%, com 61,5% do valor adicionado ao PIB do município, somando-se os dois setores. 

Em 2019, mais de 68 mil empregos formais eram gerados pelas indústrias, de 

pequeno a grande porte, contra 60 mil empregos gerados pelo setor de serviços e 26 

mil do comércio. 

Ainda segundo o Perfil das Cidades Gaúchas do Sebrae (2019), a atividade 

agropecuária representava, em 2018, apenas 1% dos empreendimentos de Caxias do 

Sul e 0,9% do valor adicionado ao PIB, com 2752 propriedades rurais. Em 2019, havia 

1680 vínculos empregatícios gerados pelas empresas deste setor. Destaca-se, nestas 

propriedades, a criação de galináceos, sendo as principais culturas agrícolas o milho, a 

uva, a maçã, o caqui e o pêssego. 
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Caxias do Sul no Mapa do Turismo Brasileiro 

 

O Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado no âmbito do Programa Nacional de 

Regionalização do Turismo1, do Ministério do Turismo, classifica Caxias do Sul na 

região turística denominada Hortênsias, junto de outros cinco municípios: Canela, 

Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula. As regiões turísticas 

são territórios que possuem características similares e/ou complementares e aspectos 

em comum (identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica) podendo existir, 

numa região, municípios que não recebem turistas, mas que se beneficiam da 

atividade pelo fornecimento de produtos e serviços. 

O Mapa categoriza os municípios que compõem estas regiões de acordo com 

o fluxo turístico. As categorias vão de “A” a “E”, sendo que “A” representa as capitais 

e os municípios com maior fluxo turístico, maior número de estabelecimentos, 

empregos e arrecadação de impostos federais no setor de hospedagem, enquanto “E” 

representa os municípios que zeraram as cinco variáveis: quantidade de empregos e 

estabelecimentos formais em hospedagem, estimativa de turistas internacionais e 

domésticos e arrecadação nos estabelecimentos de hospedagem. 

Caxias do Sul e Canela estão classificadas na categoria B do Mapa; Nova 

Petrópolis e São Francisco de Paula estão classificadas na categoria C; Picada Café, na 

categoria D, enquanto Gramado é a única classificada na categoria A. 

No Cadastur2, cadastro dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do 

Turismo, atualmente existem 2 acampamentos turísticos, 107 agências de turismo, 19 

meios de hospedagem, 14 organizadoras de eventos, 1 parque temático, 78 

transportadoras turísticas, 80 guias de turismo, 1 centro de convenções, 15 

prestadores especializados em segmentos turísticos, 8 prestadores de Infraestrutura 

de apoio para eventos, 6 parques aquáticos e empreendimentos de lazer e 23 

restaurantes, cafeterias, bares e similares. No total, são 354 prestadores de serviços 

turísticos registrados no Cadastur, vinculados a Caxias do Sul. 

                                                           
1 O Programa de Regionalização do Turismo classifica os municípios brasileiros em regiões turísticas. Os 

municípios se articulam para desenvolver o turismo de forma conjunta. A lógica do Programa pressupõe 
que trabalhar o turismo de forma integrada, regionalizada e cooperada é mais vantajoso para a região. 
2 https://cadastur.turismo.gov.br/ 
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Dados do Município 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 
População estimada de 517.451 habitantes (IBGE- 2020) 

PIB per capita: R$ 48.959,40 (2018) 

IDHM: 0,782 

Gentílico: caxiense  

 

ÁREA DO MUNICÍPIO 

 
Área do município: 1.652,308 km² (IBGE - 2020); 

Bairros: 65 

Distância da capital (POA): 129 Km 

Limite com os municípios: norte - São Marcos, Campestre da Serra e Monte Alegre dos 

Campos; sul - Vale Real, Nova Petrópolis, Gramado e Canela; leste - São Francisco de 

Paula; oeste - Flores da Cunha e Farroupilha 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 
Unidade federativa: Rio Grande do Sul – RS 

Mesorregião: Nordeste Rio-Grandense 

Microrregião: de Caxias do Sul 

Região Turística: Serra Gaúcha 

Latitude: 29° 10' 04" S  

Longitude: 51° 10' 44" O 

Altitude: 817m 

Clima: Oceânico  
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Governança Municipal do Turismo 
 

 Secretaria de Turismo 
 

Caxias do Sul possui uma Secretaria de Turismo (SEMTUR), criada no ano de 

2003, por meio de Lei municipal. Além disso, a secretaria é liderada por um 

turismólogo com ampla experiência em turismo, tendo atuado em diferentes frentes 

do turismo no município.  

Em 2013, foram aprovadas as Políticas Públicas e o Plano Municipal de 

Turismo de Caxias do Sul, com duração de 10 anos. No entanto, o material 

apresentado no Anexo da Lei nº 7.637/2013 define diretrizes, mas não apresenta um 

posicionamento turístico claro para o município, tampouco estratégias concretas e 

um plano de ação prático para o desenvolvimento do turismo.  

Outra organização que contribui para o desenvolvimento do turismo no 

município é a Mobilização por Caxias do Sul (MOBI), organização voluntária que une 

membros da iniciativa pública, privada, academia e sociedade civil em prol de projetos 

voltados a diferentes áreas, sendo o turismo uma das suas câmaras temáticas3. Além 

da MOBI, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), também 

vem atuando em diversas ações voltadas ao turismo. Sua mais recente ação foi a 

criação do roteiro “Caxias Sabor e Aventura”, em parceria com a Prefeitura, SEBRAE e 

outras entidades. 

A partir das informações e evidências levantadas preliminarmente a respeito 

do cenário da atividade turística em Caxias do Sul, verifica-se que, embora atualmente 

não haja muitos recursos públicos alocados para o desenvolvimento da atividade no 

município, diversos grupos, ligados ou não ao poder público, estão organizados e 

cooperando a fim de estruturar planos e ações que possam desenvolver o potencial 

turístico da cidade. Evidencia-se, assim, a existência de movimentos que visam 

estruturar planos e ações de governança e cooperação, tendo em vista o 

desenvolvimento do turismo local. 

 

                                                           
3 https://mobicaxias.com.br/camaras-tematicas/turismo/3 



                                                          

33 
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da MOBI, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), também 

vem atuando em diversas ações voltadas ao turismo. Sua mais recente ação foi a 
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 Conselho Municipal de Turismo 
 

 Há também um Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), composto por 

membros de diferentes setores, como hotelaria, gastronomia, comércio, indústria, 

eventos, educação e outros. As reuniões do Conselho acontecem regularmente, na 

última terça-feira de cada mês. 

 Fundo Municipal de Turismo 
 

Com relação a eventuais investimentos futuros para o setor do turismo no 

município, verificou-se que não há nenhuma previsão nesse sentido, em se tratando 

do poder público; as verbas alocadas para o setor costumam ser baixas, sendo que o 

Fundo Municipal de Turismo ainda está em processo de criação. Por outro lado, 

                                                           
4 https://mobicaxias.com.br/camaras-tematicas/turismo/3 
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constatou-se a existência de algumas iniciativas de investimentos por parte do setor 

privado, em prol do desenvolvimento da atividade turística em Caxias do Sul. 
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Oferta Turística 
 

Na retomada do turismo, há que se reforçar a oferta turística de forma 

integrada. Mais do que falar de empresas ou atrativos, é necessário falar da identidade 

e da segurança do destino e da qualidade das experiências que o visitante poderá 

vivenciar. Por parte do setor privado, é fundamental criar estratégias integradas. 

Como, por exemplo, roteiros integrados de final de semana, envolvendo hospedagem, 

atrativos, refeições e guiamento turístico, criando experiências distintas e únicas.  

Com relação aos eventos, é fundamental que se comunique a agenda 

atualizada dos eventos e se reforce os aspectos de segurança, especialmente 

higiênico-sanitária, que serão implementados. Por enquanto, realizar alguns eventos 

virtuais ou híbridos, reforçando a proximidade e provocando o desejo no turista 

(potencial e efetivo). 

Para estabelecer um diferencial para o destino, é importante evidenciar os 

pontos relativos à produção associada no município, já que muitos poderão vir em 

busca destes produtos, comprando-os diretamente do produtor.  

Como o momento é de instabilidade, é necessário que tanto o Poder Público 

como os estabelecimentos privados atualizem constantemente os horários, 

recomendações e qualquer informação relevante a um potencial visitante e que o 

trabalho de comunicar corretamente tudo que envolve o turismo do município seja 

realizado de forma conjunta e clara.  

 

 Atrativos Históricos e Culturais 
 

Os principais atrativos históricos e culturais de Caxias do Sul envolvem 

parques, praças, museus, igrejas e prédios históricos. A área central da cidade 

concentra boa parte deles, mas também há atrativos localizados nos distritos e no 

interior do município. 

Começando pela área central, destaca-se a Praça Dante Alighieri, cujo nome é 

em homenagem ao poeta italiano autor de “A Divina Comédia”. A mesma possui 

bustos e monumentos, tanto em honra ao poeta, quanto a outras figuras importantes, 
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como Júlio de Castilhos. A Praça possui um chafariz, um letreiro com o nome de Caxias 

do Sul, bancos e árvores. No momento, o assento dos bancos foi removido, como 

forma de evitar aglomerações na Praça. É nela em que está instalado o CAT Dante 

Alighieri, único em funcionamento quando a pesquisa de campo foi realizada. 

 

Foto 1: Praça Dante Alighieri e, ao fundo, Catedral Santa Teresa 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

Compondo o cenário da Praça, logo em frente, situa-se a Catedral Santa 

Teresa. Sua inauguração ocorreu na véspera da Festa da Padroeira (Santa Teresa), em 

14 de outubro de 1899. Foi elevada ao título de Catedral quando a Diocese de Caxias 

do Sul foi criada, em 1934. A Catedral leva o nome da santa padroeira escolhida pelos 

italianos, como forma de homenagear a Imperatriz do Brasil, Dona Teresa Cristina, 

esposa de Dom Pedro II, em gratidão às terras recebidas. A catedral está aberta para 

oração e visitação de segunda a sexta, das 8h30min às 12h30min e das 14h30min às 

19h30min. Aos sábados, funciona das 9h às 11h.  

Localizada a um quilômetro de distância da Catedral Santa Teresa, está a 

Igreja São Pelegrino, que possui belíssimas obras de arte, em sua maioria pintadas 

pelo pintor italiano Aldo Locatelli. O pintor iniciou seu trabalho em 1951 e levou 10 
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anos para concluí-lo. As obras contemplam a Santa Ceia (ao fundo, no altar); a Via 

Sacra (14 painéis expostos nas paredes laterais); e o Juízo Final (no teto), inspirado na 

Capela Sistina de Roma, Itália. Além das obras de Locatelli, há também outras obras e 

monumentos, como uma réplica da Pietá, de Michelangelo, doada pelo Papa Paulo VI 

em comemoração ao Primeiro Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. 

A Igreja é uma referência, sendo vista como um dos principais atrativos históricos e 

culturais de Caxias do Sul. 

 

Foto 2: Fachada e interior da Igreja São Pelegrino 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

Ainda no Centro, situa-se a Capela do Santo Sepulcro, que também possui 

uma pintura de Aldo Locatelli, além de esculturas de Benvenuto Conte. Para visitação, 

é necessário agendar horário ou ir nos horários de missa. Já a Paróquia Imaculada 

Conceição (Igreja Capuchinhos), que foi inaugurada em 1961, fica aberta ao público 

diariamente e faz parte da ordem religiosa dos Freis Capuchinhos. A mesma localiza-se 

no bairro Rio Branco, a dois quilômetros da Catedral Santa Teresa. 

Em pontos mais afastados do Centro, na região do interior e nos distritos de 

Caxias do Sul, é igualmente possível encontrar igrejas com arquitetura e histórico 

relevantes, a exemplo da Igreja Nossa Senhora do Caravaggio no distrito de Ana Rech. 

Inaugurada em 1917, a Igreja foi construída em terras doadas por Ana Rech, 
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precursora do distrito que leva seu nome. Na frente da igreja, há um monumento em 

sua homenagem. Já na Estrada do Imigrante, localiza-se a Igreja de Pedra Sacro Cuore 

di Gesú e Maria, erguida em 1892 pelo italiano Giacomelli. No distrito de Galópolis, 

localiza-se a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, inaugurada em 1947 e 

projetada pelo mesmo arquiteto responsável pela Igreja São Pelegrino. 

 

Foto 3: Igreja Nossa Senhora do Caravaggio de Ana Rech e Monumento à Ana Rech 

  

Fonte: IPM Unisinos 

 

Com relação a museus, pode-se dizer que Caxias possui um número 

representativo de espaços nesse sentido. No centro da cidade, há o Museu Municipal, 

que resguarda artefatos dos índios, dos imigrantes italianos e da história da 

colonização de Caxias do Sul. É possível conhecer a exposição tanto sozinho, quanto 

com o acompanhamento de um guia, que explica sobre a função dos artefatos 

expostos e sua relevância histórica. Uma iniciativa interessante do Museu Municipal e 

da Prefeitura, é o acervo virtual5 dos museus da cidade, que contam também com 

vídeos explicativos na plataforma YouTube6.  

Ainda na parte central, há o Museu dos Ex-Combatentes da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, que é dedicado à 

                                                           
5 https://sites.google.com/view/museusmunicipaisdecaxiasdosul/ 
6 https://www.youtube.com/channel/UCVNOE8nXcWDDBGvTpk4bk4g 
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memória dos combatentes brasileiros. No museu, existem artefatos, fotografias e 

documentos referentes à participação brasileira na Segunda Guerra. Há também o 

Museu do Esporte de Caxias do Sul, dedicado à pesquisa, educação e difusão da 

memória esportiva do local. Já o Museu dos Capuchinhos foi criado com o intuito de 

preservar a memória dos Freis Capuchinhos no Rio Grande do Sul. O Museu da FEB e o 

Museu dos Capuchinhos não estavam abertos para visitação no período em que foram 

procurados.  

O Museu de Ambiência Casa de Pedra, inaugurado em 1975, ano do 

Centenário da Imigração, é uma casa construída em meados do século XIX pela família 

Lucchese que serviu como moradia, espaço de serviços e negócios para os Lucchese e 

outras famílias. A casa é toda construída com pedras basálticas, rejuntadas com barro, 

e em seu interior são expostos móveis, objetos de decoração, roupas e outros 

artefatos que representam a vida da época. As visitas no museu são acompanhadas de 

um guia, que explica a história da casa, das famílias que passaram por ali e dos objetos 

expostos. Na área externa, há também um parreiral e um poço que era utilizado na 

época.  

 

Foto 4: Museu de Ambiência Casa de Pedra 

  

Fonte: IPM Unisinos 
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Já o Monumento Nacional ao Imigrante, com abrangência nacional, celebra e 

homenageia todos os imigrantes que vieram para o Brasil, representados por um casal 

de imigrantes, forjados em bronze, na tradicional metalúrgica caxiense Abramo Eberle 

S.A., a partir do molde produzido pelo artista pelotense Antonio Caringi. O 

monumento foi inaugurado em 1954 pelo então presidente Getúlio Vargas, durante a 

Festa Nacional da Uva. Na cripta junto ao monumento, há o Museu do Imigrante, que 

apresenta objetos, painéis e fotos com foco na pluralidade étnica e na valorização da 

mulher no processo de imigração. Destaca-se também, nessa linha, a Epopéia do 

Imigrante no distrito de Ana Rech. A epopeia apresenta 15 painéis que contam a saga 

dos imigrantes italiano dos anos de 1875 até 1924, a partir de sua saída da Itália e 

colonização das terras caxienses. 

 

Foto 5: À esquerda, Monumento ao Imigrante e Museu do Imigrante. À direita, 
Epopéia do Imigrante, em Ana Rech 

 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

Os horários de funcionamento do Museu Municipal, Museu do Imigrante e 

Museu de Ambiência Casa de Pedra, são das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, com 

horários reduzidos por conta da pandemia. Aos domingos, há um rodízio entre os 

museus municipais da cidade, sendo que estes abrem apenas um domingo no mês, e 

deve-se consultar essa informação por telefone. No momento, não há funcionamento 

aos finais de semana. Em geral, os museus estão em bom estado de conservação e o 
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atendimento prestado é cordial, informativo e de qualidade. Um ponto negativo é que, 

por estarem localizados em prédios antigos (como a Casa de Pedra e o Museu 

Municipal), as visitações não são acessíveis a cadeirantes e pessoas com dificuldade de 

locomoção. 

Além dos museus já citados, que encontram-se na região central e arredores, 

há aqueles que ficam no interior e nos distritos de Caxias do Sul. O Museu da Uva e do 

Vinho Primo Slomp, localizado junto à Cooperativa Vitivinícola Forqueta, apresenta 

objetos, maquinários e demais artefatos que os imigrantes utilizavam na fabricação do 

vinho. O local também comercializa o vinho, além de produtos típicos, como queijos, 

salames e pães. Já na Estrada do Imigrante, é possível conhecer a Casa Zinani, que 

conta com um pequeno museu de acervo familiar, apresentado pela própria 

proprietária da Casa. As Casas Bonnet, que também ficam na Estrada do Imigrante, são 

as casas de pedra mais antigas da região, construídas pelo francês Henri Bonnet. A 

visitação é mediante agendamento, sendo possível também fazer o passeio de 

carretão e conhecer os pequenos museus dentro da propriedade. Além dos espaços já 

citados, cita-se também o Museu São Brás, localizado no distrito de Ana Rech. 

Em Galópolis, é possível conhecer o Museu do Território, que é um museu a 

céu aberto com 15 locais demarcados que contam a história da cidade por meio do 

patrimônio. No museu, destacam-se alguns pontos, como o Instituto Hércules Galló, 

cujo nome do Instituto (bem como do distrito de Galópolis) é em homenagem ao 

italiano Hércules Galló, importante empreendedor do setor têxtil que alavancou 

economicamente a região por meio do lanifício “Companhia de Tecidos de Lã”. No 

Instituto, que fica na antiga casa de Hércules, é possível conhecer a trajetória do 

empreendedor, além da história da imigração italiana através de vídeos, painéis 

multimídia, fotos, textos disponibilizados em totens, objetos, móveis e documentos. A 

visita ao Instituto é guiada e leva em torno de 1h30min. A entrada é gratuita e há 

estacionamento no local, sendo que os horários de funcionamento são de terça a 

sábado, das 13h30min às 17h30min. 
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Foto 6: À esquerda, Instituto Hércules Galló. À direita, placa do Museu do Território 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 
Outros pontos do Museu do Território são a Vila Operária, que foi construída 

na época do lanifício para abrigar e atrair operários, já que os preços cobrados pelo 

aluguel eram simbólicos, como forma de incentivo ao trabalho. Há também a Igreja 

Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, já abordada neste capítulo, a Praça Duque de 

Caxias, que fica no centro da cidade, o Lanifício e outros pontos espalhados pela 

extensão do distrito.  

Com relação a espaços que promovem atividades culturais, pode-se citar o 

Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, que ocupa um prédio 

histórico desde 2001, e conta com sala de cinema, galeria de arte, sala de exposições, 

um café, salas e escola de dança, o Acervo Municipal de Artes Plásticas (AMARP), o 

Teatro Valentin Lazzarotto, além de órgãos da Secretaria Municipal de Cultura. O local 

fica aberto ao público, e é possível visitar as galerias e exposições de arte. A Galeria 

Municipal de Arte Gerd Bornheim, que fica junto à Biblioteca Pública Municipal Dr. 

Demetrio Niederauer, apresenta exposições de diferentes artistas, e que se renovam 

todos os meses. Já o Moinho da Cascata, prédio histórico tombado que funcionou 

como o único moinho de trigo do estado até 1950, hoje é palco para o Grupo Ueba 

Produtos Notáveis, grupo teatral que ocupa o prédio e promove eventos culturais.  

Como espaços históricos importantes da cidade, pode-se citar a Estação 

Férrea, que foi inaugurada em 1910, possibilitando a expansão e desenvolvimento da 

cidade por conta da conexão entre Caxias do Sul e a capital Porto Alegre. Além da 
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própria estação, há no entorno diversos prédios históricos, como a Secretaria 

Municipal da Cultura, a Biblioteca Largo da Estação e a Praça das Feiras, onde ocorre 

a Feira do Agricultor. O lugar costumava ser um ponto de concentração de bares, 

restaurantes e vida noturna agitada, no entanto, por conta do fechamento de diversos 

estabelecimentos no entorno, isso não é mais uma realidade. Além da Estação Férrea, 

há o Arquivo Municipal João Spadari Adami, que está localizado em um prédio 

tombado pelo patrimônio histórico, e resguarda diversos arquivos importantes da 

cidade. 

Além das construções supracitadas, é possível mencionar o prédio da antiga 

Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (MAESA), que teve importância significativa para a 

história e desenvolvimento da cidade, como a fundição do Monumento do Imigrante, 

por exemplo. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico e foi cedido ao município 

de Caxias do Sul pelo Governo do Estado, mediante apresentação do Plano de 

Ocupação do local. Há uma grande expectativa por parte do poder público e da 

população sobre o prédio e, embora não se tenha nada definido, espera-se que o local 

possa ser um espaço cultural, com mercado público, centro de convenções e áreas 

administrativas do município, por exemplo, o que pode ser um grande ganho para a 

cidade.  

Por fim, cita-se os Pavilhões da Festa da Uva, que além de sediar a festa, 

também comporta diversos espaços culturais dentro do parque, como o Monumento 

Jesus do Terceiro Milênio, feito pelo escultor caxiense Bruno Segalla, com 20 metros 

de altura e uma vista privilegiada da cidade. Junto ao Monumento, há o Memorial 

Atelier Zambelli, criado com a intenção de preservar o histórico da família Zambelli, 

que por muitos anos desenvolveu suas atividades artísticas na região, destacando-se 

os trabalhos de escultura em madeira e moldes de gesso. No parque, também é 

possível encontrar uma Réplica de Caxias de 1885, que é um conjunto de 17 casas de 

madeira que seguem os padrões construtivos daquela época, além da Cidade de 

Rolhas, que expõe traços temáticos de uma típica vila italiana, feita com cerca de 45 

mil rolhas. No momento, a visitação do parque está interrompida por conta da 

pandemia e, segundo dados coletados na pesquisa, alguns dos atrativos, como a 

Cidade de Rolhas, precisam de manutenção.  
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Analisando os principais elementos e informações levantadas na categoria 

Históricos e Culturais de Caxias do Sul, observa-se que a história e a cultura do lugar – 

marcadas principalmente pela colonização italiana da qual o município foi palco – 

estão representadas em suas construções, monumentos, museus, igrejas, prédios e 

arquitetura. Este é um patrimônio histórico-cultural representativo, sendo que 

diversos atrativos que o compõem já são conhecidos e explorados turisticamente. Em 

contrapartida, verifica-se que ainda há oportunidade de qualificação das ofertas 

turísticas relacionadas aos mesmos. 

Os diversos atrativos históricos e culturais existentes poderiam ser 

organizados visando formar roteiros de turismo cultural, a partir da criação de 

experiências e vivências da história e da cultura local e assim contando a história de 

Caxias do Sul e da região. O turismo cultural também poderia ser explorado a partir da 

realização de feiras/festivais culturais e gastronômicos bem como de eventos 

culturais/temáticos que envolvam a comunidade local e regional. Frente às inúmeras 

igrejas, capelas e catedrais de Caxias do Sul, tanto no Centro quanto no interior, o 

turismo religioso também poderia ser fomentado, explorando-se os atrativos em 

conjunto. 

Ainda, menciona-se como oportunidade de exploração turística ligando 

atrativos de relevância histórica e cultural a atrativos econômicos, a revitalização da 

Estação Férrea, antes reconhecida pela vida noturna agitada. Sugere-se repensar esse 

espaço, para que ele volte a ter participação ativa na cidade. Ainda, há um grande 

potencial de desenvolvimento, tanto no prédio da MAESA, quanto nos Pavilhões da 

Festa da Uva como espaços de cultura, gastronomia, lazer e eventos. São dois espaços 

relevantes para a cidade e a suas potencialidades e identidades devem ser levadas em 

conta na formalização dos projetos, de forma que ambos possam se tornar núcleos 

fortes na cidade, com propostas diferentes para que não compitam entre si. 

Como principais pontos positivos identificados nesta categoria, destaca-se o 

grande número de espaços culturais existentes em Caxias do Sul, assim como o 

atendimento qualificado prestado nesses lugares. Cita-se como um bom exemplo, o 

Instituto Hércules Galló, por conta da organização do fluxo da mostra, da 

infraestrutura física, do atendimento e da tecnologia aliados à história presente no 

lugar. O Instituto também é adaptado para receber pessoas com dificuldade de 
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locomoção e já está pensando em formas de viabilizar os conteúdos da mostra em 

braile. O Museu do Território também se apresenta como uma iniciativa interessante, 

já que permite que os visitantes possam acessar e conhecer a história dos espaços a 

qualquer momento, conforme seus interesses. 

Como aspectos que podem interferir negativamente no desenvolvimento 

turístico de Caxias do Sul, destaca-se o horário de funcionamento dos museus e das 

galerias de arte que, em geral, não abrem aos domingos. Além disso, boa parte desses 

espaços não possui acessibilidade. Percebeu-se, também, que os prédios tombados 

como patrimônio histórico na cidade possuem uma placa de identificação, mas que 

muitas dessas placas estão danificadas ou descoladas. Assim, é necessário observar 

que ações de manutenção, sinalização e identificação são essenciais para que roteiros 

culturais se consolidem. 

 

 Atrativos Naturais 
 

Por conta de sua vasta extensão territorial, Caxias do Sul possui atrativos 

naturais tanto em áreas centrais, quanto em áreas mais afastadas, no interior do 

município e em seus distritos. Na área central, há um grande número de parques 

arborizados, que oferecem espaços propícios para caminhadas, prática de esportes e 

lazer. 

O Parque Getúlio Vargas, também conhecido como Parque dos 

Macaquinhos, localiza-se no Centro, perto da Prefeitura e a um quilômetro da Praça 

Dante Alighieri. 

O Parque possui uma pista para corridas e caminhadas, quadras para a prática 

de esportes, aparelhos de academia ao ar livre, bancos espalhados por toda a extensão 

do local e pracinha para crianças. Há também banheiros, uma lancheria e um posto da 

Brigada Militar, o que garante a segurança do local. Durante a pesquisa, verificou-se 

que a estrutura do Parque está em bom estado de conservação e limpa. 
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Foto 7: Parque Getúlio Vargas 

 

Fonte: IPM Unisinos 

O Parque Cinquentenário também fica no centro da cidade e segue a mesma 

linha do Parque dos Macaquinhos, com área para caminhadas, pracinha, quadra de 

esportes e bancos. A nove quilômetros do Centro, situa-se o parque Lagoa do Rizzo 

que, além de oferecer uma estrutura semelhante aos parques já mencionados, 

também tem uma lagoa com bancos, ciclovia e pista para caminhada disponíveis no 

entorno da mesma. Em geral, os parques de Caxias estão abertos diariamente para 

visitas, fechando somente à noite. Alguns contam também com internet Wi-Fi gratuita 

para os visitantes e são de fácil acesso e localização. 

Outros espaços que oferecem contato com a natureza e trilhas guiadas para 

tomada de conhecimento sobre a mata nativa e determinadas espécies são o Jardim 

Botânico e o Mato Sartori, que possuem participação mais ativa da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. Ambos ficam na região central de Caxias do Sul e as 

visitas guiadas são realizadas mediante agendamento. 

Mais afastados da região central do município estão localizados outros 

atrativos naturais, com destaque para o distrito de Criúva, a 55 quilômetros do Centro. 

Boa parte do trajeto até o centro do distrito é feito por meio da BR-116 ou pela Rota 

do Sol, com asfalto em boas condições. Já as localidades não centrais de Criúva, 

geralmente necessitam ser acessadas percorrendo-se estradas de chão. Nestes 
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lugares, é possível fazer turismo de aventura, de natureza e de esportes, por meio de 

locais que propiciam essas práticas, como cachoeiras e trilhas. Dentre os atrativos, 

destacam-se o Cânion dos Palanquinhos e a Cachoeira da Mulada.  

O Cânion dos Palanquinhos, que fica a 20 quilômetros do centro de Criúva, é 

considerado o maior patrimônio natural do município de Caxias do Sul. Consiste em 

paredões de basalto de 150 metros de altura, em uma área de 230 hectares. O acesso 

ao Cânion é feito por meio de estrada de chão e há poucas placas indicativas sobre o 

caminho e distâncias a serem percorridas. No local, não há nenhum tipo de estrutura 

física ou de apoio e o acesso pode ser perigoso para quem não conhece a região. É 

possível fazer trilhas, praticar rapel e outros esportes no Cânion e arredores, mas é 

altamente recomendado estar acompanhado de guias locais. 

A Cachoeira da Mulada situa-se na Reserva Bertussi. No local, é possível fazer 

trilhas ecológicas, de nível leve a difícil, que dão acesso à cachoeira. A infraestrutura 

do local é simples e há apenas um galpão onde é possível pedir informações turísticas, 

comprar bebidas não alcoólicas, acessar os banheiros e utilizar energia elétrica, 

quando necessário. O lugar oferece também a possibilidade de comprar cestas de 

piquenique, com toalha, bebidas e produtos caseiros.  

Cabe destacar que a Reserva possui o Selo Turismo Responsável, do 

Ministério do Turismo, e segue protocolos de higiene como a oferta de pias para lavar 

as mãos, álcool gel, uso de máscara nas dependências e operação com 25% da 

capacidade máxima do local. O valor de acesso à Reserva é de R$ 20 por pessoa, e as 

visitas devem ser, preferencialmente, sob agendamento. A Reserva Bertussi funciona 

somente aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.  

Embora esses dois atrativos tenham destaque em Criúva, o distrito como um 

todo é dotado de belas paisagens e locais passíveis de exploração turística. É possível 

perceber que a região já desenvolve atividades voltadas ao turismo rural, cultural, de 

natureza, de esportes e de aventura, porém há ainda amplo espaço para o 

desenvolvimento do turismo nestes segmentos. 

Na Estrada do Imigrante, é possível visitar a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 

onde fica a Capela Nossa Senhora de Lourdes, inaugurada em 1949. O acesso à gruta é 

feito por meio de 150 degraus, que correspondem a um rosário ou dois terços, e que 

descem até a gruta em meio à mata. Há também uma cachoeira, porém, segundo 
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placa indicativa no local, o acesso é proibido por conta da queda de pedras durante o 

trajeto. Além do cunho religioso, a gruta também é reconhecida por ser um ótimo 

destino para escalada e rapel, sendo que há diversos ganchos já instalados na mesma 

para possibilitar a prática. É possível comprar produtos coloniais, fazer lanches e 

almoçar em um estabelecimento que fica no local, porém os almoços ocorrem 

somente aos domingos e mediante agendamento.  

 

Foto 8: Capela na Gruta Nossa Senhora de Lourdes 

  

Fonte: IPM Unisinos 

 

 
Outro atrativo que pode ser citado e que também fica afastado da área 

central da cidade é o Grutão Ecoparque7. O Parque fica em Santa Lúcia do Piai, distrito 

de Caxias do Sul que, junto com Criúva, é um dos maiores sítios arqueológicos de 

índios Caingangues do Rio Grande do Sul. O Grutão serviu como moradia temporária 

para os indígenas, que se abrigavam nas fendas do entorno da gruta. O lugar fica a 23 

quilômetros do centro da cidade, sendo nove quilômetros de percurso em estrada de 

chão. O acesso ao Parque é pago, sendo R$ 15 para adultos e R$ 7 para crianças de 4 a 

10 anos. Há também a possibilidade de acampar e, nesse caso, os valores ficam entre 

R$ 40 a diária para adultos e R$ 20 para crianças. 

                                                           
7 https://grutao.com.br/ 
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Por conta das formações rochosas, o local é muito procurado para atividades 

de escalada e rapel, tendo estrutura preparada para esse fim. A cachoeira e o rio que 

passam por lá também são grandes atrativos, sendo possível fazer trilhas pela mata até 

esses lugares, tomar banho de rio e cachoeira, além de ensaios fotográficos. No 

parque, são disponibilizados espaços para churrasco, mesas com bancos, banheiros, 

além de um estabelecimento que serve lanches (porém não há almoço).  

Em Galópolis, também distrito de Caxias do Sul, localiza-se a Cascata Véu de 

Noiva, cuja queda d’água foi utilizada para gerar energia para os lanifícios da região. 

Atualmente, é possível ver a cascata por meio de um mirante, que fica na BR-116, em 

frente ao Museu Hércules Galló. O acesso ao mirante é precário, com asfalto do 

acostamento deteriorado e pouco espaço para estacionar, além do movimento intenso 

na via. 

Foto 9: Cascata Véu de Noiva, vista do mirante 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 
 Pelo fato deste ponto ter uma bela vista, estar nas margens da BR-116 e em 

frente ao Museu Hércules Galló, entende-se que há a possibilidade de se desenvolver 

um espaço mais aprimorado, como um café ou venda de produtos típicos, por 

exemplo. Durante a pesquisa, foi possível perceber que há uma carência de espaços de 

conveniência e alimentação fora do centro da cidade, o que dificulta passeios de longa 

duração pelo interior. Ter um espaço que contemple a vista da cachoeira, com local 

para estacionar, e que ainda ofereça algum tipo de alimentação, pode atrair visitantes 
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e demais motoristas que estão trafegando na via para fazer uma pausa e consumir na 

região. 

Por fim, as estradas do interior de Caxias do Sul apresentam, por si só, belas 

paisagens naturais. Ao longo da pesquisa, foi possível perceber diversas pessoas 

praticando atividades esportivas, como corrida, ciclismo e caminhadas ao longo de 

estradas como Caminhos da Colônia e Estrada do Imigrante. Ainda não há estrutura 

preparada especialmente para estes fins, apenas algumas placas alertando motoristas 

sobre a possibilidade de ciclistas na via.  

Analisando as informações levantadas na categoria Atrativos Naturais, 

conclui-se que Caxias do Sul tem grande potencialidade nesta dimensão. Há diversas 

regiões passíveis de exploração e desenvolvimento, com destaque para o distrito de 

Criúva, que apresenta muitas possibilidades nesse sentido, sendo a principal o Cânion 

dos Palanquinhos, visto sua representatividade como maior patrimônio natural do 

município. Hoje, a visitação ao Cânion é precária, perigosa e sem estrutura. É preciso 

incrementar a sinalização das estradas, com placas que indiquem a direção e distâncias 

até o local. Ainda, é recomendado que a estrutura do Cânion seja feita de maneira que 

o turista consiga visitar o lugar de forma autônoma e segura, sem necessidade de guias 

de turismo locais para atividades mais simples. 

Além da exploração do Cânion dos Palanquinhos, há grande possibilidade da 

região como um todo se tornar um núcleo de ecoturismo, turismo rural, turismo de 

esportes e de aventura e turismo de saúde. Estes segmentos turísticos costumam 

atrair pessoas tanto nos finais de semana quanto em dias de semana. Essa 

movimentação pode garantir a abertura e a manutenção de novos empreendimentos, 

bem como a continuidade de empreendimentos existentes em estradas importantes, 

como a Estrada do Imigrante e os Caminhos da Colônia. Para isso, é preciso preparar as 

estradas para receber ciclistas, corredores e praticantes de caminhada de forma 

segura e atrativa, além da estrutura em outros pontos de interesse e para a prática de 

outros tipos de esportes, como rapel e esportes de montanha. 

Atualmente, grande parte dos estabelecimentos, atividades e possibilidades 

existentes em Criúva são acessadas somente com agendamento prévio, o que é uma 

barreira para o visitante que busca explorar a região de forma espontânea e sem 
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agendamentos. Para que a região se desenvolva com foco em turismo, é necessário 

modificar este cenário. 

Em relação aos atrativos naturais que ficam na região central da cidade 

(como os parques citados), observa-se que não há um apelo turístico evidente, sendo 

mais uma proposta de lazer e entretenimento para moradores da cidade. Há a 

possibilidade de desenvolvimento nesse sentido no caso dos parques Jardim Botânico 

e Mato Sartori, porém seria necessário investir na infraestrutura e na proposta geral 

de ambos.   

 

 Atrativos Econômicos 
 

A economia de Caxias do Sul é diversificada e, sem dúvida, um dos pontos 

fortes do município, o que a coloca em evidência no estado do Rio Grande do Sul. 

Possui empresas e vínculos empregatícios gerados em bom número a partir dos 

diferentes setores: indústria, comércio, serviços e agropecuário. Entre eles, é notável a 

representatividade das indústrias para a sua base econômica, com destaque para as 

fabricantes de máquinas e equipamentos, de veículos e peças para indústria 

automotiva, metalúrgicas, moveleiras, têxteis, de alimentos, bebidas e outros. Nesse 

contexto, o fato de ser um dos maiores polos industriais do estado faz com que 

circulem, diariamente, muitas pessoas a trabalho e a negócios na cidade, 

movimentando hotéis e restaurantes locais em função do turismo de negócios. 

Nesse contexto, os empreendimentos locais motivaram a criação de roteiros 

de turismo industrial, inclusive operacionalizados e operados por agência receptiva 

local. Estes roteiros mesclam visitações técnicas e guiadas às empresas, a passeios em 

atrativos históricos e culturais, assim como paradas em vinícolas, cantinas e 

restaurantes para desfrutar da gastronomia local. Observou-se, no entanto, que este 

tipo de roteiro tem baixa procura pelo público. 

O cultivo da uva, a produção de vinhos, espumantes e sucos também são 

atividades econômicas importantes para Caxias do Sul, ao mesmo tempo em que estes 

podem ser apontados como alguns dos principais produtos locais, possuindo, assim 

grande potencial de exploração turística. Têm, além disso, uma forte ligação com a 

história e a cultura local, uma vez que a maioria dos empreendimentos envolve 
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pequenas empresas familiares, pertencentes aos descendentes de imigrantes, que 

passam técnicas de cultivo da uva e processos produtivos de geração em geração. 

Nesse sentido, alguns empreendimentos produtores de “uvas de mesa” e 

“vinícolas”, já estão organizados em rotas, roteiros e circuitos turísticos, a exemplo do 

Circuito das Uvas de Mesa e o Circuito das Vinícolas, divulgados no portal turístico 

Guia de Caxias do Sul. Na prática, entretanto, observou-se que a maioria destes locais 

só abre mediante agendamento prévio. Como relatado anteriormente, na seção Rotas 

e Roteiros Turísticos deste relatório, na região do Vale Trentino, não havia nenhuma 

vinícola aberta no momento em que a pesquisa de campo foi realizada. 

Neste segmento, a Cantina Tonet é um dos empreendimentos mais voltados e 

preparados à atividade turística. Construída em pedras, conserva os aspectos rústicos 

em sua arquitetura, proporcionando aos visitantes contato com a história e a cultura 

trazida da Itália pela Família Tonet em 1897. A Cantina oferece visita guiada aos 

processos de plantio, colheita e elaboração de vinhos, sucos e espumantes. O visitante 

também pode degustar os produtos e adquiri-los na loja de varejo. A cantina está 

aberta à visitação diariamente, das 8h às 12h, e das 13h30min às 17h. As visitas 

guiadas ocorrem das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h, porém é necessário agendamento 

prévio. 

A produção de cervejas artesanais em Caxias do Sul é outra atividade 

econômica que vem recebendo gradativo destaque, em função de diversas cervejarias 

já instaladas no município, algumas com projeção nacional, representando, assim, 

outra potencialidade turística. Os bares das cervejarias também desempenham 

importante papel na vida noturna de Caxias do Sul e, para além da fabricação de 

cervejas, há outras propostas de bares disponíveis, inspirados em diferentes 

nacionalidades e culturas (bares irlandeses, alemães, franceses, turcos) ou focados em 

jogos, com mesas profissionais de sinuca e pista de boliche. 

Assim como as fabricantes de bebidas produzidas a partir da uva, as 

cervejarias locais e o produto “cerveja” também já integram roteiros turísticos, como o 

Circuito das Cervejarias e o Circuito dos Bares e Casas Especializadas em Cerveja. 

Deve-se mencionar, também, o recente roteiro criado, Caxias Rota Sabor & Aventura, 

que une cervejarias e vinícolas, assim como restaurantes, atrativos naturais e culturais. 
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Os produtos de artesanato frequentemente tem ligação com a história e a 

cultura de um lugar. Em 2019, em Caxias do Sul, havia mais de 2700 artesãos ativos 

registrados junto a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS/Sine) e 

mais de 700 cadastros de microempreendedor individual em atividades relacionadas 

ao artesanato. Contudo, durante a pesquisa de campo, constatou-se que esta 

atividade tem pouca visibilidade no município, ficando mais evidente durante eventos 

municipais como a Festa da Uva, que conta uma mostra de artesanato local. Os 

principais produtos de artesanato em Caxias são as cestas de vime e os sapatinhos de 

madeira; entretanto, estes são encontrados mais facilmente no interior do município, 

como no distrito de Ana Rech, que possui uma lojinha destes produtos. 

Com relação a produtores e agricultores locais, por meio da Secretaria 

Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), são criados diversos 

espaços e ocasiões para a exposição e comercialização de produtos. A SMAPA divulga, 

em sua página na internet, 5 feiras: Feira do Agricultor, Feira do Peixe Vivo, Feira do 

Vinho, Feira Ecológica e a Feira Ponto de Safra. 

Entre elas, destacam-se: a Feira Ecológica, realizada com a participação de 

produtores locais e de agricultores de outros municípios, onde todos os alimentos 

comercializados foram cultivados sem a aplicação de pesticidas, herbicidas ou 

fungicidas químicos; e a Feira do Agricultor, que ocorre durante cinco dias da semana 

(de terça a sábado) em 35 pontos da cidade e possui 134 produtores cadastrados, 

separados em duas categorias: produtores e comerciantes. Os produtores oferecem 

frutas e legumes da região e da época de maior demanda; os comerciantes (aqueles 

que não plantam, apenas revendem) oferecem produtos que já não estão na época de 

safra ou que não estejam sendo produzidos em Caxias. 

Em conjunto com a Feira do Agricultor e a Feira Ponto de Safra, ocorre a 

Feira do Vinho. Com o objetivo de valorizar a produção local, vinícolas de Caxias do Sul 

são autorizadas a comercializar diretamente ao consumidor, com preços mais 

acessíveis. Como estas feiras ocorrem de terça-feira a sábado, são mais voltadas à 

comunidade local, não tendo tanto apelo turístico. Além das feiras, é possível adquirir 

produtos diretamente nas vinícolas, quando estas abrem, ou nos supermercados da 

cidade. Durante a pesquisa, não foram identificados estabelecimentos especializados 
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e/ou voltados exclusivamente à exposição e à venda destes produtos, ou que 

reúnam marcas de diversos produtores em um só local. 

Caxias do Sul também é a cidade sede da Universidade de Caxias do Sul, 

principal instituição de ensino de nível superior da região. Sua estrutura conta com 

mais sete unidades espalhadas em outras cidades da Serra. Estima-se que a UCS 

atinja uma população de mais de um milhão de habitantes, considerando os oito 

campi. A universidade atrai estudantes, visitantes e profissionais de outras regiões do 

estado e do Brasil, sendo mais uma fonte de arrecadação e de projeção para o 

município. Cabe lembrar que Caxias do Sul também é referência em serviços de saúde 

para dezenas de municípios do seu entorno, absorvendo a demanda por atendimento 

médico em geral destes municípios. Nesse contexto, a UCS também desempenha 

papel importante, por meio do seu Centro Clínico, serviço de testes e diagnósticos da 

Covid-19, telemedicina e laboratórios de serviços tecnológicos de diversas áreas do 

conhecimento. 

Considerando o contexto econômico de Caxias do Sul, podem ser apontados 

mais de um produto local com potencial de exploração turística. O cultivo da uva e a 

produção de vinhos, espumantes e sucos, integrados à cultura e à gastronomia típica 

italiana, assim como a grandes eventos, a exemplo da Festa da Uva, tornam Caxias do 

Sul reconhecida estadual, nacional e até internacionalmente, projeção da qual o 

município pode beneficiar-se. Ainda, os atrativos econômicos e a estrutura robusta de 

comércio e serviços em geral, somados a atuação de empreendimentos locais em 

novos segmentos, como o de produção de cervejas artesanais e, consequentemente, 

os bares locais, que ajudam a movimentar a vida noturna na cidade. 

Sendo assim, ao analisar as informações levantadas na categoria Atrativos 

Econômicos, verifica-se que, de maneira geral, existem iniciativas que visam a 

exploração turística das atividades econômicas desenvolvidas no município de Caxias 

do Sul, mas que há espaço para maior organização, qualificação e incremento dos 

produtos turísticos já existentes, levando-se em conta, principalmente, que a efetiva 

participação dos empreendimentos nas rotas e roteiros, a constância e a continuidade 

dos mesmos, são fundamentais para se obter produtos turísticos sólidos. 

Ao considerar o turismo de negócios e o turismo industrial, verifica-se que as 

atividades econômicas desenvolvidas em Caxias do Sul geram fluxo turístico para o 
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município, o que se reflete na ocupação de hotéis e restaurantes durante os dias úteis 

da semana. Por outro lado, observa-se que esta é uma demanda que ocorre de forma 

espontânea, ou seja, decorre naturalmente das atividades econômicas das 

organizações e não por um esforço planejado com o objetivo de atrair visitantes. Deve-

se reconhecer como importante a criação de roteiros turísticos neste segmento, já 

comercializados por agência de turismo local; porém, verifica-se que falta alavancar 

estes produtos por meio da definição de estratégias e ações de divulgação e venda 

dos mesmos. Nesse sentido, poderiam ser feitas parcerias junto a escolas, 

universidades e outras instituições de ensino e criar roteiros entre empresas 

integrantes da mesma cadeia produtiva. 

Com relação ao turismo gastronômico, turismo de compras e a exploração 

dos negócios e dos produtos locais dos diversos segmentos, as ações de exploração 

destas potencialidades também poderiam estar melhor formatadas e estruturadas. 

Observa-se, de maneira geral, que os roteiros e circuitos disponíveis não vão além de 

sinalizações em mapas, listas de empreendimentos participantes ou ações isoladas 

destes empreendimentos. Assim, há uma lacuna na criação de um produto ou de 

produtos turísticos robustos, integrados, sejam focados em apenas uma 

potencialidade/tipo de atividade econômica, sejam mais amplos, unindo os diversos 

potenciais identificados. 

Por fim, o desenvolvimento de produtos relacionados ao turismo de saúde 

também se mostra como uma oportunidade interessante para Caxias do Sul. Seja em 

anos de pandemia, como 2020 e 2021, ou em anos regulares, é comum que as pessoas 

viajem em busca de tratamentos e cuidados médicos e hospitalares. O turismo de 

saúde também engloba cuidados com a saúde mental, emocional e espiritual. Nesse 

sentido, os produtos turísticos neste segmento podem encontrar base na estrutura de 

saúde-referência de Caxias do Sul assim como nos atrativos naturais descritos em 

seção específica. 

 

 Eventos  
 

Caxias do Sul não possui um calendário de eventos anual definido e 

formalizado, tampouco divulgado na internet, em canais oficiais. No site da Prefeitura 
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Municipal, há uma página destinada a divulgação dos eventos 

(https://caxias.rs.gov.br/servicos/eventos), porém nela consta apenas o mês de maio, 

que lista diversos acontecimentos, desde cursos, datas especiais, atividades esportivas, 

entre outras relacionadas ao cotidiano da cidade. Já na capa do site, dentro de Links 

Úteis, há um link para o site da Festa da Uva, onde também é divulgada a Festa das 

Colheitas, sendo a primeira o evento mais representativo do município. 

A Festa da Uva é um evento tradicional, que teve origem no ano de 1931, 

com a proposta de promover a exposição de uvas e a troca de experiências entre os 

produtores. Com o passar dos anos, tornou-se um dos mais importantes eventos 

temáticos do Brasil e símbolo de Caxias do Sul e da Serra gaúcha. A Festa envolve um 

desfile alegórico no centro da cidade e a exposição de uvas nos estandes dos 

produtores. Além disso, nos pavilhões da Festa, também são expostos e vendidos 

produtos diversos, que têm ou não relação com a uva. O visitante tem contato com o 

produto por meio de um voucher que lhe dá o direito de degustar um cacho de uva na 

Festa. Também expõem produtos, grandes indústrias da região. O evento é bianual e 

ocorre nos meses de fevereiro e março; a última edição ocorreu em 2019. Para a 

próxima, em 2022, já está fixada a data de escolha das soberanas, que será em 2021, 

sendo esta outra tradicional celebração que a envolve. 

Nos anos em que não ocorre a Festa da Uva, é realizada, em Caxias, a Festa 

das Colheitas, que busca celebrar a prosperidade do que foi semeado e homenagear 

os agricultores. É considerado o segundo maior evento comunitário da Serra gaúcha, 

depois da Festa da Uva. Em 2021, será realizada sua terceira edição, com programação 

dividida ao longo de quatro finais de semana. A principal atração é uma feira 

multisetorial, shows e espetáculos. 

Além das feiras do vinho, que ocorrem o ano todo junto à Feira do Agricultor 

e à Feira Ponto de Safra, mencionadas na seção de Atrativos Econômicos deste 

relatório, durante as comemorações do Dia do Vinho, a SMAPA realiza a Feira do 

Vinho na Praça Dante Alighieri. São três dias do mês de junho em que as vinícolas 

integrantes da Rede de Vinícolas de Caxias do Sul (Revinsul) comercializam 

diretamente ao consumidor e ficam disponíveis para responder dúvidas sobre a 

produção local. O evento é realizado em parceria com a Secretaria Municipal do 
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Turismo (Semtur) e conta com atrações culturais, workshops e degustações 

comentadas. 

No segmento de negócios, a MERCOPAR é uma feira tradicional, que ocorre 

desde a década de 1990, e tem como principal objetivo estimular a realização de 

negócios entre pequenas, médias e grandes empresas. A feira não deixou de ocorrer 

nem em 2020, ano de pandemia, quando contou com mais de 235 expositores de 

diversos segmentos da indústria e um público presencial de mais de 7000 pessoas. Em 

2021, a feira já está agendada, devendo ocorrer em outubro. 

No campo do lazer e do entretenimento, um evento bastante conhecido e 

que acontece em Caxias do Sul é o Mississipi Delta Blues Festival, cuja primeira edição 

ocorreu no ano de 2008. O mesmo surgiu a partir do Mississipi Delta Blues Bar, quando 

os sócios do estabelecimento resolveram fazer uma celebração de final de ano 

reunindo os artistas que haviam se apresentado no local. O evento foi evoluindo ano 

após ano e, atualmente, é um evento consolidado, que atrai público de outros estados 

e países, além de figurar entre os principais eventos do calendário de Caxias do Sul. 

Por conta do fechamento do Mississipi Delta Blues Bar, que era na estação férrea, está 

se estudando um novo lugar para sediar o evento, que a princípio será feito no Parque 

da Festa da Uva, aproveitando as áreas abertas do parque. 

Durante a pesquisa de campo, foram identificados, além destes, outros 

eventos realizados em Caxias do Sul: Carnaval; Parada Livre; Aniversário de Caxias; 

Festa do Divino Espírito Santo (Criúva e Vila Seca); Festa do Agricultor (Fazenda 

Souza); Festa do Vinho Novo de Forqueta; Duelos dos Gigantes (rodeio, evento 

tradicionalista), Semana Municipal do Turismo e o concurso Click Fotográfico. 

A partir das informações levantadas na categoria Eventos, observa-se que o 

de maior representatividade para Caxias do Sul é a tradicional Festa da Uva, com 

ampla projeção, atraindo público e participantes de outras regiões do estado e do 

Brasil. Apesar disso, constatou-se, durante a pesquisa, que a Festa vem perdendo a 

adesão e a identificação do público, especialmente da comunidade local, ano após 

ano, o que pode ser um indicador da defasagem do seu modelo e da necessidade de se 

pensar em novas propostas para o mesmo, para que volte a engajar o público em 

geral. Já a iniciativa de realizar a Festa das Colheitas nos anos em que não ocorre a 
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Festa da Uva é interessante, pois diminui a sazonalidade do calendário de eventos 

municipal. 

Representando a grandeza das indústrias e do polo industrial que é Caxias do 

Sul, a MERCOPAR é outro evento tradicional, de qualidade e abrangência reconhecida. 

Em contrapartida, não foram identificados eventos tão relevantes quanto este, 

relacionados a um dos principais produtos locais de Caxias do Sul, o vinho. 

De maneira geral, observa-se que o calendário de eventos de Caxias do Sul 

possui tanto eventos grandes e importantes quanto eventos de menor projeção, que 

ocorrem junto aos seus distritos e são mais voltados à comunidade local. A maioria dos 

eventos apresenta constância e são relacionados à cultura, história e à economia local. 

Um dos pontos levantados ao longo da pesquisa foi o potencial dos pavilhões 

da Festa da Uva em receber eventos de grande porte, visto a extensão da área e de 

benefícios oferecidos pelo local, como um bom número de vagas para 

estacionamento, localização estratégica, entre outros. No entanto, ressaltou-se que 

esses eventos acabam não acontecendo pela falta de estrutura geral do espaço, 

como conforto térmico e acústico e outras cidades da região acabam absorvendo a 

demanda.   

Como principais oportunidades identificadas nesta categoria, vislumbra-se a 

ampliação da realização de eventos que busquem enaltecer os produtos locais 

clássicos, como o vinho e demais componentes da cultura gastronômica do município, 

por meio de propostas que resgatem a identificação da comunidade local com estes 

aspectos, assim como valorizar e divulgar novos produtos, como a cerveja artesanal. 

Os atrativos naturais, como os da região da Criúva, também compõem a 

oportunidade de realização de eventos esportivos no município. Por fim, o fluxo 

gerado em Caxias do Sul em função dos serviços de saúde, aliado à existência da UCS e 

de outras instituições de ensino importantes, permitiria que Caxias do Sul explorasse a 

oportunidade de realização de eventos técnico-científicos por meio de congressos, 

seminários, encontros e reuniões profissionais, entre outros. 

Como principal ação de melhoria, recomenda-se a definição de um calendário 

de eventos anual e unificado entre as entidades municipais e regionais e que este seja 

divulgado em canais oficiais na internet como o site da Prefeitura Municipal, 

apresentando também informações, datas, programação e locais onde ocorrem. 
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Ainda, recomenda-se pensar em formas de investimento em infraestrutura nos 

pavilhões da Festa da Uva, como forma de atrair e dar condições para que mais 

eventos de grande porte aconteçam na cidade. 

 

 Rotas e Roteiros Turísticos 
 

As rotas e roteiros turísticos formalizados e mais amplamente difundidos em 

Caxias do Sul são: Roteiro Caminhos da Colônia, Roteiro Criúva, Roteiro Ana Rech, 

Roteiro Vale Trentino, Roteiro Estrada do Imigrante e Roteiro La Cittá. Há também um 

novo roteiro, lançado em maio de 2021, denominado Caxias Rota Sabor & Aventura, 

desenvolvido pela Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Caxias, com o apoio do 

Sebrae, do Sicredi e da Secretaria Municipal de Turismo. Este roteiro é composto por 

18 estabelecimentos, subdivididos nas categorias “cervejarias”, “vinícolas”, 

“gastronomia e eventos” e “aventura e cultura”. O mesmo possui um site8 e um perfil 

no Instagram, denominado @caxiasrotasaboreaventura. No perfil, os Destaques estão 

organizados em Aventura - Gastronomia - Vinícolas - Cervejarias. Dentro de cada um 

deles, são apresentados empreendimentos de Caxias do Sul que atuam nestes 

segmentos. 

Embora o site do roteiro apresente cada estabelecimento com seu respectivo 

endereço, localização no mapa, horários de funcionamento e link de acesso rápido ao 

WhatsApp, ainda não há um roteiro sugerido ou um mapa que agrupe os lugares e 

demonstre a distância ou a proximidade entre eles. Vale ressaltar que essa rota foi 

lançada em maio de 2021 e que ainda está em processo de construção.  

Em relação às rotas e roteiros formalizados, a Caminhos da Colônia é uma 

rota que acontece entre os municípios de Caxias do Sul e Flores da Cunha (município 

não integrante da região turística das Hortênsias) com uma extensão de 35 

quilômetros, passando por estabelecimentos e pontos turísticos na zona rural de 

ambas as cidades. Na internet, há poucas informações sobre como percorrê-la, de 

fato. No site9 da Sedetur, alguns pontos desta rota estão listados, como Vinhos 

Zanrosso, Orquidário Tradição, Restaurante e Cantina Tonet, Grupo Brinox Shop, 

                                                           
8 https://caxiasrotasaboreaventura.com.br/  
9 https://www.turismo.rs.gov.br/roteiro/30/caminhos-da-colonia  

https://caxiasrotasaboreaventura.com.br/
https://www.turismo.rs.gov.br/roteiro/30/caminhos-da-colonia
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Vinícola Lovatel e Joias Kelly; no entanto, não há uma sugestão de por onde começar, 

mapa com a marcação dos estabelecimentos ou o endereço/contato dos lugares 

sugeridos.  

O roteiro Ana Rech acontece no distrito de mesmo nome, local em que Anna 

Rech, em abril de 1877, fixou sua moradia em um ponto estratégico, de passagem de 

tropeiros a caminho do Campo dos Bugres (antigo nome de Caxias do Sul). Ela viu na 

localização uma oportunidade de criar um local onde esses tropeiros pudessem parar 

para descansar, alimentar-se e alimentar seus animais. O desenvolvimento da região 

teve participação ativa de Anna Rech, que doou diversos terrenos e apoiou o 

crescimento do entorno. No roteiro, há lugares relacionados à história para visitação, 

como o Monumento Epopeia do Imigrante, Igreja Matriz da Paróquia de Ana Rech, 

além do Monumento à Anna Rech. Ao longo do roteiro, também existem pontos para 

compra de produtos locais, como artesanatos e comidas feitas pelos colonos. 

Durante a pesquisa de campo em Ana Rech, foi possível perceber que boa 

parte dos seus atrativos localizam-se no centro do distrito, sendo possível conhecê-los 

a pé. Com relação à exposição e venda dos produtos de artesanato e coloniais, havia 

apenas um lugar representativo nesse sentido, que é o Paisagens no Tempo. No mais, 

há lugares que fazem parte do roteiro e que não são tão próximos, como o Chateau La 

Cave e o Barlavento - Morangos Hidropônicos, porém são lugares com perfis distintos 

e a percepção é a de que esses lugares não estão conectados, ou seja, não 

representam um roteiro em si, mas sim atrativos independentes. 

O roteiro do Vale Trentino fica na região da Forqueta, distrito de Caxias do 

Sul, onde fica a primeira cooperativa vitivinícola da América Latina. Há diversas 

vinícolas familiares, além do Museu da Uva e do Vinho, que é o único museu com este 

perfil na região. Embora o Museu da Uva e do Vinho seja um atrativo interessante, em 

geral, as vinícolas que integram este roteiro só funcionam mediante agendamento, o 

que dificulta o acesso do turista que não possui muitas informações sobre a visitação. 

Ao longo do trajeto, é possível encontrar a Vinícola Casa Perini, que oferece visitação 

turística e possui uma estrutura organizada para receber visitantes, porém esta faz 

parte da cidade de Farroupilha. 

O roteiro de Criúva fica a 56 quilômetros de distância do centro de Caxias do 

Sul e é um lugar que apresenta opções para quem quer praticar esportes, como 



                                                          

61 
  

caminhadas, caminhadas noturnas, trekking, rapel, trilhas, passeios de bike, entre 

outros. No entanto, ressalta-se que é altamente recomendado fazer as atividades na 

companhia de guias locais, como a Criúva Operadora, já que ainda não há muita 

estrutura disponível para fazer determinados trechos, o que pode ser perigoso para 

quem não conhece a região. Em Criúva, localiza-se a Ponte dos Korff, inaugurada em 

1907, e o Cânion dos Palanquinhos, que é considerado o maior patrimônio natural do 

município.  

Ainda com relação aos roteiros mais difundidos, o roteiro Estrada do 

Imigrante é o caminho por aonde os primeiros imigrantes italianos chegaram no 

município. O mesmo é marcado por pontos que representam a cultura italiana, como 

as Casas Bonnet, a Casa Zinani, além de grutas e igrejas, como a Gruta Nossa Senhora 

de Lourdes e a Igreja de Pedra Sacro Cuore di Gesú e Maria. 

O acesso às Casas Bonnet e à Igreja de Pedra funciona somente com 

agendamento. O acesso à Casa Zinani não precisa de agendamento, mas não há dias 

ou horários fixos de funcionamento. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes costuma ser 

de livre acesso e há um espaço de venda de lanches e produtos típicos locais. É 

importante salientar que o mapa que indica os pontos que fazem parte da Estrada do 

Imigrante está defasado, já que vários estabelecimentos que constam no mapa, não 

funcionam mais ou não estão abertos à visitação. 

 

Foto 11: Pórtico de entrada da Estrada do Imigrante, com mapa de acesso aos pontos 
turísticos 

 

Fonte: IPM Unisinos 
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Por fim, o roteiro La Cittá contempla pontos de interesse na cidade de Caxias 

do Sul, como igrejas, museus, praças e outros atrativos históricos e culturais. Em geral, 

os pontos estão localizados no centro da cidade, sendo os principais: a Igreja São 

Pelegrino, a Praça Dante Alighieri, o Museu Municipal, o Museu de Ambiência Casa 

de Pedra, o Monumento Nacional ao Imigrante e o Parque Mário Bernardino Ramos 

(parque da Festa da Uva).  

Além dos roteiros já citados, há também outros importantes a mencionar, 

como a rota Caminhos de Caravaggio, que possui 200 quilômetros de extensão e 

conecta os Santuários de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela a Farroupilha. Essa 

rota passa pelas regiões urbanas e rurais de cinco municípios: Farroupilha, Caxias do 

Sul, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Segundo guias locais, é uma rota que vem 

crescendo a cada dia, já que o aumento da procura fez com que estabelecimentos 

fossem abrindo ao longo da mesma, como conveniências e pousadas. No entanto, 

investimentos ao longo da rota ainda são necessários, como melhorias na sinalização e 

na identificação das distâncias ao longo do trajeto. 

Há também a Rota da Uva e do Vinho, da qual Caxias do Sul faz parte, embora 

sua participação seja pequena perto da representatividade de outras cidades que a 

integram, como Bento Gonçalves. Essa rota também possui um aplicativo, que mostra 

em um mapa os estabelecimentos que fazem parte da mesma, porém o aplicativo só 

está disponível para dispositivos Android. Mais informações sobre a rota e os 

estabelecimentos participantes podem ser encontradas no site10. Outra rota 

relacionada ao vinho é a Passo do Vinho, que engloba as cidades de Caxias do Sul, 

Flores da Cunha e Nova Pádua. Na rota, há diversos estabelecimentos entre as cidades 

que fazem parte, principalmente vinícolas, além do Museu São Brás.  

Além das rotas e roteiros supracitados, há também uma iniciativa relacionada 

a roteiros no segmento de turismo industrial, com visitas a empresas e fábricas 

consolidadas nos setores metalmecânico, têxtil, automobilístico e plástico, integradas 

à visitas em outros atrativos como museus, vinícolas, cantinas e comércio. Para fazer 

esses roteiros, é necessário entrar em contato por meio de e-mail11 específico ou 

contratar agências de turismo locais, como a Arte do Turismo. Embora sejam roteiros 

                                                           
10 https://www.serragaucha.com/index.php  
11 turismoindustrialserra@gmail.com 
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interessantes, que aliam a expertise industrial da cidade com seus atrativos turísticos, 

verificou-se que essa iniciativa ainda é tímida e precisa ser mais desenvolvida. 

Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Apoio ao Turista e 

Conveniências e relacionando-os aos dados coletados em Caxias do Sul, foram 

identificados tanto aspectos positivos quanto negativos relacionados. Contam como 

pontos positivos, ou seja, que contribuem para o desenvolvimento da oferta e da 

infraestrutura de turismo em Caxias do Sul, os seguintes: 

- A existência de estruturas destinadas aos Centros de Atenção ao Turista, que 

por sua vez estão alocados em pontos estratégicos do município. 

- Agências de turismo local atuando diretamente com turismo receptivo em 

Caxias do Sul. 

- Robusta estrutura de apoio no que tange a serviços de transporte, saúde e 

agências bancárias. 

- Sinalização das ruas, indicando direções a pontos importantes da cidade, 

tanto no centro da cidade, quanto em locais mais afastados do Centro. 

- Existência de sites, páginas e perfis voltados especificamente ao turismo em 

Caxias do Sul institucionais (gerenciados pela Secretaria Municipal de Turismo) ou 

independentes. 

- No geral, boa quantidade de informações turísticas disponíveis na internet, 

sobre Caxias do Sul. 

A despeito dos pontos positivos identificados, alguns aspectos podem 

dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo em Caxias do Sul. São eles: 

- Site da Prefeitura com poucas informações úteis relacionadas ao turismo: 

atrativos turísticos, eventos, serviços de hospedagem, alimentação, agências 

receptivas, entre outras. O acesso à página de Turismo do município, dentro do site da 

Prefeitura não é evidente. Ainda, os perfis dedicados ao Turismo, gerenciados pela 

Secretaria Municipal de Turismo, não estão divulgados de forma clara e acessível ao 

usuário. Portal do Turista (https://caxias.tur.br/) com acesso arriscado e problemático.  

- Três de quatro CATs não estavam em funcionamento; portanto, as 

informações apresentadas no site da Prefeitura, a respeito dos mesmos, assim como 

nos materiais informativos impressos, estão desatualizadas. 

- Horário de funcionamento dos CATs, que não abrem aos domingos. 
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- Informações defasadas divulgadas nos materiais informativos impressos 

distribuídos no CAT. 

- Site da SEDETUR apresenta informações incompletas, desatualizadas e/ou 

fora de padrão. 

- Numerosas rotas e roteiros turísticos que, no entanto, não estão em pleno 

funcionamento; problemáticas como não ter locais de almoço ao longo dos roteiros, 

ter grande parte dos lugares sugeridos fechados - ou que só funcionam mediante 

agendamento prévio - e a falta de identidade e conexão entre os atrativos fazem com 

que o turista perca credibilidade no que está sendo oferecido, uma vez que não 

funcionam, na prática. 

- Inexistência de ações claras e planejadas entre os municípios da região 

turística das Hortênsias, em prol do desenvolvimento do turismo no âmbito regional. 

Deste modo, verifica-se que Caxias do Sul possui uma boa estrutura de apoio 

ao turista, oferecendo serviços relevantes ao turista ou visitante, no momento em que 

estão no destino. Por outro lado, identifica-se a necessidade de revisão e realização de 

algumas melhorias no que já é ofertado, a iniciar pela qualificação das informações 

cedidas na internet, no site da Prefeitura Municipal e nos materiais informativos 

impressos distribuídos no CAT12. 

Com relação às rotas e roteiros turísticos, observa-se que há muitas 

iniciativas, porém a maioria carece de planejamento, organização e integração, 

culminando no insucesso dos mesmos e na frustração dos visitantes. Atualmente, boa 

parte das rotas/roteiros estão limitados a uma lista de atrativos e empreendimentos, 

falhando ao evidenciar sua real proposta, essência e identidade. Nesse sentido, fica 

evidente a necessidade de repensar as rotas e roteiros como um todo, tendo como 

ponto de partida o posicionamento turístico de Caxias do Sul - a ser definido - levando 

em consideração, também, quais empreendimentos e locais de fato funcionam e o que 

faz sentido na perspectiva do turista. 

                                                           
12 Para otimizar os investimentos nestes materiais, os mesmos poderiam ter um QR code de acesso a 

um site ou outra plataforma, ficando mais fácil manter informações atualizadas sobre atrativos, 
serviços, rotas e roteiros, sendo, também, uma forma de conectar o turista a outras possíveis páginas de 
interesse. Os QR codes poderiam ser igualmente disponibilizados em outros locais estratégicos da 
cidade, provendo informações turísticas relevantes. 
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Ainda sobre este aspecto, deve-se mencionar que o roteiro que se mostrou 

mais completo e com identidade própria foi a Estrada do Imigrante. Nele existem, de 

fato, estabelecimentos que demonstram a história do lugar, há um número razoável 

de lugares para visitação, a estrada tem belas paisagens e também apresenta mapas e 

sinalização ao longo do trajeto (embora algumas informações já estejam defasadas). 

Por outro lado, mesmo que seja um roteiro interessante, é preciso investir na 

revitalização das placas e informações, incentivar a abertura de novos atrativos 

turísticos e estimular a participação mais ativa dos estabelecimentos existentes, além 

de investir na divulgação do roteiro de forma mais abrangente. Por fim, recomenda-se, 

a aproximação com os demais municípios da região turística das Hortênsias, de acordo 

com a definição do Ministério do Turismo, a fim de traçar estratégias integradas para o 

desenvolvimento do turismo desta região. 
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Infraestrutura 
 

 Acesso e transporte 
 

Caxias do Sul localiza-se a aproximadamente 129 quilômetros de distância de 

Porto Alegre. Para quem viaja de carro, há dois trajetos possíveis; o primeiro, via BR-

116, passando por Dois Irmãos e Nova Petrópolis, leva em torno de 2 horas para ser 

concluído. O segundo, via ERS-122, passa por São Sebastião do Caí e Farroupilha e leva 

aproximadamente o mesmo tempo de percurso. Esta opção de trajeto apresenta 

praças de pedágio, no valor de R$ 6,50 o trecho, sendo que a cobrança é realizada 

somente no sentido Caxias do Sul/Porto Alegre. 

Optando pelo percurso via BR-116 em direção a Caxias do Sul, pega-se uma 

via secundária, no bairro Scharlau em São Leopoldo, que leva à ERS-240. Há uma placa 

indicando a saída, situada a 300 metros antes da mesma, porém, ao chegar na saída, 

não há reforço da informação e o acesso pode ser facilmente confundido com uma 

entrada comum da cidade de São Leopoldo. Ao entrar na ERS-240, trafega-se pela via 

até as proximidades da cidade de Portão e depois o trajeto é feito pela ERS-122. 

Até a entrada da ERS-122, a estrada apresenta boas condições, porém, a 

partir da ERS-122, as condições da estrada são ruins, principalmente por conta de 

diversos buracos, ausência de acostamento, falta de pintura e sinalização em diversos 

pontos do trajeto, o que faz com que ele seja perigoso, principalmente para quem não 

conhece a estrada. Além das condições precárias da ERS-122, o fato de a estrada 

apresentar pista simples em diversos pontos, faz com que seja frequente a diminuição 

da velocidade por conta do tráfego intenso de caminhões. Isso gera filas e 

congestionamento de veículos, com poucas oportunidades de ultrapassagem (muitas 

vezes perigosas).  

Para quem viaja de ônibus da região metropolitana de Porto Alegre a Caxias 

do Sul, as empresas Unesul, Caxiense e Planalto disponibilizam diversos horários de 

partida diários, com ônibus em diferentes modalidades (direto, semidireto, comum, 

executivo). As viagens duram de 2 a 3 horas e as passagens custam de R$ 36,50 a R$ 

55,55, dependendo da modalidade escolhida. 
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Caxias do Sul localiza-se a 120 quilômetros de distância do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e possui em seu território o Aeroporto 

Regional Hugo Cantergiani, que atualmente oferece três voos regulares das 

companhias aéreas Gol e Azul, com origem e destino aos aeroportos de Congonhas e 

Campinas, no estado de São Paulo. Em abril de 2021, o Ministério da Infraestrutura 

autorizou o município de Caxias do Sul a realizar licitação para contratação do projeto 

de construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, no distrito de Vila Oliva. 

O aeroporto atenderá a 53 municípios e terá capacidade de operação para aeronaves 

do porte do Boeing 737-800, com a possibilidade de receber voos internacionais. 

O município de Caxias do Sul está estrategicamente localizado, sendo cortado 

pelas rodovias BR-116 e ERS-122. Sua localização é privilegiada principalmente devido 

ao intenso fluxo turístico no seu entorno, uma vez que está cercado de outras cidades 

turísticas, tais como: Flores da Cunha (18,8 quilômetros de distância), Otávio Rocha 

(18,3 quilômetros de distância), Bento Gonçalves (44 quilômetros de distância), 

Garibaldi (44 quilômetros de distância), Carlos Barbosa (47,7 quilômetros de distância), 

Farroupilha (18,5 quilômetros de distância) e Nova Petrópolis (35 quilômetros de 

distância). Por outro lado, o fato de o município ser cortado por rodovias estaduais e 

federais, resulta num trânsito pesado, tanto nos acessos ao município, quanto para 

trafegar em áreas já nos bairros de Caxias. 

A estação rodoviária de Caxias do Sul localiza-se no centro da cidade, sendo 

de fácil acesso. A chegada e a saída de ônibus é dividida em embarque e desembarque, 

identificados por placas. Já os boxes dos ônibus não possuem identificação ou 

numeração individual, o que pode confundir os passageiros. Há guichês para obtenção 

de informações e compra de passagens, além de um totem de autoatendimento para 

compra de passagem no cartão.  

As principais conveniências oferecidas na rodoviária são: ao menos 8 

lancherias e 7 lojas de bazar; serviço de guarda-volumes, transporte de 

cargas/encomendas e de animais (porém alguns estão funcionando de maneira 

reduzida por conta da pandemia); bancos disponíveis para os passageiros que estão na 

espera do ônibus, além de sanitários, bebedouro e fraldário. O horário de atendimento 

da rodoviária foi modificado em função da pandemia, e atualmente o funcionamento é 

de segunda a sábado, das 4h30min às 20h e aos domingos das 5h30min às 20h. 
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Na área de saída do desembarque há um ponto de táxi. O estacionamento 

disponível para veículos convencionais é de apenas 15 minutos, somente para 

pequenas esperas ou embarque/desembarque de passageiros, sendo que 

anteriormente havia um estacionamento pago disponível no local. Em geral, a 

rodoviária possui boa infraestrutura física, sinalização e limpeza, apresentando 

também acessibilidade por meio de rampas, piso tátil e sanitários adaptados. Não há 

caixas eletrônicos disponíveis. 

 

Foto 12: Área de embarque da rodoviária de Caxias do Sul 

 
Fonte: IPM Unisinos 

 
Ao lado dos guichês de venda de passagens, há um Centro de Atenção ao 

Turista, porém não estava funcionando no dia da visita (a visita ocorreu em um dia de 

semana, às 11h). 

Com relação à oferta de ônibus para pontos de interesse turístico da cidade, 

há opções disponíveis para o centro dos distritos de Ana Rech e Galópolis. No entanto, 

não há nenhum transporte específico para os roteiros turísticos mais afastados, como 

o “Caminhos da Colônia” e a “Estrada do Imigrante”, sendo possível conhecer esses 

lugares apenas de carro ou por meio de agências de turismo.  
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Foto 13: Fachada da rodoviária de Caxias do Sul 

  

Fonte: IPM Unisinos 
 

A rodoviária possui um site próprio13 na internet, com serviço de consulta de 

horários e vendas de passagens online, tanto para o estado do RS quanto para outros 

estados do Brasil. O site está atualizado e em pleno funcionamento, oferecendo 

informações completas ao usuário, além de disponibilizar um canal de atendimento 

aos passageiros, “Fale Conosco”, e SAC, via telefone. 

No Google, há milhares de avaliações de usuários publicadas a respeito da 

rodoviária, que conferem ao local uma nota de 3,6, de no máximo 5. Os comentários 

mais recentes se referem à demora no atendimento presencial no guichê, assim como 

a demora no atendimento telefônico; alguns usuários relataram não conseguir obter 

atendimento por este canal. Os comentários positivos se referem à limpeza e à 

infraestrutura do local. Durante a pesquisa, foram testados o atendimento presencial e 

o telefônico, sendo que o atendimento presencial foi satisfatório, com pouco tempo de 

espera. Já no atendimento por telefone, houve uma espera de 12 minutos na linha.  

Além do ponto de táxi localizado junto à rodoviária, foram identificados ao 

menos mais dois pontos de táxi na cidade: um em frente ao shopping São Pelegrino e 

outro no Centro, na rua Vinte de Setembro. Além dos táxis, há também aplicativos de 

transporte que operam na cidade, sendo o Uber e o 99Taxi os mais utilizados.  

Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Acesso e 

Transporte e relacionando-os aos dados coletados em Caxias do Sul, foram 

identificados tanto aspectos positivos quanto negativos relacionados. Contam como 

                                                           
13   http://www.rodoviariacaxias.com.br/ 
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pontos positivos, ou seja, que contribuem para o desenvolvimento da oferta e da 

infraestrutura de turismo em Caxias do Sul, os seguintes: 

- Localização estratégica do município, em rota turística e com fluxo turístico 

em seu entorno; como consequência, a proximidade de destinos turísticos 

consolidados e a oportunidade de absorção de parte da sua demanda turística. 

- Os aeroportos facilitam o acesso de visitantes de outros estados do país e o 

investimento em um novo aeroporto, com maior capacidade, pode impulsionar o fluxo 

de visitantes na cidade. 

- Estrutura em geral da estação rodoviária, especialmente a oferta de serviços 

de alimentação, acessibilidade e espaços de espera. Ter um Centro de Atenção ao 

Turista na rodoviária também é um diferencial, porém é necessário garantir seu 

funcionamento.  

- Site da estação rodoviária em pleno funcionamento, possibilitando, também, 

a consulta de horários de ônibus e a compra de passagens online. 

A despeito dos pontos positivos identificados, alguns aspectos podem 

dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo em Caxias do Sul. São eles: 

- Condições precárias da ERS-122, em ambos os sentidos da via.  

- A falta de oferta de ônibus para os roteiros turísticos mais afastados do 

centro da cidade. 

- O elevado tempo de espera para o atendimento telefônico da rodoviária 

reflete-se em baixo nível de satisfação do usuário com relação ao serviço. 

Deste modo, verifica-se que as potencialidades: localização estratégica do 

município, proximidade de destinos turísticos consolidados e a oportunidade de 

absorção de parte da sua demanda turística, poderiam ser melhor exploradas por meio 

da implantação de uma estrutura de acesso, sinalização e/ou estrutura turística mais 

vistosos e atrativos aos visitantes ou a quem trafega nas rodovias. Além disso, é 

preciso investir na manutenção das vias, de forma que o turista possa se sentir mais 

seguro e a estrada não se torne um impeditivo na hora de escolher o destino. 
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 Apoio ao Turista e conveniências 
 

Atualmente, Caxias do Sul possui quatro Centros de Atenção ao Turista 

(CATs) listados em seu site: CAT Dante Alighieri, CAT Estação Rodoviária, CAT 

Aeroporto e CAT Festa da Uva. O site informa que todos, à exceção do CAT Festa da 

Uva, estão em funcionamento (o que está fechado é em virtude pandemia). Segundo 

informações coletadas durante a pesquisa, soube-se que o CAT Aeroporto também 

estava temporariamente fechado por conta do cancelamento dos voos, mas que seria 

reativado assim que a situação se normalizasse. Chama a atenção que os CATs 

atendem, ainda segundo o site, de segunda a sábado, não estando abertos aos 

domingos, dias de movimento turístico em potencial.  

O CAT Dante Alighieri localiza-se na frente da Catedral Santa Teresa, e possui 

um letreiro com a letra “i”, indicando “informação”. Não há outra placa de 

identificação além desta e, para quem não sabe que há um Centro de Atenção ao 

Turista na Praça, esse espaço pode passar despercebido. Os horários de 

funcionamento do local confirmam-se com os disponibilizados pelo site e há uma 

pessoa disponível para prestar informações. O atendimento é cordial e solícito e há 

também materiais informativos referentes a informações turísticas. No local, havia um 

totem de autoatendimento, onde seria possível pesquisar e verificar pontos turísticos, 

mas o equipamento não estava funcionando há algum tempo, segundo o atendente. 

No CAT Estação Rodoviária, não havia nenhum atendente disponível no dia e horário 

visitado. 

Com relação aos materiais impressos disponibilizados no CAT Dante 

Alighieri, havia alguns relativos a hotéis, cantinas e restaurantes, bem como folders e 

cartões de visita de guias e agências de turismo local. Além desses materiais, também 

estava disponível um “Mapa de Turismo Urbano” de Caxias do Sul, produzido pela 

Prefeitura Municipal, com os principais pontos turísticos da cidade identificados no 

mapa, além de endereços, telefones e horários de funcionamento dos CATs. Neste 

material, é listado um Centro de Atenção ao Turista na Igreja São Pelegrino, que não 

existe mais, e os horários de funcionamento dos demais CATs estão defasados.  
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Foto 14: À esquerda, fachada do CAT Dante Alighieri. À direita, CAT Estação 

Rodoviária 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

 Com relação às rotas, roteiros turísticos e pontos de interesse fora da área 

urbana, são disponibilizados folders do Museu do Território de Galópolis, com mapa 

do local, principais pontos identificados no mapa, explicação sobre a cidade e sobre o 

projeto do Museu. Há também folders sobre as rotas/roteiros "Caminhos da Colônia”, 

“Vale Trentino”, “Estrada do Imigrante” e “Criúva”, com uma breve descrição na parte 

frontal do material. Na parte de trás, há informações sobre locais que fazem parte das 

rotas/roteiros (endereço, telefone e horários de atendimento), telefone para 

informações e sugestões de sites relacionados ao turismo, sob gestão da Prefeitura.  

Sobre os materiais de divulgação das rotas/roteiros supracitados, não há 

indicações claras sobre por onde começar a percorrer as rotas/roteiros, ou qual seria 

a ordem de visitação dos lugares sugeridos de acordo com a sua localização, por 

exemplo. Além disso, diversos pontos identificados não estavam abertos nos dias 

visitados ou precisavam de agendamento prévio, sendo que, nos folders, havia 

indicação de que os lugares estariam abertos e dentro do horário de funcionamento. 

Ainda, no material relativo à rota turística “Caminhos da Colônia”, que engloba 

também a cidade de Flores da Cunha, havia apenas indicações de lugares relacionados 

à cidade de Caxias do Sul. 

 No folder disponibilizado sobre o distrito de Ana Rech, que é considerado um 

roteiro turístico, não havia nenhuma indicação de locais para visitação, somente uma 
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breve descrição da localidade. O mesmo foi constatado no folder relacionado aos 

“Caminhos de Caravaggio”, que apresenta brevemente a rota, citando as 5 cidades que 

fazem parte da mesma, mas não há informações sobre como fazer, por onde começar 

ou quem contatar. 

Com relação à sinalização, os nomes das ruas de Caxias do Sul são 

identificados com placas, tanto no centro da cidade, quanto em locais mais afastados 

do centro. Há boa sinalização no trânsito, com placas indicativas dos pontos de 

interesse, o que ajuda a situar o visitante na cidade. Quanto à sinalização para os 

atrativos turísticos, há diversas placas pela cidade que indicam a direção dos mesmos, 

mas são insuficientes caso o visitante queira chegar nesses lugares apenas seguindo as 

placas. 

 

Foto 15: Placas informativas sobre os pontos de interesse turístico da cidade 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

Com relação à estrutura bancária, o município possui agências de diversos 

bancos, estando bem atendido nesse setor. A estrutura de saúde de Caxias do Sul é 

robusta e absorve a demanda de dezenas de municípios da sua região. A cidade possui 

diversos hospitais, unidades de pronto atendimento e clínicas particulares de 

diferentes especialidades. 

 No Cadastur, há 107 agências de turismo registradas, que trabalham 

predominantemente com pacotes emissivos. No entanto, foi possível identificar 
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algumas agências locais com foco em turismo receptivo, como a “Arte do Turismo”14, 

por exemplo, que opera exclusivamente com pacotes e roteiros receptivos, e que 

abrangem a região da Serra Gaúcha e alguns outros pontos do Rio Grande do Sul. Na 

mesma linha de trabalho, há também a GDS15, a KS Tur16 e a Farrapo Travel17, que 

também operam com pacotes receptivos. Mais focadas no turismo de natureza e de 

aventura, foram identificadas duas agências que oferecem pacotes: a Trilha do 

Viajante18 e a Operadora Criúva19. 

 

 Hospedagem 
 

Como meios de hospedagem, buscaram-se hotéis e pousadas. No Cadastur, 

existem 19 meios de hospedagem cadastrados, que são: Bandeira, Blue Tree Towers, 

City Hotel, Cosmos Hotel, Dotel Operadora de Serviços Hoteleiros (Rede Swan Tower), 

Famiglia Pezzi, Hotel Letto Caxias, Hotel Opera, Hotel Piacenza, Ibis Caxias do Sul, Oteo 

Caxias do Sul, Personal Royal Hotel, Personal Smart Hotel, SESC Caxias do Sul, Sky 

Samuara Hotel, Travel Inn Axten Caxias do Sul, Tri Hotel & Flat Caxias e Tri Hotel 

Caxias. Durante a pesquisa, foram identificados pelo menos mais 5 meios de 

hospedagem: Pousada Le Charme de la Ville, Bela Vista Parque Hotel, Coophotel, 

Hospedaria Rio do Vento e Pousada Caxiense.  

Em geral, a maioria dos hotéis localiza-se na região central da cidade. Há 

uma pequena concentração de hotéis também nas proximidades do Shopping 

Iguatemi, a uma distância de aproximadamente quatro quilômetros do Centro, e essas 

opções apresentam-se como as mais próximas do Aeroporto Regional Hugo 

Cantergiani. As opções de hospedagem disponíveis no interior da cidade, com 

propostas diferenciadas e maior foco turístico, são poucas e esparsas. Com relação às 

acomodações no centro da cidade, pode-se dizer que prestam um bom atendimento 

em termos de serviços e conveniências no entorno, já que grande parte dos 

                                                           
14  http://artedoturismo.com.br/ 
15 https://www.instagram.com/gdsviagemeturismo/?hl=pt-br 
16 https://www.pacoteskstour.com/ 
17 https://www.facebook.com/farrapotravel/ 
18 http://www.trilhadoviajante.com.br/ 
19 https://www.instagram.com/criuvaoperadora/  
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estabelecimentos de alimentação, comércio e transportes (como a rodoviária e pontos 

de táxi), encontra-se na área central. Já quem se hospeda nos hotéis que ficam 

próximos ao Shopping Iguatemi pode encontrar restaurantes, farmácia e comércio no 

interior do shopping.  

Com relação à qualidade dos hotéis e acomodações, há opções mais simples, 

como o Hotel Bandeira e o City Hotel, opções de boa qualidade e de grandes redes, 

como o Hotel Ibis e o Swan Tower, e hotéis que possuem uma estrutura mais robusta, 

como o Intercity, Blue Tree Towers e o Travel Inn Axten. Muitos oferecem piscina 

normal e aquecida, academia, sala de jogos, auditório, salas de reunião, sauna e spa. 

Outra opção que se destaca é o Sky Samuara Hotel, localizado a aproximadamente 10 

quilômetros do Centro, numa área mais reservada e com abundante natureza. Sua 

estrutura é igualmente robusta, oferecendo também quadras de esportes e ambientes 

ao ar livre.  

Em geral, a diária para duas pessoas parte de R$ 117 nas opções mais simples, 

variando de R$ 160 a R$ 250 nas demais opções (os valores cotados são referentes aos 

quartos básicos, sendo que há também opções mais completas). A maioria dos hotéis 

oferece café da manhã incluso na diária, estacionamento (em muitos hotéis, o 

estacionamento é pago à parte) e Wi-Fi, além de meios de pagamento variados como 

cartões de crédito, débito, depósito em conta, dinheiro e Pix.  

Ressalta-se que, segundo empresários do ramo hoteleiro, os valores 

praticados pelos hotéis da cidade estão defasados e consideravelmente baixos, o que 

impacta na possibilidade de investimento em melhorias das acomodações e estrutura 

física dos hotéis. A queda ou estagnação dos preços é uma tentativa de se manter 

competitivo frente a situação atual, em que houve uma baixa significativa de visitantes 

na cidade (seja a negócios ou lazer).  

Em relação ao atendimento, há hotéis que são mais familiares, com 

abordagem informal, mas ainda assim atendem com qualidade e cordialidade, como o 

Hotel Bandeira. Já nos hotéis que fazem parte de grandes redes, os profissionais 

geralmente recebem treinamentos contínuos para que se mantenha uma 

padronização do atendimento em todas as franquias. A acessibilidade em alguns 

hotéis (como os já citados Bandeira e City Hotel) ainda é uma questão a ser resolvida, 

mas geralmente não é um problema nos hotéis de grandes redes ou de maior porte. 
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Outro ponto importante é que a maior parte dos hotéis possui site próprio para 

reservas e contato, disponibilizando também opções de reserva por meio de sites 

terceiros como Booking, Hoteis.com e Tri Vago.  

O perfil dos hóspedes e visitantes da cidade, em geral, é de pessoas que 

estão a negócios na região. Isso faz com que a ocupação dos hotéis seja mais 

intensificada de segunda à sexta-feira, sendo que, aos finais de semana, a ocupação 

costuma cair pela metade. Há uma segunda parcela de visitantes que estão a lazer, 

mas muito pequena, além do público que frequenta a cidade por conta de eventos. 

Um ponto interessante é a localização de Caxias do Sul, que fica na parte central da 

Serra Gaúcha. Isso facilita o acesso para várias cidades com destinos turísticos 

amplamente difundidos, como Gramado, Bento Gonçalves e Cambará do Sul. Há 

diversos turistas que costumam utilizar Caxias como pouso, por conta dos preços e 

variedades de hotéis, geralmente mais competitivos do que nos destinos turísticos 

procurados.  

Devido à pandemia da Covid-19 e às medidas para evitar a disseminação da 

doença, descritas em protocolos oficiais e decretos municipais e estaduais, os 

estabelecimentos de hospedagem tiveram de adequar-se, operando com menos 

colaboradores, diminuindo as suas taxas de ocupação, usando e exigindo o uso de 

máscara e EPIs, intensificando e adaptando rotinas de higienização, entre outras. De 

maneira geral, foi possível observar como principal medida adotada pelos 

estabelecimentos, o uso de máscara, tanto pelos colaboradores quanto pelos 

hóspedes, a disponibilização de álcool gel e o uso de EPI’s, como luvas descartáveis no 

buffet de café da manhã. 

Com isso, em 2020, o Ministério do Turismo lançou o selo Turismo 

Responsável, um programa que estabelece boas práticas de higienização para os 

diferentes segmentos turísticos nacionais. O selo é um incentivo para que os 

consumidores sintam-se seguros ao viajar e ao frequentar locais e estabelecimentos, 

sabendo que os mesmos cumprem protocolos específicos para a prevenção da Covid-

19. Para ter acesso ao selo, as empresas devem, inicialmente, estar inscritos no 

Cadastur. No caso dos estabelecimentos de hospedagem de Caxias do Sul, há 13 

empreendimentos que possuem o selo: Blue Tree Towers, City Hotel, Cosmos Hotel, 

Dotel Operadora de Serviços Hoteleiros (rede Swan Tower), Famiglia Pezzi, Hotel Letto 
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Caxias, Ibis Caxias do Sul, Intercity, Personal Royal Hotel, SESC Caxias do Sul, Travel Inn 

Axten Caxias do Sul, Tri Hotel & Flat Caxias e Tri Hotel Caxias. 

Considerando todos estes aspectos, avalia-se Caxias do Sul possui uma boa 

oferta de hospedagem, pois há diversas alternativas disponíveis, seguindo o mesmo 

nível de qualidade, infraestrutura e conforto, profissionalização do serviço e 

atendimento, a preços variáveis, localizações acessíveis e que possuem o Selo Turismo 

Responsável. Em geral, os hotéis existentes atendem à demanda atual da cidade, 

principalmente de quem está no município a trabalho, estudos ou em trânsito, e 

também em época de eventos. Por outro lado, se analisadas as propostas dos locais 

sob o ponto de vista turístico, a oferta atual não é suficiente para atrair/reter turistas 

ou visitantes, pois não há foco turístico nos serviços prestados (como a oferta de 

espaços voltados a lazer, descanso e diferentes experiências), e sim em atender 

hóspedes que estão de passagem. 

Nesse contexto, destaca-se que ainda há uma lacuna a ser preenchida no 

quesito “hotéis que ofereçam diferentes tipos de experiência”, com uma identidade 

própria e característica do lugar, explorando, principalmente, a natureza, o campo, as 

atividades e os produtos típicos locais. No momento, uma hospedagem que se 

aproxima desse perfil é o Sky Samuara Hotel; porém, embora seja um hotel tradicional, 

não há nenhum atrativo ou experiência que o diferencie de outras opções oferecidas 

na Serra gaúcha. Ter hotéis que possam unir experiências gastronômicas, naturais, 

rurais, da história e da cultura da cidade, explorando estes aspectos num formato 

diferente do que já é oferecido na região, pode ser um diferencial.  

Assim, conclui-se que há oportunidade de incremento nas ofertas de 

hospedagem, contemplando propostas distintas do turismo de negócios, relacionadas 

ao turismo gastronômico, rural e de experiência, por meio de hotéis-fazenda, 

pousadas, chalés e outros, capazes de apresentar elementos e identidade que se 

diferenciem do que já é ofertado na região. 

Por fim, verifica-se que há oportunidades de potencialização do turismo local, 

em geral, por meio de parcerias entre hotéis e demais estabelecimentos e da 

promoção e divulgação de locais de interesse turístico da cidade por meio dos hotéis. 

O fato de a cidade servir como pouso para pessoas com destino a cidades do entorno, 

pode ser aproveitado para mostrar ao turista as potencialidades de Caxias do Sul, 
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sugerindo locais para visitação no município e, até mesmo, fazer parcerias com locais 

específicos que possam oferecer descontos especiais para os clientes daqueles hotéis, 

por exemplo. Essa mesma lógica poderia ser seguida em relação aos visitantes que 

estão a trabalho na cidade, de forma que estes queiram estender sua estadia até o 

final de semana (visto que grande parte fica somente até quinta ou sexta-feira). Isso 

seria uma forma de impulsionar o turismo na cidade, além de mostrar aos visitantes 

opções interessantes em Caxias que os façam querer voltar e indicar para outras 

pessoas.  

 

 Gastronomia 
 

Como estabelecimentos gastronômicos, consideraram-se restaurantes, 

lancherias, padarias, sorveterias, docerias, cafés coloniais, entre outros. No Cadastur, 

existem 21 estabelecimentos registrados na categoria de “restaurante, cafeteria, bar 

e similares” em Caxias do Sul. Dentre os estabelecimentos cadastrados, encontram-se 

hamburguerias, pizzarias, sushis, brewpubs, churrascarias, buffets, galeterias, entre 

outros. 

Durante a pesquisa, identificou-se que Caxias do Sul possui uma oferta 

gastronômica completa e diversificada, seja para almoço, lanches, cafés ou jantar, que 

engloba diferentes tipos de cardápios. As alternativas mais acessíveis, em termos de 

preços, são as dos restaurantes que servem buffet de comida a quilo e lanches em 

geral. Neste quesito, o xis e o bauru recebem destaque; Caxias possui uma grande 

quantidade de estabelecimentos que oferecem o xis, sendo um dos lugares mais 

tradicionais o Xis da Gringa e, para comer o bauru, o Restaurante Danúbio. Já as 

ofertas de comida tradicional e típica italiana possuem preços mais elevados e estão 

disponíveis junto a restaurantes especializados. 

A maioria dos estabelecimentos gastronômicos está concentrada no centro da 

cidade e no seu entorno, sendo possível encontrar com facilidade locais para fazer 

refeições  ou comprar alimentos. Já ao longo dos roteiros turísticos pelo interior do 

município, não há restaurantes, cafés e lancherias disponíveis, o que faz com que o 

visitante tenha que percorrer o roteiro em um turno e buscar por serviços de 

alimentação na cidade. 
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A gastronomia italiana é uma característica reconhecida da região da Serra 

gaúcha e, consequentemente, de Caxias do Sul. Um dos pratos mais representativos da 

cultura alimentar local é o galeto al primo canto que, diz-se que foi inventado em 

Caxias do Sul pelo casal Lauthércio e Adélia Peccini, em meados dos anos 1950. O 

galeto consiste numa carne de frango de leite, com aproximadamente 25 dias de vida, 

pesando entre 500 e 700 gramas, assada no espeto sobre o fogo. “Al primo canto” 

significa “ao primeiro canto”, ou seja, o frango é abatido ainda jovem. 

Acompanham a carne: a sopa de agnolini, o pão fatiado, espaguete com 

molho de miúdos de galinha, polenta frita e/ou brustolada, salada de radicci com 

toucinho frito e salada de batata com maionese, complementados pela sobremesa 

sagu com creme e a bebida, o vinho em jarra. O conjunto de pratos do galeto al primo 

canto também representa a mesa farta, reproduzindo, na cidade, a abundância das 

festas e celebrações familiares da colônia, assim como é um símbolo da boa colheita. O 

galeto al primo canto é um dos bens culturais de natureza imaterial mais importantes 

de Caxias do Sul e é encontrado junto a galeterias, sendo as mais tradicionais a 

Galeteria Alvorada e a Galeteria Zanotto. 

O café colonial também é um tipo de refeição bastante ligado à região da 

Serra gaúcha. Em Caxias do Sul, o Bela Vista Hotel - fundado em 1927, localizado no 

distrito de Ana Rech - consolidou a tradição de servir variados pratos de comidas 

coloniais (pães, bolos, cucas, geleias, tortas, salames, queijos) aos finais de semana, 

quando recebia em suas instalações muitos moradores da região e turistas. A oferta do 

café colonial foi interrompida por um período, quando o Bela Vista Hotel se viu 

afetado pela concorrência de grandes redes hoteleiras em Caxias do Sul, mas foi 

retomado no ano de 2016, com o intuito de impulsionar a ocupação do hotel que, por 

muitos anos, foi referência para o desenvolvimento do distrito de Ana Rech como 

destino turístico. 

Durante a pesquisa, tentou-se contato telefônico com o Hotel, a fim de obter 

informações sobre o conhecido café colonial, porém sem sucesso. O site do Hotel 

informa que o mesmo funciona somente de segunda a sexta-feira. Segundo o portal 

turístico Guia de Caxias do Sul, o principal café colonial da cidade, atualmente, é o da 

Famiglia Pezzi, na localidade de Nova Palmira, interior do município. 
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Os produtos oriundos da uva - o vinho e o suco - também são parte 

importante da cultura gastronômica de Caxias do Sul. Os parreirais localizados no 

interior do município cultivam uvas de mesa e viníferas. A maioria das vinícolas de 

Caxias são empresas familiares, que passam técnicas de cultivo e de processos 

produtivos de geração em geração. Mais recentemente, a cerveja artesanal tem 

conquistado espaço nesta dimensão; há tanto os bares das cervejarias locais que, 

além de servirem cervejas de fabricação própria, também dispõem de cardápio de 

petiscos e comidas, quanto os bares especializados em cervejas, impulsionando a vida 

noturna da cidade. Tanto vinícolas quanto cervejarias são empreendimentos que já 

fazem parte de circuitos e roteiros turísticos de Caxias do Sul. 

Mesclados à gastronomia tradicional, chamam a atenção alguns 

empreendimentos locais que proporcionam experiências contemporâneas e 

diferenciadas aos consumidores, ofertando comida e bebida de qualidade, situados em 

prédios e espaços físicos históricos e culturais. Um exemplo é o Tannat Wine Bar, 

instalado numa edificação histórica restaurada, datada de 1896, inaugurado no final de 

2020. A proposta do local é comercializar o vinho, um dos principais produtos locais, 

num estabelecimento especializado. O Tannat conta com centenas de rótulos, 

inclusive internacionais, mas a maior parte dos produtos vendidos é de vinícolas da 

Serra gaúcha. O local também possui wine stations, que são máquinas onde o 

consumidor pode extrair o vinho diretamente das torneiras para sua taça. A principal 

vantagem deste sistema é que o mesmo não precisa comprar uma garrafa de vinho 

inteira e sim degustar os rótulos disponíveis em menor quantidade. 

 

Foto 16: À esquerda, fachada do Tannat Wine Bar e, à direita, as wine stations 

 

Fonte: IPM Unisinos 
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O Fabbrica é um complexo gastronômico e cultural que também abriga 

estabelecimentos de gastronomia. O prédio pertencia à antiga Vinícola Luiz Michielon, 

que teve suas atividades encerradas em 1977. O local foi restaurado e hoje nele estão 

instalados a Becco Pizza.Bar, o brewpub da cervejaria Salvador, o restaurante oriental 

Taiyo e a microtorrefação de cafés especiais Dude Coffee Company. O ponto forte do 

local é o pátio, um amplo espaço aberto com mesas, bancos e ombrelones, onde os 

clientes podem desfrutar do ambiente e dos produtos ao ar livre, além de ter opções 

gastronômicas diversas reunidas em um só lugar. O Chateau Lacave é outro 

empreendimento que merece destaque do ponto de vista turístico. Sua edificação é 

um castelo, réplica de um mosteiro medieval espanhol do século XI. Além de um 

espaço diferenciado para eventos e confraternizações, oferece cardápio de almoço e 

jantar e recebe visitação turística, com degustação de vinhos no final. O restaurante 

possui gastronomia harmonizada com vinhos e espumantes da própria marca. 

 

Foto 17: Chateau La Cave 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

Outro empreendimento que possui uma proposta interessante é o Barlavento 

– Rio do Vento Hidroponia, situado na Rota do Sol, próximo ao distrito de Ana Rech, a 

aproximadamente 14 quilômetros do centro da cidade. O local produz morangos 

hidropônicos orgânicos, em ambiente controlado, e o diferencial do cultivo é o fato 
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dos morangos crescerem ao som de clássicos do rock, reggae e música latina. Não é 

possível entrar nas estufas, apenas olhar a partir da área externa. Ao lado das mesmas, 

existe um espaço destinado a receber clientes para café e almoço. O cardápio inclui 

produtos feitos com os morangos, tais como doces e geleias, e também massas, 

sanduíches, sopas, cremes e vinhos. Também há produtos a pronta entrega. O 

empreendimento é complementado pela Hospedaria Rio do Vento, um casarão 

reconstruído a fim de receber hóspedes em suas instalações. 

De maneira geral, o atendimento prestado nos estabelecimentos é de 

qualidade. Alguns são mais formais, enquanto em outros predomina a abordagem 

familiar e informal, principalmente nos estabelecimentos localizados no interior e nos 

distritos da cidade. Mesmo assim, para alguns empreendimentos, há oportunidade de 

qualificação neste quesito, visando à profissionalização e a consequente qualificação 

do atendimento ao cliente. Dos estabelecimentos mapeados, principalmente 

restaurantes, a maioria possui rampas e banheiros adaptados, facilitando o acesso de 

pessoas com dificuldade de locomoção. Com relação aos horários de atendimento, 

constatou-se que, no geral, os restaurantes fecham às 14h, dificultando para o turista 

que decide almoçar mais tarde, por exemplo. 

Devido à pandemia da Covid-19 e às medidas para evitar a disseminação da 

doença, descritas em protocolos oficiais e decretos, os estabelecimentos de 

alimentação tiveram de seguir novas normas, tais como: operar com menos 

colaboradores, diminuir as suas taxas de ocupação, proporcionar distanciamento 

mínimo entre as mesas, usar e exigir o uso de máscara e EPIs, prestar atendimento 

diferenciado a grupos de risco, entre outras. 

De maneira geral, foi possível observar o cumprimento das normas por parte 

dos estabelecimentos e como principais medidas adotadas pelos locais, o uso de 

máscara, tanto pelos colaboradores quanto pelos consumidores, a disponibilização de 

álcool gel, o uso de EPI’s, como luvas descartáveis, e o distanciamento entre as mesas.  

Nesse contexto, o selo Turismo Responsável também é aplicável a restaurantes, 

cafeterias, bares, entre outros, mas no caso dos estabelecimentos de alimentação de 

Caxias do Sul, somente sete possuem o selo. 
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Considerando todos estes aspectos, avalia-se que Caxias do Sul possui uma 

boa oferta gastronômica, considerando a qualidade e a quantidade de opções 

disponíveis. Os principais aspectos positivos relacionados a esta categoria são: 

- O bom número de estabelecimentos de alimentação, a variedade de 

cardápios, a preços e localizações diversificados e acessíveis. 

- Destino (município/região) reconhecido no estado e fora dele em função da 

gastronomia típica italiana. 

- Existência de estabelecimentos que oferecem pratos da gastronomia típica 

local: galeterias (galeto al primo canto), vinho, suco de uva (facilidade em encontrar 

produtos turísticos locais nos cardápios e estabelecimentos). 

- Vida noturna, impulsionada por bares e restaurantes locais, com destaque 

para os bares das cervejarias caxienses. 

- Ofertas gastronômicas modernas e contemporâneas, mescladas a produtos 

e a locais tradicionais e/ou históricos. 

Por outro lado, ainda há oportunidades de incremento na estrutura 

gastronômica de Caxias do Sul, considerando: 

- A profissionalização e a qualificação do atendimento prestado, 

especialmente nos empreendimentos localizados na zona rural. 

- O atendimento aos requisitos e protocolos propostos pelo Ministério do 

Turismo para a obtenção do selo Turismo Responsável. 

- Maior oferta de estabelecimentos para lanches, cafés e almoços no interior e 

junto às rotas e roteiros turísticos.  

Por fim, um ponto deve ser ressaltado. Há diversos restaurantes tradicionais e 

familiares que possuem receitas passadas de geração em geração e que têm grande 

relevância na manutenção da cultura e tradição da gastronomia italiana. No entanto, 

muitos deles estão na última geração de familiares que desejam seguir com o negócio, 

o que faz com que esse patrimônio imaterial esteja na iminência de se perder. Para 

tanto, sugere-se que pratos típicos da gastronomia italiana tenham suas tradições 

resguardadas. Nessa linha, há a possibilidade de registro destes pratos como bens 

culturais de natureza imaterial, a criação de uma escola de culinária típica, com 

receitas tradicionais, ou até mesmo um museu sensorial, em que se possa provar a 

culinária italiana e aprender sobre a história da imigração. 
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Aspectos Impulsionadores e Limitadores  

A análise a seguir busca contribuir com um plano de retomada do turismo, já 

que o mundo vive uma crise sem precedentes onde o setor é um dos mais afetados, 

provocando mudanças na percepção do turista e na necessidade de estruturação dos 

destinos.  

Assim, foi construída a matriz SWOT, que identifica as Ameaças e 

Oportunidades (ambiente externo), além das Forças e Fraquezas (ambiente interno) da 

região.  A construção foi realizada pelos participantes de forma on-line e foi revisada 

pela consultora. 

 Se, antes, a distância, o isolamento e o baixo fluxo de turistas eram 

considerados fraquezas, com o advento da covid-19, estes fatores passam a ser 

considerados forças.  Os grupos foram divididos da seguinte forma: 

1) Organização do setor – Macro estrutura e infraestrutura; 

2) Oferta turística – Turismo Seguro - Adequação das Experiências e Produtos 

Turísticos ao novo momento; 

Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – capacitação protocolos 

de segurança; 

3) Marketing e Comunicação – promoção do destino; 

4) Oportunidades e Ameaças (ambiente externo). 
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FORÇAS 
 

FRAQUEZAS 

1) ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) – 
Macro estrutura e infraestrutura; 

 Existência do Comtur ativo; 

 Existência da Secretaria 
Municipal de Turismo e equipe; 

 Existência de sinalização turística; 

 Existência de um Centro de 
Eventos; 

 Existência de um aeroporto; 

 Há projeto de um novo 
aeroporto; 

 Estradas internas do município 
em boa situação; 

 Cidade limpa e conservada; 

 Legislação municipal para 
“limpeza visual”, controle na 
publicidade das fachadas; 

 Vários grupos de empresários e 
entidades, além do setor público, 
unidos em projetos – Mob Caxias 
e outros; 
 

 Sinalização turística não está 
atualizada; 

 Centro de Eventos necessita de 
modernização e melhorias; 

 Trânsito para ônibus turísticos 
não tem os pontos de 
parada/estacionamento 
definidos; 

 Insegurança pública em algumas 
áreas do município; 

 Acessos ao município necessitam 
de melhorias (rodovias); 

 Dificuldade de estruturar a 
participação – conselhos não são 
deliberativos; 

 Falta de recursos para 
investimentos da Secretaria de 
Turismo; 

 Faltam leis que viabilizem ações 
de desenvolvimento do turismo; 

 Não se identificam leis de 
incentivo ao turismo; 

 Não há reuniões mensais com o 
trade turístico local; 

 Faltam recursos e outras 
legislações que ajudem a 
viabilizar ações em prol do 
turismo (entidades e setor 
público); 

 Estradas do interior precisam de 
mais cuidados; 
 

2) ESTRUTURAR – Oferta/Produto turístico – Turismo Seguro – Experiências 
Turísticas; 

 Potencial turístico – muitos 
elementos que podem ser melhor 
explorados; 

 Hotelaria qualificada e em bom 
número de leitos; 

 Originalidade nos roteiros 
ofertados – baseados em uma 
história legítima; 

 Constantemente o patrimônio 
material é ameaçado; 

 Dificuldade de discutir as 
centralidades urbanas, com 
relação à preservação e 
valorização, inclusive por meio de 
eventos; 

 O município de Caxias do Sul 



                                                          

86 
  

 Gastronomia qualificada e em 
bom número de ofertas – 
referência; 

 Nome Caxias do Sul é 
reconhecido no âmbito nacional 
– a cidade é conhecida; 

 Infraestrutura de museus 
disponíveis; 

 Diversidade – ampla oferta 
cultural de experiências, 
envolvendo vários setores; 

 Multiculturalidade como riqueza; 

 Eixo corporativo – turismo 
industrial e de negócios – forte e 
representativo; 

 Referência em saúde – centraliza 
a oferta de atendimento na área 
– receptivo vinculado – turismo 
de saúde; 

 Integra a Região Metropolitana 
da Serra Gaúcha; 

 Preços competitivos – serviços e 
oferta turística; 

 Amplo patrimônio material e 
imaterial; 

 Existência do Museu de Território 
Galópolis; 

 Patrimônio natural – Palanquinho 
e outros; 

 Empresariado local percebeu que 
precisa atuar em conjunto, de 
forma colaborativa, unindo 
esforços; 

 Momento oportuno para 
desenvolver o turismo – 
engajamento dos moradores; 

 Existe a oferta de roteiros 
turísticos e há alguns ícones que 
atraem como âncoras do turismo; 
 

ainda é percebido como local de 
passagem; 

 Baixa estima e autoestima dos 
empreendedores; 

 Falta de articulação entre os 
empreendedores do turismo e, 
ainda, do setor público e 
iniciativa privada; 

 Falta organizar a oferta turística 
local; 

 Não há um inventário dos bens 
culturais – alguns estão 
mapeados, mas não estão 
sistematizados; 

 Falta de novos 
empreendimentos; 

 Horários e dias de funcionamento 
nem sempre leva em 
consideração o fluxo de turistas; 

 Faltam parcerias para construir 
ações de cunho cultural e 
turístico; 

 Há restrição de atendimento nos 
museus – necessidade de 
abertura aos domingos e ampliar 
o atendimento aos sábados; 

 Não há um banco de projetos 
para investimentos ao turismo; 
 

3) ESTRUTURAR - Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – 
estruturas e profissionais; 

 

 Existência de um grande número 
de eventos e festas sazonais – 
públicas e privadas; 

 Não há um calendário de eventos 
oficiais - acessível e que compile 
as iniciativas público e privada; 
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 Segundo maior PIB do RS, setor 
econômico pode gerar eventos; 

 Festa da Uva – evento projetou a 
cidade em nível nacional; 

 Outros eventos consolidados: 
Festa da Colheita, Mississipi, 
Mercopar, festas do interior e 
eventos esportivos; 

 Eventos não envolvem a 
comunidade – não há uma 
comunicação efetiva, que integre 
a todos, especialmente o trade 
turístico; 

 Falta uma estrutura mais 
qualificada para receber os 
eventos; 

 Alguns eventos não têm 
continuidade; 

 Eventos nacionais não 
repercutem no município – não 
há estratégias integradas; 

 Festa da Uva só acontece a cada 
dois anos e não há, durante o 
período, a integração ou 
promoção com outros eventos, 
mantendo o foco no destino 
turístico Caxias do Sul; 

 Faltam melhorias na Feira do 
Vinho e se deve avaliar a 
ampliação de participantes; 

 Verbas reduzidas para promoção 
de eventos locais (público e 
privada); 

 Eventos não são divulgados nas 
plataformas virtuais do poder 
público e entidades; 

 Falta estabelecer critérios para 
definir se um evento deve 
integrar o calendário de eventos; 

 Não há um fórum de decisão 
sobre os eventos que devem 
integrar o calendário; 

 Eventos foram paralisados, em 
função da pandemia; 
 

4) CAPACITAR – Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, 
famtours, benchmarking, turismo seguro; 

 

 Caxias do Sul é polo regional, com 
alta energia de recursos e 
público, para alimentar 
capacitações e buscar parcerias; 

 Metrópole geradora de cultura e 
formação; 

 Presença de instituições de 

 Cidadãos não percebem a oferta 
e o fluxo de turistas e nem o 
impacto do turismo; 

 Cidadãos não se percebem como 
agentes indutores do turismo; 

 Cursos de formação na cadeia 
turística – são poucos e 
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ensino superior, no setor do 
turismo, reconhecidas; 

 História do turismo em Caxias do 
Sul, que atrai investimentos em 
formação – respeito por sua 
antiga identidade; 

 Força econômica traz 
representatividade para atrair 
capacitações/formações; 

 Cursos técnicos de formação no 
turismo; 

 Há uma Lei onde consta um Plano 
de Turismo que deve ser 
aproveitado neste estudo; 
 

esporádicos; 

 Dificuldade de articulação entre 
os atores voltados ao turismo; 

 Não há uma política clara de 
fomento ao turismo – com 
continuidade; 

 Não há um modelo adequado de 
turismo para dar vasão às 
capacitações; 

 Falta de integração entre órgãos 
públicos e entidades para 
fomentar cursos com 
convergência e organização 
coletiva; 

 Falta de integração dos 
empreendedores do turismo para 
dar fluidez às capacitações; 

 Falta de continuidade nos cursos; 

 Secretaria de Turismo possui 
poucos recursos para estimular e 
promover cursos de capacitação 
e qualificação; 

 Não há uma articulação entre a 
oferta turística – setor público, 
entidades e privado – com a 
oferta de cursos, visando 
demandar pesquisas e estudos 
aplicados ao turismo; 
 

5) PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino; 
 

 Semtur está promovendo o 
destino de forma estratégica, nas 
mídias sociais e outras 
ferramentas; 

 Entidades ligadas ao turismo 
estão com uma unificação em sua 
comunicação, promovendo o 
destino Caxias do Sul; 

 Parcerias entre empresas para 
divulgação dos 
empreendimentos, das 
experiências e do destino; 

 Promoção do evento Festa da 
Uva, projetando o destino 
turístico; 

 Dificuldade de um 
posicionamento de marketing – 
de se vender local, no estado e 
fora do RS; 

 Não há um plano de marketing 
turístico; 

 Não há uma identidade turística 
definida; 

 Falha no 
posicionamento/comunicação 
com os visitantes; 

 Na década de 70 Caxias era 
reconhecida como destino 
turístico e isso foi perdido; 

 População local desconhece a 
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 Colaboração dos empresários 
com a Semtur, para promoção 
das experiências turísticas do 
município; 

 Vídeos institucionais que foram 
criados – divulgação dos mesmos; 

 Campanhas de valorização do 
destino turístico Caxias do Sul, 
para o público externo (turista) e 
para o morador local (visite nosso 
quintal, conheça Caxias); 

 Mapa qualificado e ordenado, 
inclusive do interior – Guia 
Caxias; 

 Oferta de Turismo Virtual em 
Caxias do Sul – iniciativa privada; 
 

oferta turística e não sabe como 
indicar ou aproveitar os roteiros e 
produtos ofertados; 

 Não há uma linguagem comum 
para divulgação; 

 Demais eventos do município não 
promovem o destino turístico, 
com exceção da Festa da Uva; 

 Guia Caxias não possui 
posicionamento digital; 

 Não há uma plataforma de 
experiências turísticas do destino 
Caxias do Sul; 

 Pouca presença no ambiente 
virtual/digital; 

 Pouca promoção do turismo de 
eventos e negócios, turismo de 
lazer; 

 Há poucas edições de Famtours 
(internos e externos); 

 Pouca força dos empreendedores 
para divulgação do destino; 

 Há pouco engajamento e união 
das entidades representativas do 
turismo e secretarias de cultura, 
turismo e outras; 

 Há pouca promoção do turismo 
para as associações de bairros; 

 Há pouco iniciativa para atender 
diversos tipos de público – não 
estar atento à diversidade; 

 Não há um marketing compatível 
com toda diversidade, 
pluralidade e importância do 
município; 

 Há poucos investimentos em 
marketing, por parte do trade 
turístico; 

 Há pouco incentivo para 
influenciadores e comunicadores 
que promovem o turismo de 
Caxias do Sul; 

 Não há uma plataforma única, 
que integre todas as informações 
turísticas do município, incluindo 
atrativos e eventos, além dos 
serviços turísticos, atualizada e 
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promovida; 
 

6) MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do 
turismo; 
 

 Pesquisa do SEBRAE – por meio 
de informações da telefonia – 
perfil e comportamento – de 
2019; 

 Através do Corede houve a 
aprovação de verba para 
implantação do Observatório de 
Turismo, junto à UCS; 

 Observatório do Turismo 
também foi aprovado no Inova 
RS; 
 

 Não se identificam muitas 
pesquisas e se existem não são 
contínuas, não formam série 
histórica; 

 Muitas empresas e entidades não 
fornecem os dados para pesquisa 
e monitoramento. Não há cultura 
de contribuir com informações – 
não se fornecem dados; 

 Não há atualização das pesquisas 
realizadas; 

 Observatório de Turismo ainda 
não está ativo; 

 Não se reconhece que a pesquisa 
e o monitoramento são 
importantes para o 
desenvolvimento do turismo; 

 Várias ações acontecendo, em 
prol do turismo, mas não há uma 
uniformização dos dados e do 
impacto das ações; 

 Não há análise do impacto do 
turismo para Caxias do Sul; 
 

AMEAÇAS 
 

 Condições climáticas extremas/ 
sazonalidade; 

 Possíveis crises sanitárias 
mundiais; 

 Queda da renda em função do 
desemprego;  

 Estruturas de acesso com 
necessidade de melhorias 
(rodovias estaduais e federais); 

 Medo das aglomerações por 
parte dos turistas mais 
cautelosos;  

 Receio da comunidade com a 
contaminação pela Covid-19; 

 Fechamento dos 
empreendimentos ou redução da 

OPORTUNIDADES 
 

 Caxias do Sul fica no Coração da 
Serra Gaúcha, entre Bento (Vale 
dos Vinhedos) e Gramado; 

 Clima – 4 estações – inverno; 

 Interesse por lugares em meio a 
natureza para explorar o turismo 
de “isolamento”; 

 Busca de informações sobre 
destinos turísticos em 
plataformas digitais diversas; 

 Interesse do turista por empresas 
que adotam protocolos que 
passam a segurança e 
tranquilidade para o visitante; 

 Interesse do turista por mais 
atividades voltadas à família 
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capacidade de atendimento - 
pandemia; 

 Linhas de crédito de difícil acesso 
pelas pequenas empresas; 

 Crise econômica – mundial e 
nacional; 

 Eleições municipais – 
descontinuidade dos projetos; 

 Posicionamento on-line 
qualificado de outros destinos; 

 Burocracia governamental; 

 Falta de criação de marcos legais 
para a política do turismo; 

 Falta de políticas públicas para o 
Turismo; 

 Ambiente político nacional 
instável. 

(jovens e crianças);  

 Compreensão do turista de que o 
destino deve ser organizado 
como uma rede – busca por uma 
venda conjunta por parte dos 
municípios;  

 Possibilidade de realizar 
campanhas de venda voltadas 
aos que permaneceram com 
salário e com muito desejo de 
sair e viajar - Demanda reprimida 
de um público querendo viajar – 
“poupança da pandemia”;  

 Turistas do RS ficarão no próprio 
estado (viagens) em função da 
pandemia - Turismo doméstico 
(passeios de carros) reforçado;  

 Procura pela natureza, 
experiências ao ar livre; 

 Interesse pela cultura em suas 
diversas expressões; 

 Interesse pela gastronomia; 

 Dados secundários, pesquisa e 
data base para subsídios 
(pesquisa Sebrae RS); 

 Linha de financiamento novas, 
como Fungetur – Sicredi e outros; 

 Valorização do local/compre 
local; 

 Interesse pelo saudável e 
orgânico; 

 Capacitações virtuais e culturais 
sendo ofertadas em vários canais; 

 Trocas entre missões - 
benchmarking; 

 Aumento da presença nas mídias 
sociais, presença no digital; 

 Interesse por meios de 
hospedagem alternativos, que 
propiciem o distanciamento; 

 Existência de diversas 
plataformas digitais, onde o 
destino e os empreendimentos 
podem estar presentes; 
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Marketing 
 

 Presença e informações disponíveis na Internet 
 

O site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul possui uma seção20 dedicada 

ao Turismo que, no entanto, não é de fácil acesso ao usuário. Na página inicial, é 

necessário clicar em “Serviços” para que se abra um menu com uma lista de serviços 

oferecidos à população. Ao clicar em “Turismo”, a penúltima opção do menu, se abre 

uma página de apresentação dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal do 

Turismo, sendo listados: Semana Municipal do Turismo 2020, Clic Fotográfico 

Turístico 2020, Centros de Atenção ao Turista, Eventos, Portal do Turista e Zona de 

Interesse Turístico. 

Os dois primeiros tratam-se de eventos ocorridos no município em 2020. 

Sobre a Semana Municipal do Turismo 2020, a página apresenta a imagem de um 

folder, sendo que as informações apresentadas no mesmo estão ilegíveis. O segundo 

consiste num concurso fotográfico cujo tema, no ano passado, foi “Uso máscara nesse 

momento de transição, mas pelo olhar apresento Caxias e as belezas do nosso 

interior”. Este evento possui um site específico21 que apresenta o regulamento do 

concurso e diversas fotografias. 

Na seção dedicada aos Centros de Atenção ao Turista, estão listados os 

mesmos, assim como respectivos endereços e horários de funcionamento. A página de 

Eventos lista quatro eventos municipais: Concurso Fotográfico Turístico, Feira do 

Vinho na Praça, Romaria de Caravaggio e a Semana Municipal do Turismo. A seção 

denominada Portal do Turista22 apresenta um link que direciona o usuário ao referido 

Portal. Contudo, ao tentar o acesso, abre-se uma página que alerta que as informações 

do usuário podem estar em risco e que o site não é confiável. Ao tentar acessá-lo por 

conta e risco, abre-se uma página de erro23 com diversos caracteres sem sentido. 

                                                           
20 https://caxias.rs.gov.br/servicos/turismo  
21 https://clicturismo.caxias.rs.gov.br/ 
22 https://caxias.tur.br/ 
23 Acesso em 18/05/2021. 
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A última opção do menu trata-se das Zonas de Interesse Turístico que, 

segundo Lei Complementar nº 290, de 24 de setembro de 2007, “[...] são áreas com 

potencial turístico, cuja delimitação visa incentivar esse uso, constituídas por áreas de 

ocupação mista com predominância das atividades residencial, comercial, de 

prestação de serviços e pequenas indústrias, voltadas à vocação peculiar de cada 

região, incentivando a geração de emprego e renda.” Há também um anexo que 

apresenta o mapa municipal com as referidas zonas demarcadas em vermelho. 

No Facebook, há uma página oficial24 da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 

assim como um perfil no Instagram (@prefacaxiasdosul). Ambas as mídias possuem 

informações atualizadas, porém abordando temas diversos, sem foco específico no 

turismo do município. 

Ao analisar o material impresso disponível nos Centros de Atenção ao Turista, 

foram identificados outros canais online voltados especificamente ao turismo, 

organizados pela Secretaria Municipal de Turismo de Caxias do Sul. Há uma página no 

Facebook25, que se chama “Turismo Caxias do Sul”, bem como um perfil no 

Instagram26 de mesmo nome. Os perfis abordam curiosidades, história, cultura e 

gastronomia de Caxias do Sul, conectando esses assuntos às paisagens e pontos 

turísticos da cidade. Também apresentam algum conteúdo sobre as rotas e roteiros 

turísticos, datas especiais e um “Fale Conosco”, com telefone e e-mail para contato. Os 

perfis estão ativos e os conteúdos publicados são interessantes e atrativos.  

Ao utilizar o termo “Caxias do Sul + turismo” para uma busca no Google, o 

primeiro resultado gerado se refere ao Guia de Caxias do Sul27. Este portal reúne 

informações relacionadas ao turismo no município, com um menu separado em dois 

temas: “Turismo” e “Serviços e Produtos”. 

A página do Turismo apresenta destinos com perfil de turismo rural, listando 

os distritos e algumas regiões no interior do município de Caxias do Sul. A página 

também apresenta mapas e operadoras turísticas que trabalham com passeios para 

estes locais, além de indicar atrativos turísticos para visitação, locais para alimentação 

e hospedagem. A página dedicada aos Serviços e Produtos é segmentada em: 

                                                           
24 https://www.facebook.com/prefeituracaxiasdosul 
25 https://www.facebook.com/TurismoCaxiasDoSul  
26 https://www.instagram.com/turismocaxiasdosul/  
27 https://www.guiadecaxiasdosul.com/ 

https://www.facebook.com/TurismoCaxiasDoSul
https://www.instagram.com/turismocaxiasdosul/
https://www.guiadecaxiasdosul.com/
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cervejarias, compras, gastronomia, hotelaria, espaço para eventos, noite, serviços 

úteis, uvas de mesa e vinhos, sucos e espumantes. Dentro destas categorias, são 

apresentados empreendimentos de cada um desses segmentos, como lojas, bares e 

restaurantes, fabricantes de bebidas, guias de turismo e diversos outros. O Guia de 

Caxias do Sul possui página no Facebook e perfil no Instagram atualizados. 

Além deste resultado, também aparecem, na primeira página do Google, sites 

e portais especializados em viagens e turismo, com indicações de atrativos turísticos 

em Caxias do Sul; o site Trip Advisor28, o site da Prefeitura Municipal, vídeos e links 

para conteúdos relacionados. 

No site de turismo vinculado à SEDETUR, a página29 dedicada à Caxias do Sul 

apresenta uma descrição/histórico do município e as seções: Como chegar, Onde ficar, 

Onde comer e O que fazer, além de algumas informações sobre atrativos/locais, 

descrição, fotos e localização; entretanto, as informações apresentadas não são 

padronizadas para todos os pontos. Também são apresentados roteiros turísticos, 

uma lista de guias e outra de agências de turismo. 

Os roteiros turísticos listados no site da SEDETUR são: Ana Rech - Um Encanto 

de Vila; Caminhos da Colônia; Caminhos de Caravaggio; Caminhos do Interior; Estrada 

do Imigrante; La Cittá; Porto Alegre e Serra Gaúcha; Quintais de Cambará do Sul; Rota 

Uva e Vinho; Roteiro Aventura na Serra Gaúcha; Roteiro do Turismo Industrial Serra 

Gaúcha; Roteiro Urbano; Roteiros da Criúva; Vale Trentino - A História do Vinho; Vales 

da Serra. 

 

 Posicionamento, identidade e visão 
 

1. Porque um turista escolheria visitar o seu município? 

• Diversidade de opções turísticas; 

• Gastronomia urbana e rural; 

• Eventos; 

• Turismo rural; 

                                                           
28 O TripAdvisor reúne avaliações e opiniões de usuários a respeito de pontos turísticos, hospedagem e 

gastronomia em milhares de destinos mundiais. 
29 https://www.turismo.rs.gov.br/cidade/79/caxias-do-sul  

https://www.turismo.rs.gov.br/cidade/79/caxias-do-sul
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• De aventura; 

• Do agronegócio; 

• Comércio; 

• Educação – presença das universidades – UCS – turismo estudantil – 

congressos; 

• Saúde; 

• História e cultura; 

• Clima de Serra – frio; 

• Italianidade; 

• Múltiplas culturas; 

• Pujança industrial – empreendedorismo – turismo de negócios; 

• Hospitalidade; 

• Localização privilegiada – proximidade da Capital e de outras cidades turísticas; 

• Rural e metropolitana; 

• Cidade mundial com mais CTGs; 

• Coração da Serra Gaúcha; 

• Vinícolas; 

• Festa da Uva; 

• Primeira cidade a cultivar uvas vitiviniferas no RS; 

• Atrativos modernos – cervejas artesanais; 

• Turismo industrial; 

• Entretenimento noturno; 

• Sermos o Vale do Silício do empreendedorismo da Serra Gaúcha. 

 

2. Se o seu município fosse uma pessoa, como ela seria? 

• Acolhedora; 

• Traz a história vivida – várias culturas em suas raízes; 

• Moderna; 

• Ligada; 

• Meia idade; 

• Super diversa; 

• Várias habilidades; 
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• Faz várias coisas ao mesmo tempo; 

• RP; 

• Empatia; 

• Carisma; 

• Acolhedora; 

• Receptiva; 

• Transformadora; 

• Trabalhadora; 

• Pragmática; 

• Empreendedora; 

• Não tem tempo para se divertir; 

• Sente uma culpa, um conflito, com relação ao lazer; 

• Homem; 

• Séria; 

• Desconfiada; 

• Formal; 

• Organizada; 

• Eclética; 

• Aberta às mudanças; 

• Uma grande pessoa; 

• Dinâmica; 

• Alegre; 

• Inteligente – cultural; 

• Jovem; 

• Sem medo do futuro; 

• Forte; 

• Feliz; 

• Limpa; 

• Bem-humorada. 
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3. Como você apresentaria o município para atrair o perfil ideal de 
turista? 

  

 “Caxias, uma cidade completa que encanta e acolhe a todos.” 

 “O que você busca, você encontra em Caxias. Gastronomia, negócios, lazer, 

passeios, cultura diversificada e natureza.” 

 “Caxias te recebe na metrópole, lotada de interior, mesa farta, cultura vasta, 

conforto e lazer.” 

 “Desde o turismo religioso, ecoturismo, cultura, enoturismo, turismo industrial, 

Caxias é uma cidade democrática, contempla a todos os gostos e satisfaz todos os 

perfis, com diversas opções, que vão desde um comércio forte, a roteiros e 

experiências no interior, que podem compor os demais da Serra Gaúcha. 

Empreendedorismo nos seus diversos setores.” 

 
Com base nos apontamentos dos presentes, a consultora propõe o seguinte 

posicionamento a ser trabalhado: 

 

No coração da Serra Gaúcha, uma cidade completa que encanta e acolhe a todos. 

Aqui, você facilmente encontrará o que procura, desde várias opções de 

hospedagem, gastronomia, negócios, comércio, lazer, passeios, cultura diversificada 

e natureza, pelo interior ou na metrópole. Uma cidade democrática, com múltiplas 

ofertas turísticas que possibilitam experiências diferenciadas na natureza, em 

templos religiosos, em modernas indústrias, em inúmeros eventos e programas 

culturais, em vinícolas, cervejarias, agroindústrias e propriedades rurais. Venha 

vivenciar Caxias do Sul, tudo para todos! 

 

 

4. Qual a Visão que se deseja para o turismo do município (em 4 
anos)? 
 

 “Seja reconhecida como um destino turístico do Brasil”. 

 “Cidade integrada, verde, reconhecida, ser uma opção mais forte e relevante 

do turismo da Serra Gaúcha”. 

 “Valorização local, mobilização e como uma matriz econômica”. 
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 “Turismo inclusivo de respeito a todas as bandeiras”. 

 “Reconhecimento no setor do turismo da Serra Gaúcha, pela importância que 

Caxias do Sul tem na sua autossuficiência em sua magnitude, compartilhando com o 

mundo o orgulho de sermos quem somos. Que o caxiense conheça sua cidade, ame e a 

divulgue com orgulho de onde mora”. 

 

Com base nos apontamentos dos grupos, a consultora propõe a seguinte visão: 

 

Ser um destino turístico reconhecido no Brasil, como uma opção de valor na 
Serra Gaúcha. Um município que entende o turismo como uma de suas 
matrizes econômicas, promovendo o desenvolvimento social, cultural e 

ambiental, de forma inclusiva, com empreendedores engajados e motivados e 
uma comunidade que se orgulha do que é de onde vive e que promove Caxias 

do Sul para o mundo. 
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Síntese – IPM Unisinos 
  

O relatório do Instituto de Pesquisas de Mercado (IPM) da Unisinos entende 

que as condições do cenário turístico em Caxias do Sul podem ser representadas da 

seguinte forma: 

 

  Figura 5: Resultado do Radar de Caxias do Sul 
 

 

Fonte: IPM Unisinos 

 

A figura acima evidencia que, a despeito de alguns atrativos relevantes, há 

necessidade de se pensar o turismo como um ecossistema completo, que combine 

diferentes recursos com estrutura de apoio confortável e eficiente, visando qualificar a 

oferta turística do município.  

Conclui-se, assim, que o posicionamento turístico de Caxias do Sul não é 

claro. Foram e são realizadas inúmeras iniciativas, englobando diversos segmentos, 

mas a falta de um planejamento sólido e unificado, fez com que o desenvolvimento do 

turismo em Caxias do Sul não ocorresse de maneira uniforme e constante. Verifica-se 

que, por muito tempo, a cidade organizou-se em torno do desenvolvimento da 

indústria e dos negócios. Por conta disso, o tráfego de visitantes na cidade está 

relacionado a este fim, de forma que a estrutura de serviços de hospedagem, 

gastronomia, transportes, vida noturna, entre outros, crescesse nessa linha como 

forma de atender a demanda.   
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A escolha desse caminho refletiu-se na cultura local, no comportamento e na 

forma de pensar das pessoas, que valorizam e buscam oportunidades de trabalho ou 

de empreendimentos mais voltados ao setor da indústria e de negócios. Outro reflexo 

é a falta de priorização do turismo como atividade econômica, havendo, inclusive, 

certa descrença por parte dos cidadãos, empresários do ramo do comércio e serviços, 

de que a Caxias do Sul possa se desenvolver e se destacar no sentido do turismo, como 

se tivesse perdido o momento de fazê-lo. 

Por isso, a compreensão e a definição do posicionamento turístico que se 

pretende dar ao município se faz tão importante, aliada às potencialidades 

identificadas, bem como a possíveis ações junto à comunidade caxiense - uma espécie 

de resgate da história, da cultura e da divulgação dos atrativos do município - visando 

resgatar e fortalecer a identificação da população com as suas origens. Entende-se que 

este último é um trabalho de longo prazo e que os resultados não serão imediatos. 

Como consequência, espera-se que a cidade esteja melhor preparada para receber o 

turista, além de estimular a mão de obra e futuros negócios no setor do turismo. 
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Plano de Ações 
 

O Plano de Ações que compõe o Plano de Desenvolvimento do Turismo de 

Caxias do Sul foi construído durante reuniões virtuais (plataforma Zoom) em encontros 

realizados nos dias 5 de abril, 23 e 29 de junho e 6, 13 e 20 de julho de 2021, conforme 

listas de presenças do Anexo I. 

O Plano contou com a contribuição de todos participantes, e, ainda, com a 

complementação da consultora e revisão da Prefeitura Municipal, por meio do setor 

responsável.  

O documento está estruturado de acordo com as dimensões trabalhadas. A 

prioridade vai de 1 a 5, sendo 5 a mais urgente e importante e, em ordem decrescente, 

a 1 a menos urgente e importante. O presente Plano deverá ser avaliado e monitorado 

pelo Conselho Municipal de Turismo.  

Os pressupostos são os alicerces das estratégias e das ações de 

desenvolvimento, devendo nortear as atividades e as realizações em prol do 

desenvolvimento do turismo no município. O Plano de Ações a seguir considera o 

seguinte período: curto prazo - 2021, médio prazo: 2022 e longo prazo: 2023 - 2024. 

 

 

Inovação com emoção + 

Qualidade com hospitalidade + 

Segurança com transparência + 

Governança com cooperação 
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PLANO DE AÇÕES CAXIAS DO SUL 

 

O que fazer Quem faz Quando 
fazer 

Prioridad
e 

Recurso Situação 

 
ORGANIZAÇÃO DO SETOR, INFRAESTRUTURA 

Estratégia: ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) 
Macro estrutura e infra estrutura 

 

Transformar o Plano Municipal 
de Turismo em Lei Municipal; 

 

Prefeitura 
Câmara de 
Vereadores 

Comtur 

Curto Prazo 5 -  

Fortalecer o Comtur, criando 
uma agenda de reuniões com 

pauta que permita a 
apresentação dos grupos de 

trabalho sobre o andamento de 
cada área do PMT; 

 

Semtur 
Comtur 

Curto Prazo 
Permanente 

5 -  

Estimular a inclusão do tema 
turismo no ecossistema de 
inovação de Caxias do Sul; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 5 -  

Revisar a legislação pertinente 
às Parcerias Público Privada – 
PPP, para fomento ao turismo; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Curto prazo 5 -  

Fortalecer a Política de 
Preservação do Patrimônio 

Histórico Material e Imaterial, 
envolvendo todas as ações 

relacionadas ao tema em uma 
abrangente legislação 

municipal; 
 

Prefeitura 
Sociedade 
Comphac 

Curto Prazo 
Permanente 

5 Leis de 
Incentivo à 
Cultura e 

outros 

 

Criar Encontros do Trade 
Turístico, com agendas 

regulares a cada 60 dias, com a 
participação de todos os 
envolvidos na atividade 
turística, bem como as 

autoridades municipais, com o 

Prefeitura 
Comtur 

Curto prazo 4 PPP  
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objetivo de tornar transversal o 
conhecimento sobre o turismo 

de Caxias do Sul e o 
reconhecimento imediato dos 

problemas. Incentivar a 
participação ativa das 

representações da comunidade 
(ONGs e entidades) com o 

turismo – promover seminários 
e outras ações; 

 

Criar leis de incentivo ao 
turismo, como redução de 

impostos em função de 
investimentos. Avaliar casos 
implantados com sucesso; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Médio prazo 4 -  

Avaliar a criação e o melhor 
formato de Fundo Municipal de 

Turismo; 
 

Prefeitura 
Comtur 

Médio prazo 3 Próprios 
 PPP 

 

Avaliar a transformação do 
Comtur de consultivo para 

deliberativo, visando gerenciar 
os recursos do Fumtur; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Médio prazo 3   

Acompanhar as obras do novo 
aeroporto e viabilizar sua 

efetiva implantação; 
 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 1   

Fortalecer a Secretaria de 
Turismo, bem como a de 

Cultura, visando ampliar os 
recursos financeiros e 

qualificar/ampliar a equipe, por 
meio da articulação 

representantes do COMTUR 
com a prefeitura, solicitando 

aumento do investimento 
anual na Secretaria de Turismo; 

 

Prefeitura Médio prazo 3 PPP  

Acompanhar as obras da 
Maesa; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 1   
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Estimular a formalização do 
setor turístico, num trabalho 
conjunto entre setor público, 

privado e entidades, 
orientando os empreendedores 
informais a buscarem o melhor 
caminho para a formalização; 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 3   

Articular parcerias regionais, 
estaduais e nacionais, visando 

construir estratégias mais 
amplas para o desenvolvimento 

do turismo; 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 2 -  

Acompanhar o futuro Parque 
dos Palanquinhos; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 2 -  

Realizar encontro para debater 
a permanência de Caxias do Sul 
na Região das Hortênsias ou se 
retorna à Região Uva e Vinho 

no Mapa da Regionalização do 
Turismo do MTur, bem como se 

integrará a respectiva 
Governança Regional (Comtur 

Hortênsias ou Atuaserra); 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 
Segh 

Médio prazo 2 -  

Captar novos investidores de 
turismo, por meio de 

programas de incentivo e 
desentrave de burocracia; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 4 -  

Incentivar programas que 
promovam startups que 

apresentem soluções para o 
turismo; 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 3 -  

 

PRODUTOS E EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS – TURISMO RESPONSÁVEL E SEGURO 
Estratégia: ESTRUTURAR – Oferta/Produto turístico – Turismo Seguro – Experiências 

Turísticas 
 

Avaliar o atual estágio de 
funcionamento e definir a 
estratégia de atuação das 

Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Médio prazo 5 Próprios 
PPP 
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seguintes rotas tradicionais de 
Caxias do Sul: Estrada do 
Imigrante, Caminhos da 

Colônia, Criúva, Ana Rech, Vale 
Trentino e La Cita, envolvendo 

o Parque Municipal Mato 
Sartori. Realizar o mesmo para 

as ZIT – Zonas de Interesse 
Turístico de Vila Cristina, Vila 

Seca, Vila Oliva, Santa Lúcia do 
Piaí, Fazenda Souza e Galópolis; 

  

Rotas e Zits 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Avaliar o atual estágio de 
funcionamento e definir a 

estratégia de atuação das Rotas 
e Roteiros criados 

recentemente: Rota de Turismo 
Industrial, Caminhos de 

Caravaggio, Caminhos do Padre 
João Schiavo, Passo do Vinho e 

Rota Sabor e Aventura; 
 

Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Rotas e Zits 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 5 Próprios 
PPP 

 

Qualificar as experiências 
turísticas já existentes em 

Caxias do Sul (no destino como 
um todo e nas rotas 

existentes), promover a 
atualização da oferta turística 

(inventário) e, assim, 
desenvolver novas experiências 
que estejam de acordo com as 
atuais demandas dos turistas 
(particular ou agenciado) e 

sejam acessíveis e inclusivas; 
 

Prefeitura 
Comtur 

Ass. Caxiense de 
Montanhismo 

Sebrae 
Rotas e Zits 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 5 Próprios 
PPP 

 

Realizar Fórum, junto ao Trade 
Turístico, para avaliar as 

estratégias e a pertinência de 
estimular a criação de novos 
produtos turísticos. Alguns 

exemplos citados: 
agroindústrias, produtos 

ligados à tecnologia, Paredões 
(Escalada), Mirantes, Turismo 

de Compras, produtos 
turísticos incluindo os clubes 

de futebol: Esporte Clube 
Juventude e Ser Caxias; 

Estruturar produtos turísticos 
que aproveitem os museus do 

Prefeitura 
Comtur 

Ass. Caxiense de 
Montanhismo 

Sebrae 
Rotas e Zits 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 5 Próprios 
 PPP 
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municípios: Municipal, Uva e 
Vinho, Hércules Galló, FEB 

(Força Expedicionária 
Brasileira) e MUSCAP (Museu 

dos Capuchinhos); 
 

Realizar uma campanha para 
inserção de todos 

empreendimentos e 
profissionais do turismo no 
Cadastur e, urgentemente, 

estimular a adesão ao Selo de 
Turismo Responsável e Seguro; 

 

Semtur 
Comtur 

Segh 
 

Médio prazo 5 Próprios 
PPP 

 

Atualizar o Inventário da Oferta 
Turística, avaliando, inclusive, 
as potencialidades – criando 

um mapa desta oferta, 
disponível em uma plataforma 

específica; 
 

Comtur 
UCS 

 

Médio prazo 4 Próprios 
IES 

 

 

EVENTOS 
Estratégia: Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – estruturas e profissionais 

 

Criar um calendário de eventos, 
unindo os eventos públicos e 
privados, e divulgar o mesmo, 

mantendo-o atualizado; 
 

Promotores de 
Eventos 

Prefeitura 
Caxias 

Convention 

Médio prazo 5 -  

Traçar estratégias conjuntas, 
com interação dos entes 
público e privados, para 

envolver a comunidade e os 
promotores de eventos, na 
realização, qualificação e 
promoção dos mesmos, 

agregando experiências e 
vivências que sejam 

aproveitadas pelos visitantes e 
cidadãos, fortalecendo todos 

os eventos de interesse 
turístico público e privados 

(definir quais são); 
 

Promotores de 
Eventos 

Prefeitura 
Entidades 

Caxias 
Convention 

Segh 

Médio prazo 5 Próprios 
PPP 

Captação - 
projetos 

 

Criar estratégia de 
desenvolvimento de produtos 

turísticos, atrativos e 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 

Médio prazo 5 PPP Espaço 
próprio 

para 
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entretenimento durante os 
principais eventos de Caxias do 

Sul tais como a Festa da Uva, 
Festa das Colheitas, Festival de 

Blues e Mercopar, dentre 
outros; 

 

Mobi CXs 
Núcleo de 

Turismo CIC 
Festa da Uva 

divulgação; 
Agências 

receptivas 
La città e 

Petit 
Gourmet 

no interior 
(andiamo) 

Criar canais de divulgação 
(catálogos, folder, guia digital) 
das experiências turísticas de 

Caxias do Sul durante os 
eventos realizados na cidade, 

tanto de lazer, entretenimento 
ou de negócios; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi CXs 
Núcleo de 

Turismo CIC 
Promotores de 

Eventos 

Médio prazo 5 PPP Landing 
page; 
Site; 
App; 

Mídias 
Sociais; 

Identidade 
Visual dos 

CATs 

Acompanhar os trabalhos 
referentes ao novo Centro de 
Eventos do município, bem 

como a área de entorno e seus 
atrativos turísticos; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi CXs 
Núcleo de 

Turismo CIC 
Caxias 

Convention 

Longo prazo 2 PPP  

Permitir a participação de 
vinícolas não ligadas à Revinsul 

na Feira do Vinho; 
 

Prefeitura 
Comtur 
Revinsul 
Roteiros 

Médio prazo 5 Prefeitura 
PPP 

 

Participação de feiras e eventos 
ligados ao trade turístico; 

 

Prefeitura 
Semtur 
Comtur 

Festa da Uva 
Sebrae 

Curto prazo 5 Prefeitura 
PPP 

 

Realizar reuniões com 
representantes dos roteiros 

turísticos; 
 

Semtur 
Comtur 

Curto Prazo 5 Prefeitura  

 

CAPACITAR 
Estratégia: Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours, 

benchmarking, turismo seguro 
 

Realizar reunião com o Comtur 
para avaliar as necessidades de 

capacitação, bem como as 
instituições de ensino e 

formação, visando harmonizar 

Prefeitura 
(Semtur) 
 Comtur 

Curto prazo 
Permanente 
e contínuo 

5 PPP  
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os esforços e otimizar os 
resultados; 

 

Criar um calendário das 
capacitações/qualificações, 

avaliando a oferta e a 
demanda, com permanente 
análise do Comtur sobre a 

necessidade. Algumas 
sugestões: 

- Capacitar os agentes da 
cadeia produtiva do turismo, 

visando sensibilizá-los e 
instrumentalizá-los para 
promoverem o destino 

turístico; 
- Ofertar programa de 

capacitação sobre 
hospitalidade para guarda 

municipal, motoristas de táxi e 
aplicativos, funcionários da 

rodoviária e aeroporto; 
- Capacitar empreendedores 

em Normas Técnicas de 
Turismo de Natureza; 

- Ofertar capacitação aos 
empreendedores do setor 
sobre desenvolvimento de 

produtos turísticos inovadores; 
- Ofertar capacitação de mão 

de obra para trabalhadores do 
setor - garçom, profissionais da 

cozinha, camareiras, 
recepcionistas de hotéis, guias 

de turismo (Senac); 
- Capacitar os condutores locais 

de turismo e os guias de 
turismo, com foco no turismo 

de experiências e nos produtos 
turísticos disponíveis em Caxias 

do Sul; 
-  Capacitar os 

empreendedores sobre 
marketing digital para turismo 

e gestão de clientes 
- Promover um encontro de 
apresentação dos produtos 

turísticos para a hotelaria de 
Caxias do Sul, visando capacitá-

los a darem sugestões aos 
hóspedes, principalmente os 

Prefeitura 
(Semtur) 
Comtur 
Sebrae 
Senac 
Segh 

Emater 

Curto prazo 
Permanente 
e contínuo 

5 PPP Gestor do 
site: 

reunião 
com os 

represen-
tantes dos 
roteiros; 
Link no 

Wordpress: 
Inscreva-se 

para a 
capacitação 
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individuais (catálogo de 
produtos e contatos do que 

está funcionando); 
 

Implantar programa de 
Educação do Turismo nas 

Escolas do Município, por meio 
de ações transversais a serem 

construídas com a comunidade 
escolar; 

 

Prefeitura 
Comtur 

Longo prazo 2 Próprio Linha 
turística 
Citytur 

Apresentar os produtos 
turísticos do município para o 
próprio trade turístico local. 

Fazer famtours internos, 
possibilitando os empresários e 

trabalhadores do setor 
conhecerem a oferta turística 

do destino Caxias do Sul e que, 
assim, possam divulgá-los; 

 

Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Médio Prazo 3 PPP  

 
 

MARKETING E POSICIONAMENTO DO MUNICÍPIO 
Estratégia: PROMOVER — Marketing e Comunicação – promoção do destino 

 

Definir, de maneira clara, a 
identidade turística do 

município; 

Semtur 
Comtur 

Curto prazo 5 PPP  

Conforme Persona 
desenvolvida pelo trade, a 

marca-Caxias é “Curta Caxias”; 
 

Prefeitura 
Semtur 
Comtur 

Câmara de 
Vereadores 
Convention 

Bureau 
Segh 

Curto 5 Prefeitura 
Câmara de 
Vereadores 

PPP 

 

Criar a nova marca turística do 
destino turístico Caxias do Sul, 
a partir da identidade que será 
definida, com foco no mercado 

e independente da gestão 
pública que estiver cumprindo 

mandato eleitoral; 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 5 PPP  

Mapear a pluralidade de 
opções turísticas da cidade, 

conforme apontado, visando 

Semtur 
Comtur 

Médio longo 
prazo 

5 PPP Fichas de 
cadastro 

atualizadas 
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subsidiar o Plano de Marketing 
(eventos, gastronomia, interior, 

urbano, indústria, aventura e 
imigrantes), definido os 
critérios para divulgação 

(Cadastur, acessibilidade, dias e 
horários de funcionamento e 

outros); 
 

mensalme
nte; 

Propagand
as para 
divulgar 

Criar o Plano de Marketing do 
Turismo de Caxias do Sul; 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Curto 
Médio 

Longo prazo 

4 PPP  

Trabalhar o endomarketing, 
envolvendo a comunidade 

local, das diferentes 
localizações e esferas, por meio 

da educação patrimonial e 
mídias, além dos funcionários 

das empresas; 
 

Semtur 
Comtur 

Médio prazo 
Permanente 

4 PPP  

Criar uma plataforma – site e 
blog – com informações dos 

atrativos, calendário de 
eventos e mapas de acesso; 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 
Permanente 

4 PPP  

Promover a atualização dos 
atrativos e empreendimentos 

Google Maps, Waze, 
Tripadvisor, Instagram e 

Facebook; 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 4 PPP  

Famtour com influenciadoras 
digitais e blog Viajante Maduro; 

 

Semtur 
Comtur 

Iniciativa 
Privada 

Curto Prazo 5 PPP  

Submeter à aprovação da 
Câmara de Vereadores lei que 
institui a nova marca turística 

do destino Caxias do Sul: 
CURTA CAXIAS, independente 
da gestão pública que estiver 
cumprindo mandato eleitoral; 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 4 PPP  

Definir estratégia de 
participação em eventos 

turísticos divulgando o destino 
Caxias do Sul, seguindo 
estratégias do Plano de 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 3 PPP  
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Marketing possuindo estande 
próprio, sempre que possível; 

 

Realizar ações de divulgação do 
destino Caxias do Sul junto a 

operadoras e agências 
turísticas, como rodadas de 

negócios virtuais e presenciais 
e Famtours, seguindo 

estratégias do Plano de 
Marketing; 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 3 PPP  

Famtours em épocas 
estratégicas (Vindima, 

Aniversário de Caxias, Semana 
do Turismo, Mississipi Delta 

Blues, Brilha Caxias e Encanto 
de Natal Ana Rech); 

 

Semtur 
Comtur 

Iniciativa 
Privada 

Médio Prazo 5 PPP  

Trabalhar profissionalmente 
com o marketing de influência, 
realizando ações de divulgação 
do destino Caxias do Sul junto a 

imprensa e influenciadores 
digitais, como Fampress e 

visitas técnicas para conhecer 
experiências turísticas, 

seguindo estratégias do Plano 
de Marketing. Capacitar e 

sensibilizar os empreendedores 
e municípios para esta nova 
realidade, principalmente os 

moradores da cidade e 
gestores públicos; 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 3 PPP  

Outdoor e Busdoor para 
divulgação da identidade 
turística de Caxias do Sul; 

 

Prefeitura 
Semtur 
Comtur 

Iniciativa 
Privada 

Médio Prazo 4 PPP  

Desenvolver um banco de 
imagens (fotos e vídeos) do 

destino Caxias do Sul que possa 
ser utilizado nas campanhas de 

divulgação da Secretaria de 
Turismo, das entidades e dos 

empreendedores; 
 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 3 PPP  
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Contratar Assessoria de 
Imprensa para divulgar notícias 

de turismo em Caxias do Sul; 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 2 PPP  

Criar um material básico 
(unificar) para divulgação de 

Caxias nos sites, redes sociais, 
etc da hotelaria e gastronomia, 

etc; 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 3 PPP  

Construir, urgentemente, as 
respostas às principais dúvidas 

do turista: O que fazer em 
Caxias? O que é imperdível? Ir 

posicionando o turismo de 
lazer, por meio da contratação 

de Criadores de Conteúdo 
Digital (Blog, Instagram, 

Youtube, Facebook); 
 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Curto prazo 3 PPP  

Criar uma plataforma que 
apresente em 360 graus os 

atrativos turísticos da cidade; 
 

Empreendedores Médio prazo 1 Empreen- 
dedores 

 

Criar tours de “Turismo Virtual” 
dos roteiros do município, 

sendo que guias de turismos 
fazem a apresentação, por 

meio de ferramentas de mídias 
sociais (TikTok e Reels); 

 

Semtur 
Comtur 

PPP 

Médio prazo 1 PPP  

Criar projeção mapeada da 
oferta turística de Caxias do Sul 

e projetar nos prédios do 
centro da cidade, todos os dias, 

ao anoitecer; 
 

Empreende dores Longo prazo 1 PPP  

Experiências sensoriais em 
eventos e locais promovidos 

pela SEMTUR e trade (cheiro de 
uva, amassar a uva, degustação 

de vinho); 
 

Semtur 
Comtur 

Festa da Uva 

Médio Prazo 3 PPP  

Reuniões com a associação de 
roteiros e rotas e, a partir disso, 
elaborar uma ficha de cadastro; 

 
 

Semtur 
Comtur 

Curto Prazo 5 Prefeitura 
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Desenvolver um Press kit e 
Souvenir (pen drive, imás de 

geladeira, canetas, mouse 
pads, sucos de uva…); 

 

    Brindes 
ligados à 

CONEXÃO 
e VIAGEM; 
Desenvolver 
junto aos 
artesãos a 

“Grife 
Caxias” 

Criação de folheteria para 
autoridades, empresas e 

escolas; 
 

Semtur 
Comtur 

Curto Prazo 4 Prefeitura 
PPP 

 

Estimular os atrativos turísticos 
dos roteiros a possuir seu QR 

CODE (para informações e links 
de mídias) e a atualizar 

constantemente o Google Meu 
negócio e Google Maps; 

 

Semtur 
Comtur 
Sebrae 

Médio Prazo 3 Prefeitura 
PPP 

 

Desenvolver um sistema de 
gestão de cadastro no Mailing; 

 

Prefeitura 
Semtur 
Comtur 

Médio Prazo 3 Prefeitura 
PPP 

 

 
MONITORAMENTO E PESQUISA 

Estratégia: MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do 
turismo 

 

Unificar as informações sobre 
fluxo, perfil e impacto do 

turismo por meio do 
Observatório de Turismo da 

UCS e pelo proposto pela 
INOVA RS; 

 

UCS 
Prefeitura 

Segh 
Comtur 

Médio prazo 
Permanente 

4 UCS 
Prefeitura 

Segh 
Projetos 

PPP 

 

Monitorar a execução do Plano 
Municipal do Turismo; 

 

Comtur Curto prazo 
Permanente 

5 -  
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Avaliação e Encaminhamentos 
 

Os participantes foram convidados a responder, em grupos, as seguintes 

questões, refletindo sobre o valor da jornada, e os encaminhamentos decorrentes na 

construção deste Plano. 

1)  Uma palavra que resumo essa construção: 

“Reencontro”. 

“Estímulo”. 

“Pluralidade e diversidade”. 

“Conhecimento”. 

“Busca”. 

“Cooperação”. 

“Atuação”. 

“Trabalho”. 

“Atitude”. 

“Comprometimento coletivo”. 

“Otimismo”. 

“União”. 

“Rede”. 

“Participação”. 

“Integração”. 

“Crescimento”. 
 

 2) Como foi a vivência nesta jornada de 5 encontros? O que você leva de 

aprendizados? 

 “Conhecer a todos”. 

 “Foi uma aula”. 

 “Levando um ponto de interrogação, pois quer ver o que vai acontecer e como 

pode ajudar”. 

 “Uma luz no fim do túnel, agora enxergamos isso”. 

 “Possibilitou diferentes áreas do turismo”. 

 “Convivência ótima, sempre melhor construir em conjunto”. 

 “A união das ideias soma para a construção de um objetivo melhor”. 

 “Embora haja divergência das ideias, foi possível convergir nessa construção”. 

 “Uma oportunidade de escuto e conhecimento, de trocas e avanços”. 
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 3) Como você irá disseminar este conhecimento aos demais 

empreendedores/comunidade, envolvendo mais pessoas nesta construção? 

 “Alguns seguirão o trabalho que já fazem, que é de amar a cidade de Caxias do 

Sul, outros se sentiram mais motivados. Muito amor por Caxias!”. 

 “Com muita paixão”. 

 “Através da participação nos grupos”. 

 “Tentar disseminar as ideias do plano”. 

 “Necessidade de um bom material para mostrar a cidade aos turistas”. 

 “Falar às pessoas das suas redes, incluindo os guias, o trabalho que vem se 

desenvolvendo”. 

 “Reuniões, encontros, eventos, visitas e debates nos núcleos”. 

 

2) Como apoiar a efetivação das ações propostas? 

 “Contribuir de mãos dadas, não aleatoriamente”. 

 “Discutir e realizar, mas não deixar só em promessas”. 

 “Pensar e agir para realizar o melhor para o turismo de Caxias”. 

 “Cada um fará o que couber a si, na sua área, nos grupos e fóruns em que 

atua”. 

 “Participando ativamente, divulgar com orgulho nossa pluralidade”. 

 “Se colocar à disposição”. 

 “Curtindo, compartilhando e comentando as ações realizadas”. 
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Conclusão 
 

Caxias do Sul é uma cidade pujante, grande e importante em suas dimensões, 

no número de habitantes, na economia, na história e cultura. No turismo também 

possui relevância histórica, tendo sido fundamental na constituição da Região Uva e 

Vinho e na projeção do enoturismo regional, com a Festa da Uva sendo um ícone do 

setor. 

No cenário turístico da atualidade, ainda precisa resolver alguns gargalos para 

fortalecer o desenvolvimento do turismo no município. Inicialmente, há que buscar a 

coesão das ações em prol do setor, unindo todas as entidades e instituições. Uma 

verdadeira “força-tarefa” deve ser empreendida, todos seguindo o mesmo norte que 

foi delineado neste documento construído de forma participativa e integradora, sendo, 

portanto, reflexo dos anseios de toda comunidade. 

Assim, deve definir a identidade turística do município – O que somos? A qual 

região pertencemos: Uva e Vinho, Campos de Cima da Serra e/ou Hortênsias? – e essa 

deve ser utilizada por todos, setor público, entidades e setor privado. No presente 

plano já há um direcionamento construído com o posicionamento e a visão. Mas isso 

deve ser aprimorado junto à construção da estratégia de marketing. Como disse a 

participante da Oficina, Cecília Pozza: “quando sabemos quem somos, é mais fácil 

saber para onde queremos ir”. 

Outro ponto fundamental é a organização da oferta turística. Deixar claro para 

o turista (à distância de um clique) o que ele pode fazer, onde se hospedar, onde fazer 

suas refeições e onde comprar em Caxias do Sul, além de ter claro o “como chegar”. 

Mais do que rotas, ele quer entender o destino turístico Caxias do Sul, inserido na 

Serra Gaúcha. Neste caso, há que se proceder uma depuração dos atrativos e só 

indicar o que está efetivamente ativo, cadastrado (Cadastur e Selo Turismo 

Responsável e Seguro), com informações atualizadas, trabalhando com qualidade e 

constância. O poder público e as entidades só divulgarão o que cumprir os critérios 

estabelecidos pelo Comtur. 

É fundamental a união do setor, entendendo que para o município se 

consolidar como destino turístico é necessário pensar a oferta completa e organizada 

de experiências turísticas, hospedagem, alimentação e compras. Novos negócios estão 
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surgindo e outros serão atraídos, mas todos precisarão de um fluxo constante ao longo 

do ano. 

Para isso, é fundamental que Caxias do Sul se divulgue, já que ninguém visita 

um local que não é promovido e, consequentemente, lembrado. Deve estruturar um 

sistema integrado de promoção turística, com marca, site, vídeos, banco de imagens, 

textos convidativos, folder, mapas, mídias sociais e trabalhar no relacionamento com a 

imprensa convencional e o marketing digital, de influenciadores. 

O Plano, contendo o diagnóstico (Radar) e o prognóstico (Plano de Ações, 

Posicionamento e Visão), é o norte que deve ser seguido por todos gestores e 

empreendedores do município. A promoção do desenvolvimento sustentável 

(ambiental, cultural, social e econômica) do turismo passa por isso.   

Para que estas ações sejam desenvolvidas é fundamental vencer outro gargalo, 

ou seja, ampliar os investimentos no turismo. Somente assim, o turismo será 

efetivamente uma alternativa à matriz econômica do município, agregando valor a 

todos os produtos locais, por meio da valorização do destino e, ainda, contribuindo 

com a ampliação da arrecadação municipal, com benefícios a serem investidos para o 

bem-estar de toda população. 

É extremamente importante que as ações desenvolvidas sejam registradas e 

que se organize uma forma de coleta de dados, com o objetivo de identificar o acerto, 

ou não, das estratégias adotadas, visando o desenvolvimento do turismo. O papel do 

Conselho Municipal de Turismo, e também do Comitê de Turismo, é fundamental no 

monitoramento deste Plano de Turismo, que, para sua transparência e permanência, 

deverá ser atualizado anualmente e transformado em Lei Municipal, representando 

um marco do novo momento do turismo de Caxias do Sul. 

 

Um lembrete: 

As pessoas não decidem vir à sua empresa ou entidade, 

decidem vir ao território. 

Vocês devem divulgar o seu território! 
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Anexo I – Listas de presença 
 
 

PALESTRA DE LANÇAMENTO 
 INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO TURISMO 

CAXIAS DO SUL 
AGENDA: 155241 

DATA: 05/04/2021 - HORÁRIO: 09h 
  
Participantes: 
 
Bom dia a todos! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com 
nome, CPF, nome da empresa ou entidade. Agradecemos! 

1. Ivane Fávero (Consultora) 
2. Émerson Monteiro (Sebrae Serra) 
3. Enio Martins (Secretário de Turismo) 
4. Adilo Didomenico (Prefeito) 
5. Aline Ecker (Pioneiro e Gaúcha Serra)  
6. André Tajes (Serra em Pauta)  
7. Dani Conte – Dani Conte Conteúdo  
8. Fabiano Provin (Rádio Caxias)  
9. Márcio Schenatto (Bitcom TV)  
10. Mônica Biffi (Serra Gaúcha Um Lugar)  
11. Daniel Rodrigues (Tua Rádio São Francisco)  
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PALESTRA  
PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 

CAXIAS DO SUL 
AGENDA: 155707 

DATA: 23/06/2021 - HORÁRIO: 15h 
  
Participantes: 
 
From Me to Everyone:  02:48 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com nome, CPF, 
nome da empresa ou entidade (pode ser aberto ou privado – somente para mim). 
Agradecemos! 
 
From Farrapo to Everyone:  02:47 PM 
Boa tarde a todos Gisela/Farrapo Travel/CXJ/RS 
From Carolina Pezzi to Everyone:  02:49 PM 
Boa tarde! 
Carolina Pezzi - 01632447070 | Careme Café & Patisserie 
From Cesar - Sebrae RS to Everyone:  02:51 PM 
Cesar Nascimento - SEBRAE RS 
From Bruno Brunelli to Everyone:  02:52 PM 
Bruno Sassi Brunelli 
From Farrapo to Everyone:  02:53 PM 
Farrapo Travel Viagens e Turismo Ltda.Gisela I.Wagner Rodrigues  
From Bruno Brunelli to Everyone:  02:53 PM 
Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S\A 
From Débora Meneguzzo - Caxias do Sul to Me: (Privately) 02:56 PM 
nome,Débora Meneguzzo - nome da empresa ou entidade - Sesc Caxias do Sul 
From Gabriele Piccoli to Everyone:  02:57 PM 
olá boa tarde! 
From Márcia Santuario to Everyone:  02:57 PM 
Boa tarde a todos. 
From Gabriele Piccoli to Everyone:  02:57 PM 
sou Gabriele Piccoli Restaurante Don Claudino 
From Marina Muner to Everyone:  02:57 PM 
Marin Muner - 004.116.520-95 - Sindilojas 
From Danúbia Boeira Verza to Me: (Privately) 02:57 PM 
Ricardo Daneluz 812935850-68 vereador  
Danubia Verza - assessora ver Ricardo Daneluz 
From Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha to Everyone:  02:57 PM 
Boa tarde pessoal! Bloco da Ovelha presente 
From Marina Muner to Everyone:  02:57 PM 
Marina Muner - 004.116.520-95 - Sindilojas 
From Márcia Santuario to Me:  (Privately) 02:57 PM 
Boa tarde Ivan. Sou Márcia Santuario, Guia de Turismo  
From Luciane Perez - CIC Caxias do Sul to Everyone:  02:58 PM 
Olá! Boa tarde a todos.  
Luciane Perez - CIC Caxias do Sul  
From Felipe Gremelmaier to Everyone:  02:58 PM 
Felipe Gremelmaier  - Câmara de Vereadores 
From Bruno Brunelli to Everyone:  02:58 PM 
Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S\A, Bruno Sassi Brunelli 
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From Bia Corazza to Everyone:  02:58 PM 
olá, boa tarde! prazer conhecê-los 
From Marcia Ferronato - SEGH Região Uva e Vinho to Everyone:  02:59 PM 
Marcia Ferronato - SEGH Região Uva e Vinho 
From Lu Sesc Caxias to Everyone:  03:00 PM 
Boa tarde, pessoal! Sesc Caxias - Luciana Stello  
From Márcia Santuario @sorriatur to Everyone:  03:00 PM 
Boa Tarde. Aqui Márcia Santuario, Guia de Turismo. 
From RODRIGO RAMOS to Everyone:  03:01 PM 
Boa tarde,  
Rodrigo Ramos - 25ª Região Tradicionalista 
From Bruna Borges Monteiro to Me:  (Privately) 03:01 PM 
Bruna Borges Monteiro 
From marcelomugnol to Everyone:  03:01 PM 
Marcelo Mugnol, editor de economia do Jornal Pioneiro 
From Diego Adami to Me:  (Privately) 03:01 PM 
Oi, Ivane! Boa tarde. 
Diego Adami - Assessoria de imprensa Sicredi Pioneira RS 
From Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha to Everyone:  03:01 PM 
Boa tarde! Associação Cultural Paralela  
From Leonel Lorensi to Everyone:  03:01 PM 
Olá 
Leonel Lorensi aqui da Rota Caxias Sabor e Aventura! 
Boa reunião a todos! 
From Bruna Borges Monteiro to Me:  (Privately) 03:02 PM 
Bruna Borges Monteiro - empresa Rupestre Viagens e Turismo 
From Leandro Paulo Sbabo to Everyone:  03:02 PM 
Leandro Paulo Sbabo 
From Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha to Everyone:  03:02 PM 
Olá! Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha  
From Karen Leitão - KS TOUR to Everyone:  03:03 PM 
Karen Leitão Sbabo - Convention 
From Leandro Paulo Sbabo to Everyone:  03:03 PM 
Leandro Paulo Sbabo 
KS TOUR Viagens e Turismo 
From denise spiandorello to Everyone:  03:03 PM 
Denise - Sindilojas Caxias do Sul 
From Kainara Santos to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Kainara Santos da Silva, Casa da Uva - Réplica 11 (Pavilhões da festa da Uva) 
From Bruna Borges Monteiro to Me:  (Privately) 03:02 PM 
Bruna Borges Monteiro - empresa Rupestre Viagens e Turismo 
From Leandro Paulo Sbabo to Everyone:  03:02 PM 
Leandro Paulo Sbabo 
From Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha to Everyone:  03:02 PM 
Olá! Leonardo Ferrolho - Bloco da Ovelha  
From Karen Leitão - KS TOUR to Everyone:  03:03 PM 
Karen Leitão Sbabo - Convention 
From Leandro Paulo Sbabo to Everyone:  03:03 PM 
Leandro Paulo Sbabo 
KS TOUR Viagens e Turismo 
From denise spiandorello to Everyone:  03:03 PM 
Denise - Sindilojas Caxias do Sul 
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From Kainara Santos to Me: (Privately) 03:04 PM 
Kainara Santos da Silva, Casa da Uva - Réplica 11 (Pavilhões da festa da Uva) 
From Senac-Marcus Guazzelli to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Marcus Lubisco Guazzelli 
Senac Caxias do Sul 
From Vanessa Coffy to Everyone:  03:05 PM 
boa tarde pessoal 
Vanessa Coffy Conquistar Viagens e Turismo 
From Vanessa Coffy to Everyone:  03:06 PM 
onde está a lista? 
Vanessa Coffy Bareta Conquistar Viagens  
From Leandro to Everyone:  03:07 PM 
Joice Sibele Tomiello - 56439016091 - KS TOUR Viagens e Turismo 
From Denise to Everyone:  03:07 PM 
Denise De Boni - Armazém do Gringo 
From Bárbara_Memorial Juventude to Me:  (Privately) 03:07 PM 
Bárbara Lauxen - Memorial do Juventude 
From Bruna Tomiello to Everyone:  03:07 PM 
Olá! Bruna Dal Zotto Tomiello, , KS Tour Viagens e Turismo 
From Samantha to Me:  (Privately) 03:07 PM 
Samantha Carniel Bertussi, Reserva Bertussi - Cachoeira da Mulada 
From Fábio Junior to Everyone:  03:07 PM 
Fábio Junior caranhato  
MoGuiTur viagem  
From Jacson - Arte do Turismo to Everyone:  03:07 PM 
Jacson Antonio Papi - Arte do Turismo  
From daian longhi to Everyone:  03:07 PM 
Daian Longhi - Intervene Publicidade e Propaganda  
From BRUNA to Everyone:  03:07 PM 
BOA TARDE!  BRUNA BOLDO -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
From Guadalupe Pante to Everyone:  03:07 PM 
Guadalupe Traslatti Pante - Criúva Operadora  
From Cintia Duso - RS - Brasil to Everyone:  03:07 PM 
Cintia Duso 
Hangar17 Viagens 
From Ademir to Everyone:  03:07 PM 
Ademir Andrighetti - Cosmos Hotel 
From Marjorie - Blue Tree to Me:  (Privately) 03:07 PM 
Boa tarde Ivane! Marjorie Balbinot Gasperin - Blue Tree Towers Caxias do Sul 
From Carolina to Me:  (Privately) 03:07 PM 
Boa tarde Ivane!  
Carolina Soldatelli Zardo  
Vinícola Monte Sant'Ana 
From Denise to Everyone:  03:07 PM 
Damasio Ricardo Trindade - Armazém do Gringo  
From Emílio Kunz to Everyone:  03:08 PM 
Petronius Garten  
From denise spiandorello to Everyone:  03:08 PM 
Denise Spiandorello - Entidade Sindilojas Caxias 
From Luciano Pacheco to Everyone:  03:08 PM 
Luciano Pacheco 
From Andressa.Zanol to Me:  (Privately) 03:08 PM 
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Andressa Zanol, CIC Caxias  
From Paulo César to Everyone:  03:08 PM 
Paulo César Duarte da Silva  
guia de turismo 
From Toyo Bagoso to Everyone:  03:08 PM 
Toyo Bagoso 
MDBF 
From Rogério Mobicaxias to Everyone:  03:08 PM 
Boa Tarde ! Saudações iniciais a esta profícua e exitosa atividade, parabéns e sucesso: Rogério 
Rodrigues- Diretor Executivo do Mobicaxias 
From Carolina Pezzi to Everyone:  03:09 PM 
Carolina Pezzi, representando: 
Carême Café & Pâtisserie 
 Sebastiana Bar e Restaurante 
From Matheus Corrêa to Everyone:  03:09 PM 
Matheus Correa 
From Douglas to Everyone:  03:09 PM 
Douglas santini- Vinícola Santini  
From Geovana Erlo to Everyone:  03:09 PM 
Boa tarde! Geovana Erlo, mediadora cultural do Instituto Hércules Galló. 
From Luciano Pacheco to Everyone:  03:09 PM 
Luciano Pacheco Vinhedos Cicloturismo - Bento Gonçalves 
From Matheus Corrêa to Everyone:  03:09 PM 
Matheus Correa - Rupestre Turismo 
From Aline Zilli to Everyone:  03:10 PM 
Aline Ziili - Secretaria da Cultura 
From José Vitor Rocha to Everyone:  03:10 PM 
José Vitor Rocha - Estagiário SEMTUR. 
From iPhone de Rodrigo to Everyone:  03:10 PM 
Rodrigo Gajardo - Pavos brassaria / Pavos Garden  
From Clarissa Braun Teixeira to Everyone:  03:11 PM 
Boa Tarde . Rosangela Saccaro Soares - Industria de Artefatos de Vimes Saccaro LTDA. ANA 
RECH  Hoje Completando 44 Anos de Fundação. 
From Sicredi Pioneira RS to Everyone:  03:11 PM 
Daniel José Hillebrand, CPF 975114980-00, Sicredi Pioneira RS + Contur Hortênsias 
From Farrapo to Everyone:  03:12 PM 
Parabéns aos Vimes Sacarro  sucesso Deus abençoe 
From Enzo Calabró to Everyone:  03:12 PM 
Enzo Calabró 
 SEMTUR 
From Enzo Calabró to Everyone:  03:12 PM 
Enzo Calabró 
SEMTUR 
From Micael Canuto to Everyone:  03:12 PM 
Micael Canuto | CDL Caxias 
From Gisele Cemin to Everyone:  03:13 PM 
Gisele Cemin - Universidade de Caxias do Sul. 
From Bárbara_Memorial Juventude to Me:  (Privately) 03:14 PM 
Ivane, boa tarde! Por gentileza, a reunião já começou? Não vejo nem escuto ninguém, apenas 
recebo as notificações de mensagem.  
From Me to Bárbara_Memorial Juventude:  (Privately) 03:15 PM 
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sim Barbara 
está tudo certo aqui 
tente sair e entrar novamente 
ou rode a tela, se estiver num celular 
From Alexsandra Michelin to Everyone:  03:15 PM 
Alexsandra Michelin- São Marcos Turismo  
From Bárbara_Memorial Juventude to Me:  (Privately) 03:15 PM 
Certo, obrigada. Estou utilizando a internet do clube. Vou entrar com meu telefone. 
From Matias Revello Vazquez to Everyone:  03:19 PM 
Matias Revello Vazquez - Laboratório Urbano – OSCIP 
From Luana Lacerda to Me:  (Privately) 03:21 PM 
Luana Lacerda 
From Alexandra - São Marcos Turismo to Everyone:  03:27 PM 
Boa tarde. Guia Alexandra - Expresso São Marcos e São Marcos Turismo 
From Leticia to Everyone:  03:29 PM 
Letícia Carvalho Vivian - Doutoranda em Turismo e Hotelaria 
From Amanda to Me:  (Privately) 03:32 PM 
Amanda Bortolotto 
Amanda Bortolotto CPF 02817422007, estagiária na Secretaria do Turismo de Caxias do Sul 
From caneda to Everyone:  03:32 PM 
boa tarde. Jaime Caneda Mobi/Simplas 
From Cali Troian to Me:  (Privately) 03:33 PM 
Caliandra Paniz Troian  
Produtora Cultural 
Cali Gestão Cultural e Comunicação 
From Matias Revello Vazquez to Everyone:  03:34 PM 
Amada cozinha saiu de lá infelizmente pelo que soube 
From Gustavo to Me:  (Privately) 03:34 PM 
olá onde enconr 
From Luciane Valandro - Swan Hotéis to Everyone:  03:35 PM 
Boa tarde! Luciane Valandro, Executiva de Relacionamentos da Rede Swan Hotéis. 
From Micael Canuto to Everyone:  03:35 PM 
Micael Canuto | CDL Caxias 
From Filippini to Everyone:  03:37 PM 
Roberto Filippini - Mousai 
From Gustavo to Me:  (Privately) 03:37 PM 
Gustavo Deluchi Viera  
Casa Jesus Bom Pastor 
Gerente de Hospedagem 
From Farrapo to Everyone:  03:39 PM 
Acredito que juntos, iniciativa privada e Prefeitrura  , possamos voltar  a ter e vender nossa 
cidade , com segurança, estradas boas, locais a serem visitados limpos e horário a serem 
cumpridos ,e precisamos um show italiano  , gaúcho pois o turista gosta. Falo pelos meus 35 
anos na área. Hoje nossa cidade  está muito  suja , falta as flores na praça , na Av Julio de 
Castilhos. 
From Galaxy Tab A (2016) to Everyone:  03:41 PM 
Vanessa Demori | Merceretto 
From Luciano Pacheco to Me: (Privately) 03:42 PM 
Luciano Pacheco / Vinhedos Cicloturismo / Bento Gonçalves 
From Nilva Maria Dartora to Me:  (Privately) 03:43 PM 
NIlva Maria Dartora , Vinotur Viagens e Turismo Ltda. nilva@vinotur.com.br 
From Marina Muner to Me:  (Privately) 03:50 PM 

mailto:nilva@vinotur.com.br
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Marina Muner - Sindilojas 
From Leticia to Everyone:  03:50 PM 
Uma pena Caxias do Sul ter "saiu" da regiã Uva e Vinho enquanto posicionamento estratégico 
From Aline Zilli - SMC to Me:  (Privately) 03:50 PM 
Aline Fernanda Zilli - Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul 
From Vanessa Coffy to Me:  (Privately) 03:51 PM 
Oi desculpa meu zoom não para de cair 
por isso estou saindo e entrando 
From Me to Vanessa Coffy:  (Privately) 03:51 PM 
entendo 
From Farrapo to Everyone:  03:51 PM 
Precisa voltar a Regiâo UVA E VINHO, porque neste momento  está sozinha. concordo contigo 
Leticia.. 
From Leticia to Everyone:  03:52 PM 
exatamente, não tem sentido 
From Farrapo to Everyone:  03:53 PM 
Parabéns Prof. Marcelo, sem definição e comprometimento de todos não chegaremos a lugar 
algum, e quando definir junte a todos cada ideia e muito importante. 
From Leticia to Everyone:  03:54 PM 
a importancia do envolvimento de todos os stakeholders 
From Aline Zilli - SMC to Everyone:  03:55 PM 
Turismo e Cultura são alavancas para o desenvolvimento de uma região toda. Parabéns a 
todos os envolvidos! 
From Marivania -  to Everyone:  03:56 PM 
Marivania Sartoretto - CIC / Guia de Caxias do Sul  
From Farrapo to Everyone:  03:57 PM 
Quem não conhece a ciade onde mora , não  divulga para niguem. precisa ter est e incentivo 
From Leticia to Everyone:  03:59 PM 
exatamente, por isso a participação de todos os atores locais e regionais são fundamentais 
para alavancar o turismo 
From Alessandro to Me:  (Privately) 04:03 PM 
Alessandro Beltrame 
Tannat Wine Bar 
012955500.24 
From Jacson - Arte do Turismo to Everyone:  04:09 PM 
Somos a Serra Gaúcha. A mudança de região é estratégico para fins publicos e projetos e 
opoertunidadesi. Isso nao interfere, para o turista não existe limitrofes, e sim e precisa de 
infraestrutura, divulgação e capacidade de retenção para ficar na localidade.  A mudança de 
regiçao traz uma perspectiva para outros olhares, enfim estamos proximo ao novo aeroporto, 
caminhos de caravaggio, vinhos, cervejas, hospedagem e gastronomia. e o fluxo turistico 
converge com inicio em Graamdo e sendo a segunda opção Caxias. A regiao de Bento, o fluxo 
ja vai direto devido ao seu posicionamento turístico. Não sei se me entendem.. 
desculpa os erros de digitação 
From Karen Leitão - KS TOUR to Everyone:  04:12 PM 
Perfeito Jacson, agora nosso grande desafio é convergir Caxias do Sul para uma identidade 
turística! 
From Farrapo to Everyone:  04:15 PM 
Somente quem  faz o recpetivo  e enfrenta a dificuldade de chegar  ao ponto  turistico após 
pedir informação no orgão competente e chegar la esta fechado e , com uma sujeira e 
vergonhoso falta responabilidde. 
Turismo e mostrar e viver  é troca de conhecimento e so se faz com amor, humildade. 
From Jacson - Arte do Turismo to Everyone:  04:17 PM 
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O Karen, no ja temos identidades. basta perceber.. O que falta é novos atrativos, investimento 
privado. Voces ja perceberam, quantas, farmacias, quantos mercados, quantas industrias 
From Farrapo to Everyone:  04:18 PM 
Quais oa projetos feito pelo SEMTUR para buscar estes valore spara os projeto, tem onde ver 
no portal da transparência 
From Jacson - Arte do Turismo to Everyone:  04:18 PM 
Precisamos que o poder publico, veja com outros olhos uma ciade turistica.. Som e Luz? 
Replicas? Teleferico? onibus turistoco? 
From Vanessa Coffy Bareta to Everyone:  04:19 PM 
Tem um grupo para recebermos os links? 
From Jacson - Arte do Turismo to Everyone:  04:19 PM 
como posso segurar meu turista... mais dias? só algo chave, algo surpreendente 
From lisete Oselame to Everyone:  04:19 PM 
Boa tarde a todos. Contem com a Câmara de Turismo do MOBI Caxias. 
From Renata Semtur to Everyone:  04:20 PM 
o link dos encontros serão encaminhados à todos os presentes ��� 
From Denise to Everyone:  04:21 PM 
precisamos de acesso para o turista chegar ao interior 
A iniciativa privada faz a sua parte, precisamos que o poder público estenda a sua mão , 
sinalizando e melhorando os acessos para o interior receber as pessoas. 
From Carolina Pezzi to Everyone:  04:24 PM 
Um ponto muito importante, precisamos conversar sobre segurança 
From Marcia Ferronato - SEGH Região Uva e Vinho to Everyone:  04:24 PM 
Vamos participar, construir caminhos, demostrar nosso  amor por Caxias. Contem com o SEGH. 
From Farrapo to Everyone:  04:30 PM 
Ivane  e Emerson, o trablho foi feito  no papel, agora tem que  ser feito  e para logo, precisa se 
ajudar já ofereci meu trabalho e olha que nunca cobrei nada , a Farrapo Travel recebe  dois 
certificados fora outro da JTB maior operadora mundial , avredito que possa ajudar 
From Gabriele Piccoli to Everyone:  04:31 PM 
Em relação ao turismo acredito que Caxias já tem experiências muito interessantes, porém é 
necessário perder o medo de cobrar do turista quando se refere a algo na nossa cidade. 
É possível perceber que os próprios locais tem valorizado muito experiências diferenciadas. 
Não falo de turismo de luxo, mas me refiro ao custo para manter um projeto bacana, uma 
experiência, uma equipe, precisamos valorizar a que se tem por aqui. 
Talvez esse não seja o momento de falar sobre este assunto. Mas acho que é algo que precisa 
ser levado em consideração, mais um ponto a ser discutido. 
From Farrapo to Everyone:  04:31 PM 
Agardecemos o convite  Deus abençoe e proteja a todos 
From Matias Revello Vazquez to Everyone:  04:36 PM 
Concordo que esse é um potencial gigante de Caxias, as pessoas não tem tantos lugares que 
possam ir para ver como as coisas são produzidas. 
From Aline Zilli - SMC to Everyone:  04:42 PM 
A Secretaria da Cultura está atualizando seu plano de Cultura para os próximos 10 anos, será 
um prazer interagir, integrar  ações e alinhar estratégias!  
From Galaxy A31 de Juliane to Me:  (Privately) 04:43 PM 
Juliane Maria Andreazza Vergani 
From Vanessa Coffy Bareta to Me:  (Privately) 04:43 PM 
Vanessa Coffy  Bareta  Conquistar Viagens e Turismo 54 997080845  
From Galaxy A31 de Juliane to Me:  (Privately) 04:44 PM 
juliane  
From Fábio Junior to Everyone:  04:44 PM 
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me despeço tenho compromisso pode contar com meu apoio, estou na aérea como agência e 
receptivo e esperamos ter um desenvolvimento constante e sairmos da gangorra que se 
encontra hoje 
From Farrapo to Everyone:  04:45 PM 
Convidam a agencia de recpetivo para fazerem parte deste projeto elas estão na linha de 
frente 
From Fábio Junior to Everyone:  04:45 PM 
estamos abertos com certeza podem conta com nosso engamento 
From motorola one fusion to Everyone:  04:46 PM 
Como devo proceder para assinar a lista? 
From Andressa.Zanol to Me:  (Privately) 04:47 PM 
Em nome do Núcleo Setorial de Turismo da CIC Caxias, agradecemos muito pela oportunidade 
de vivenciar isso. Convidamos as empresas do setor para que se juntem ao nosso grupo e 
juntos possamos ajudar no fortalecimento do turismo em nossa cidade. Gratidão! 
Parabéns Enio e Turma Pela iniciativa de mudarmos Caxias para melhor. Juntos somos mais 
fortes. 
Em nome do Núcleo Setorial de Turismo da CIC Caxias, agradecemos muito pela oportunidade 
de vivenciar isso. Convidamos as empresas do setor para que se juntem ao nosso grupo e 
juntos possamos ajudar no fortalecimento do turismo em nossa cidade. Gratidão! 
From Luciane Perez- CIC CAXISS to Everyone:  04:49 PM 
Diretoria de Turismo e Enogastronomia da CIC Caxias, através dos seus diretores está a 
disposição para este belo trabalho em prol do nosso município. 
contem conosco 
From Senac Caxias - Marcéli Milano to Everyone:  04:49 PM 
Marcéli dos Santos Milano Gonçalves - Senac Caxias do Sul 
From marcelomugnol to Everyone:  04:49 PM 
só para esclarecer: sempre às terças as oficinas é isso? 
From Aline Zilli - SMC to Everyone:  04:49 PM 
Abraço! 
From Vanessa Coffy Bareta to Everyone:  04:50 PM 
Obrigada Pessoal 
From Renata Semtur to Everyone:  04:50 PM 
Obrigada à todos pela participação! #juntospeloturismo ��� 
From motorola one fusion to Everyone:  04:50 PM 
Cristiane Camatti/ Caxias do Sul 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  04:51 PM 
Mag Quadros 
Magali Quadros SMC 
From cjesus to Everyone:  04:51 PM 
Parabéns pela iniciativa, tão importante para desenvolver o turismo nesta nova época. 
Vereador Felipe Gremelmaier - 946.364.940-91 - Câmara Municipal 
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OFICINA PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  
CAXIAS DO SUL 

AGENDA: 155708 
DATA: 29/06/2020 - HORÁRIO: 15h 

  
 
Participantes e Comentários 
 
From Me to Everyone:  02:44 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com nome, CPF 
ou CNPJ, empresa ou entidade. Podem responder em privado ou aberto, como preferirem. 
Agradecemos! 
 
From Farrapo to Everyone:  02:55 PM 
Boa tarde a todos  Gisela/Farrapo Travel/CXJ/RS 
From Joice to Everyone:  02:56 PM 
boa tarde,  KS TOUR, 
From Luciane Perez - CIC Caxias do Sul to Everyone:  02:57 PM 
boa tarde. 
From Ademir to Everyone:  02:57 PM 
Andrighetti Serviços em Hotelaria Ltda ( Cosmos Hotel)  
From Luciane Perez - CIC Caxias do Sul to Everyone:  02:58 PM 
Luciane Perez - CIC Caxias do Sul - Diretoria de Turismo e Enogastronomia  
From Tamiel Bergamin to Me:  (Privately) 02:58 PM 
Tamiel Bergamin  
Sub prefeito de Vila Oliva 
From Libera Maria Bello to Everyone:  02:58 PM 
Libera Maria Bello  AGTURSG 
From Cristiana to Everyone:  02:58 PM 
Grutão Ecoparque 
From Farrapo to Everyone:  02:59 PM 
Gisela Inacia Wagner Rodrigues - Farrapo Travel Viagens e Turismo Ltda  
From CIC to Everyone:  02:59 PM 
Olá Andressa Zanol - CIC Caxias 
From Márcia Santuario to Everyone:  02:59 PM 
Márcia Santuario Guia de Turismo 
From Márcia Santuario to Me:  (Privately) 02:59 PM 
Márcia Santuario Guia de Turismo 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  02:59 PM 
Boa tarde. 
From Libera Maria Bello to Everyone:  03:00 PM 
Libera Maria Bello - AGTURSG 
From Kainara Santos to Everyone:  03:01 PM 
Kainara Santos - Casa da Uva Réplica 11  
From Magali Quadros SMC to Everyone:  03:01 PM 
Magali Quadros - Diretora Geral da Secretaria Municipal da Cultura 
From Enzo Calabró to Everyone:  03:01 PM 
Boa tarde! 
Enzo Calabró 
SEMTUR 
From Lisa to Me:  (Privately) 03:02 PM 
Lisandra De Bona 
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Sindilojas Caxias e Pessoa Física 
From Angelo Marcio Tonet to Everyone:  03:02 PM 
Angelo Marcio Tonet  
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:02 PM 
Juliane Maria Andreazza Vergani. 
From Angelo Marcio Tonet to Everyone:  03:02 PM 
Convection 
Cantina Tonet 
From Vanessa Coffy Bareta to Me:  (Privately) 03:03 PM 
Vanessa Coffy Bareta-Conquistar Viagens e Turismo 
From Samantha Carniel Bertussi to Everyone:  03:03 PM 
Samantha Carniel Bertussi, Reserva Bertussi - Cachoeira da Mulada 
From Angelo Marcio Tonet to Everyone:  03:03 PM 
Passo do Vinho 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:03 PM 
Juliane Maria Andreazza Vergani 
From Tiane - Vinícola Don Affonso to Everyone:  03:03 PM 
Tiane Teixeira Simon 
From Carolina Pezzi to Everyone:  03:03 PM 
Carolina Pezzi 
Carême Café e 
Sebastiana Bar e Restaurante 
From Vanessa Coffy Bareta to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Vanessa Coffy Bareta Conquistar Viagens e Turismo 
From Sílvia Nunes to Everyone:  03:04 PM 
Sílvia Rafaela Scapin Nunes 
Instituto de Arquitetos do Brasil - GT Turismo Mobi 
From Tiane - Vinícola Don Affonso to Everyone:  03:04 PM 
Tiane Teixeira Simon - Vinícola Don Affonso - Passo do Vinho e Núcleo de Turismo da CIC 
From Rodrigo Ramos to Everyone:  03:05 PM 
Rodrigo Ramos,  25ª Região Tradicionalista 
From Gustavo to Everyone:  03:06 PM 
Gustavo Deluchi Vieira 
Casa jesus Bom Pastor 
From Guadalupe Pante to Everyone:  03:07 PM 
Guadalupe Traslatti Pante CPF: 825.700.940-72 Criúva Operadora  
From Matheus Corrêa to Everyone:  03:07 PM 
Matheus Correa - Rupestre Turismo  
From Karen Leitão - KS TOUR to Everyone:  03:07 PM 
Boa tarde! Karen Leitão Sbabo - KS Tour/ Convention/ Microempa / Núcleo de Turismo da CIC/ 
Mobi Câmara de Turismo  
From Marcéli Milano - Senac Caxias do Sul to Everyone:  03:07 PM 
Marcéli dos Santos Milano Gonçalves - Senac Caxias do Sul  
From denise spiandorello to Everyone:  03:08 PM 
Denise Spiandorello  
Sindilojas Caxias Denise Spiandorello 
From Clairce to Everyone:  03:09 PM 
ola boa tarde ,Clairce guia de turismo _ Microempa 
From Bruna Tomiello to Everyone:  03:09 PM 
Boa tarde!  
Bruna Dal Zotto Tomiello 
KS Tour Viagens e Turismo 
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From Sicredi Pioneira RS to Everyone:  03:09 PM 
Daniel José Hillebrand, Sicredi Pioneira RS 
From Farrapo to Me:  (Privately) 04:02 PM 
vou trocar de computador  
From lisete Oselame to Everyone:  04:25 PM 
Desculpem entrar com atraso, mas foi uma tarde bem complicada. Estou atenta e ouvindo 
vocês. 
From Enzo Calabró to Everyone:  04:31 PM 
Apenas retificando: o município não dispõe de Lei que disponha do Fundo Municipal do 
Turismo 
From Farrapo to Me:  (Privately) 05:07 PM 
Como fiquei  fora , gostaria de informar que nossa agencia participou d Febramec, dedes o 
nicio, LatinoPlast, Feanamalha, e tive a oportunidade e ser estagiaria na epoca da D Maria 
onde se divulgava o turismo que  ficou  ate  1995. Tenho um projeto para conhecer Caxias  a 
mais de  20 anos sem apois fiz  alguns Famtour de proprio bolso. Falta  sim o povo conhecer 
sua cidade para vender o boca a boca. obrigado. Temos o selo a ONU e UNESCO  pelo trabalho  
feito. tenho certeza que juntos venceremos. 
From Gustavo to Me:  (Privately) 05:12 PM 
Boa tarde 
Acredito que estamos no caminho, mas infelizmente meu tempo estourou e não poderei mais 
participar. 
Hoje 
Parabéns pelo trabalho até a próxima semana 
 
 
From Me to Everyone:  03:16 PM 
1) ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) – Macro 
estrutura e infra estrutura; 
2) ESTRUTURAR – Oferta/Produto turístico – Turismo Seguro – Experiências Turísticas; 
3) ESTRUTURAR - Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – estruturas e 
profissionais; 
4) CAPACITAR – Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours, 
benchmarking, turismo seguro; 
5) PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino; 
6) MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do turismo; 
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OFICINA 2 PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  
CAXIAS DO SUL 

AGENDA: 155708 
DATA: 06/07/2021 - HORÁRIO: 15h 

  
 
Participantes e Comentários 
 
From Me to Everyone:  02:57 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com nome, CPF 
ou CNPJ, empresa ou entidade. Podem responder em privado ou aberto, como preferirem. 
Agradecemos! 
From Márcia Santuario to Everyone:  02:58 PM 
Boa tarde a todos. Márcia Santuario Guia de Turismo 
From carlos.cervieri to Everyone:  02:58 PM 
Boa tarde. Estou representando a CDL Caxias do Sul nesta reunião. 
From denise spiandorello to Everyone:  02:59 PM 
Denise Spiandorello. Sindilojas Caxias 
From Enzo Calabró to Everyone:  02:59 PM 
Boa Tarde! 
Enzo Calabró 
SEMTUR 
From Luciane Valandro - Swan Hotéis to Everyone:  02:59 PM 
Oi Boa tarde! 
Luciane Valandro da Rede Swan Hotéis 
From carlos.cervieri to Everyone:  02:59 PM 
Carlos Alberto Cervieri - CDL Caxias do Sul 
From Samantha Carniel Bertussi to Everyone:  03:00 PM 
olá! 
From denise spiandorello to Everyone:  03:00 PM 
retifico Denise Spiandorello 
From Renata Semtur to Everyone:  03:00 PM 
boa tarde, Renata Costa- SEMTUR 
From CIC to Everyone:  03:00 PM 
Olá Andressa Zanol, CIC Caxias 
From Samantha Carniel Bertussi to Everyone:  03:00 PM 
Samantha Carniel Bertussi, Reserva Bertussi - Cachoeira da Mulada 
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:00 PM 
Boa tarde a todos! 
From Kainara Santos to Me:  (Privately) 03:01 PM 
Kainara Santos da Silva  - Casa da Uva 
From Cris Carême Cafe to Everyone:  03:01 PM 
Cristiane Biazus, Carême Café e Pâtisserie 
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:01 PM 
Nilva Dartora  Vinotur Viagens e Turismo Ltda. 
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:02 PM 
Nilva Dartora 
From iPhone de Denise to Everyone:  03:02 PM 
Boa tarde à todos 
From Famiglia Pezzi to Everyone:  03:03 PM 
Daiane Pezzi - Famiglia Pezzi 
From Vanessa Coffy to Me:  (Privately) 03:03 PM 



                                                          

133 
  

Vanessa Coffy Bareta Conquistar Viagens tELEFONE: (54) 997080845  
From iPhone de Denise to Everyone:  03:03 PM 
Denise de Boni 459.393.810-49 
From Leonardo Ferrolho to Everyone:  03:03 PM 
Leonardo Ferrolho, 014.738.560.19 Blo 
co da o 
veIha 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:03 PM 
boa tarde. 
From iPhone de Denise to Everyone:  03:04 PM 
Boa tarde. Ricardo Trindade 
From Farrapo to Everyone:  03:04 PM 
Boa tarde a todos  Gisela/Farrapo Travel/CXJ/RS cadastur 91.39.348/0001-41 
From Vanessa Demori to Everyone:  03:04 PM 
Olá, Boa tarde. 
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:05 PM 
SEM ÁUDIO 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:05 PM 
Juliane Maria Andreazza 
From Vanessa Demori to Everyone:  03:05 PM 
Vanessa Demori - merceretto 
From Farrapo to Everyone:  03:05 PM 
sem audio sem camara   
From Severino Secco to Everyone:  03:05 PM 
Guadalupe Traslatti Pante - Criúva Operadora  
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:06 PM 
ESTÁ SEM ÁUDIO!! 
Não estamos ouvindo 
From Ivane Favero to Everyone:  03:06 PM 
áudio normal 
From KAREN SBABO to Everyone:  03:08 PM 
Karen Andressa Silva Leitão Sbabo - KS Tour 
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:09 PM 
Grutão Ecoparque  
From Ivane Favero to Everyone:  03:09 PM 
 O que fazer? Quem faz? Quando? Recurso? 
From Leonardo Ferrolho to Everyone:  03:10 PM 
onde consigo encontrar essa anáIise swot? 
ok, vaIeu 
From Renata Semtur to Everyone:  03:10 PM 
já te encaminho no whats Leonardo 
From Márcia Santuario to Everyone:  03:10 PM 
Renata ! Boa tarde Eu também não recebi. Grata 
From Ivane Favero to Everyone:  03:10 PM 
1) ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) – Macro 
estrutura e infra estrutura; 
2) ESTRUTURAR – Oferta/Produto turístico – Turismo Seguro – Experiências Turísticas; 
3) ESTRUTURAR - Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – estruturas e 
profissionais; 
4) CAPACITAR – Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours, 
benchmarking, turismo seguro; 
5) PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino; 
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6) MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do turismo; 
 
From Vanessa Coffy to Everyone:  03:11 PM 
Oi Renata também não recebi 
te chamei no privado 
From Ivane Favero to Everyone:  03:11 PM 
 O que fazer? Quem faz? Quando? Recurso? 
 
From denise spiandorello to Everyone:  03:11 PM 
TB não recebi 
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:11 PM 
Eu também não recebi a análise da aula anterior 
From Cecília to Everyone:  03:12 PM 
Sim, concordo 
From Farrapo to Everyone:  03:12 PM 
eu tambem não recebi   e-mailfarrapotravel@frrapotravel.com.br 
From Samantha Carniel Bertussi to Everyone:  03:12 PM 
me envia renata por favor 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  03:13 PM 
Renata, poderia enviar pra mim tbm .Obrigada 
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:13 PM 
email: cristianabertin@outlook.com 
From Márcia Santuario to Everyone:  03:14 PM 
sorriatur@gmail.com 
From Cecília to Everyone:  03:14 PM 
Cecíçia Pozza: presente. 
From Filippini to Everyone:  03:14 PM 
Roberto Filippini-Mousai 
From Matias Vazquez to Everyone:  03:15 PM 
Matias . Laboratório Urbano 
From Marivania -  to Everyone:  03:15 PM 
Marivania Sartoretto / Guia de Caxias do Sul  - CIC 
From Bruna to Everyone:  03:24 PM 
Boa tarde! Estou aqui como ouvinte, não participei na semana passada. Bruna da Secretaria de 
Educação 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  03:59 PM 
Magali Quadros, Diretora Geral da Secretaria da Cultura 
From Fabio to Everyone:  03:59 PM 
Fabio Junior caranhato Moguitur viagem 
From Clairce to Everyone:  04:01 PM 
Clairce Regina  Bergozza _ guiade turismo _ Microempa    
From Farrapo to Everyone:  04:04 PM 
desculpe sem som ja reinicie 
From Cris Carême Cafe to Everyone:  04:37 PM 
Vou ter que sair da reunião! Até a próxima!! 
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OFICINA PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  
CAXIAS DO SUL 

AGENDA: 155708 
DATA: 13/07/2021 - HORÁRIO: 15h 

  
 
Participantes e Comentários 
 
From Me to Everyone:  02:40 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com nome, CPF 
ou CNPJ, empresa ou entidade. Podem responder em privado ou aberto, como preferirem. 
Agradecemos! 
From daniele wagner rodri to Everyone:  02:46 PM 
Gisela Rodrigues/Farrapo Travel/CXJ/RS 
Boa tarde a todos 
From Marcia Ferronato - SEGH Uva e Vinho to Everyone:  02:57 PM 
Marcia Ferronato - SEGH Região Uva e Vinho  
From Cristiana - Grutão to Everyone:  02:58 PM 
Grutão Ecoparque  
From Guadalupe Pante to Everyone:  02:59 PM 
Guadalupe Traslatti Pante - Criúva Operadora  
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:00 PM 
Boa tarde! 
From Anna Paula Borges to Everyone:  03:00 PM 
Bolicho dos Piardi Espaço Ítalo-Gaúcho CNPJ: 
From Enzo Calabró to Everyone:  03:00 PM 
Boa tarde! 
Enzo Calabró 
SEMTUR 
From sandro semtur to Everyone:  03:00 PM 
boa tarde a todos. 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:01 PM 
boa tarde. sou a Juliane Maria Andreazza Vergani 
From Renata Semtur to Everyone:  03:01 PM 
Boa tarde, Renata Costa, Semtur 
From Bruno Brunelli to Everyone:  03:01 PM 
Festa Nacional da Uva - Bruno Sassi Brunelli e Marta Regina Siota Schramm 
From Denise to Everyone:  03:01 PM 
boa tarde. Denise e Ricardo 
From Cris Carême to Everyone:  03:02 PM 
Boa tarde! Cristiane Biazus, Carême Café 
From daniele wagner rodri to Everyone:  03:02 PM 
Gisela rodrigues Farrapo Travel  
From Bruno Brunelli to Everyone:  03:02 PM 
Boa Tarde 
From Anna Paula Borges to Everyone:  03:02 PM 
Anna Paula Borges Bolicho dos Piardi Espaço Ítalo-Gaúcho  
From Débora - Caxias do Sul to Everyone:  03:03 PM 
Débora Meneguzzo - Sesc Caxias do Sul 
From Joice to Everyone:  03:04 PM 
Joice Sibele Tomiello - KS Tour Viagens e Turismo 
From Denise to Everyone:  03:04 PM 
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Denise de Boni  
From Samantha Carniel Bertussi to Everyone:  03:04 PM 
Samantha Carniel Bertussi - Reserva Bertussi - Cachoeira da Mulada 
From Denise to Everyone:  03:04 PM 
Ricardo Trindade  
From denise spiandorello to Everyone:  03:04 PM 
Entidade. Sindilojas Caxias do Sul. Denise Spiandorello  
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:05 PM 
Juliane VERGANI, MICROEMPA 
From Cris Carême to Everyone:  03:05 PM 
Cristiane Biazus - Carême Café e Pâtisserie 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:05 PM 
Juliane VERGANI, MICROEMPA 
From Cris Carême to Everyone:  03:05 PM 
Cristiane Biazus - Carême Café e Pâtisserie 
From denise spiandorello to Everyone:  03:06 PM 
Boa Tarde a todos. 
From Gustavo to Me:  (Privately) 03:06 PM 
Gustavo Deluchi Vieira 
Casa Jesus Bom Pastor 
From NOMAS - Descobrir é Preciso to Everyone:  03:08 PM 
Luis - NOMAS - Descobrir é Preciso 
From Leonardo Ferrolho to Everyone:  03:08 PM 
Leonardo FerroIho - BIoco da oveIha  
From CIC to Everyone:  05:14 PM 
Andressa Zanol, CIC Caxias 
From Gustavo to Everyone:  05:14 PM 
Gustavo Deluchi Vieira 
Casa Jesus Bom Pastor 
From daniele wagner rodri to Everyone:  05:14 PM 
reconfirmando Gisela Rorigues 
From Marivania Sartoretto to Everyone:  05:14 PM 
Marivania Sartoretto -  Guia de Caxias Do Sul 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  05:14 PM 
Magali Quadros - SMC 
From daniele wagner rodri to Everyone:  05:14 PM 
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OFICINA PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  
CAXIAS DO SUL 

AGENDA: 155708 
DATA: 20/07/2021 - HORÁRIO: 15h 

  
 
Participantes e Comentários 
From Me to Everyone:  02:45 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Por gentileza, preencham a lista de presenças, com nome, CPF 
ou CNPJ, empresa ou entidade. Podem responder em privado ou aberto, como preferirem. 
Agradecemos! 
 
 From Farrapo to Everyone:  02:43 PM 
Boa  tarde a todos   Gisela Rodrigues Farrapo Travel/CXJ/RS Cadastur 91.393.348/0001-41 
From Renata Semtur to Everyone:  03:03 PM 
Renata Costa 
Semtur 
From Geovana Erlo to Everyone:  03:04 PM 
Boa tarde! Geovana Erlo - representando o Instituto Hércules Galló. 
From Vanessa C Bareta to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Vanessa Coffy Bareta Conquistar Viagens  
From Farrapo to Everyone:  03:04 PM 
Desculpe  estou com problema de  audio  , mas estou ouvindo  voces 
From Bruno Brunelli to Everyone:  03:04 PM 
BRUNO E MARTA FESTA DA UVA 
From Cecília to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Maria Cecília Pozza 
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:04 PM 
muito boa tarde a todos que est 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Juliane Maria Andreazza Vergani. 
From Kainara Santos to Me:  (Privately) 03:04 PM 
Kainara Santos - Casa da Uva - Réplica 11 Pavilhões da festa da Uva 
From RODRIGO RAMOS to Everyone:  03:04 PM 
Boa tarde a todos 
Rodrigo Ramos  
From denise spiandorello to Everyone:  03:05 PM 
Boa tarde a todos. Entidade Sindilojas. Denise Spiandorello 
From Juliane Vergani to Me:  (Privately) 03:05 PM 
grupo microempa,  Juliane 
From Cristiana - Grutão to Everyone:  03:05 PM 
Grutão Ecoparque  
From Marcia Ferronato - Segh Uva e Vinho to Everyone:  03:05 PM 
Marcia Ferronato - SEGH Região Uva e Vinho  
From Renata Semtur to Everyone:  03:05 PM 
Sandro Maurício, semtur 
From denise spiandorello to Everyone:  03:06 PM 
Terei que sair da reunião às 16 horas. Desculpas. 
From Clairce to Everyone:  03:06 PM 
Clairce Regina Bergozza  Guia de turismo  Microempa  
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:07 PM 
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O meu boa tarde a todos que estão participando desta life. Será uma bela construção do nosso 
Plano de turismo. Que sejamos breves e claras. 
From Clairce to Everyone:  03:07 PM 
Microempa- Clairce o dedo errou 
From Nilva Maria Dartora to Everyone:  03:07 PM 
Nilva Maria Dartora Vinotur Viagens e Tusismo 
vinotur@Vinotur.com.br 
From Magali Quadros SMC to Everyone:  03:07 PM 
Magali Quadros 
From Gudalupe Traslatti Pante to Everyone:  03:08 PM 
Guadalupe Traslatti Pante 825.700.940-72 Criúva Operadora 
From Rodrigo Gajardo - PAVOS to Everyone:  03:09 PM 
Rodrigo Gajardo 
Pavos Brassaria 
From Débora - Caxias do Sul to Everyone:  03:09 PM 
Débora Meneguzzo- Sesc Caxias do Sul  
From Magali Quadros SMC to Everyone:  03:09 PM 
Magali Quadros SMC - Secretaria Municipal da Cultura 
From Tiane - Vinícola Don Affonso to Everyone:  03:10 PM 
Tiane Teixeira Simon CPF: 958.454.450-00 - Vinícola Don Affonso 
From Farrapo to Everyone:  03:17 PM 
Gisela Rodrigues - Farapo Travel/CXJ/RS  
From Marivania Sartoretto to Everyone:  03:20 PM 
Marivania Lucia Sartoretto / Guia de Caxias do Sul 
From Fabio to Everyone:  03:58 PM 
Fabio Moguitur viagem 
From Márcia Santuario to Everyone:  03:58 PM 
Márcia Jussara Santuario  
From Fabio to Everyone:  03:58 PM 
Fabio Moguitur viagem  
From Márcia Santuario to Everyone:  03:58 PM 
Márcia Jussara Santuario  
From Cecília to Me:  (Privately) 03:59 PM 
Maria Cecília Pozza  - Embaixadora do Turismo de Caxias do Sul 
From KAREN SBABO to Everyone:  03:59 PM 
Karen Leitão Sbabo - KS TOUR, Convention, Microempa, CIC, Mobi Caxias, Inova RS. 
From denise spiandorello to Everyone:  04:01 PM 
Peço desculpas, estarei saindo da nossa reunião. Grata. Bom resto de semana a todos e 
aguardo nosso plano atualizado. Bjs 
From Farrapo to Everyone:  05:07 PM 
Agradeço o convinte desjo sucesso a todos 
From Márcia Santuario to Everyone:  05:08 PM 
Muito Obrigada a todos! Uma honra e uma alegria participar desta nova etapa do Turismo da 
querida Caxias do Sul e região! Estou a disposição @sorriatur 
 

 

 



                                                          

139 
  

Anexo II – Imagens dos encontros virtuais  
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Anexo III – Convite para participação da comunidade 
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Anexo IV – Avaliação de Turismo - IPM Unisinos 
 

Acesso e Transporte (itens que pontuam) Disponibilidade 

Principais rodovias de acesso ao município em boas condições (asfalto em boas 
condições, sem risco) � 

Oferta de ônibus intermunicipais para acesso ao município  

Oferta de horários para viagens nos ônibus intermunicipais  

Potencial de fluxo para o município ("caminho" para outros destinos ou isolado)  

Proximidade de grandes centros/municípios de maior porte  

Oferta de ônibus municipais aos principais atrativos do município (afastados do 
Centro) 

 

O município possui rodoviária  

Rodoviária e respectiva estrutura física (mobiliário, limpeza, pintura...) em bom 
estado de conservação 

 

Caixa eletrônico na rodoviária � 

Serviços de alimentação na rodoviária  

Sinalização interna da rodoviária (placas orientativas, identificação dos boxes de 
ônibus, embarque/desembarque...) 

 

Rodoviária possui site atualizado (é possível consultar os horários de ônibus)  

É possível comprar passagens no site da rodoviária  

O telefone/atendimento telefônico da rodoviária funciona (atende às ligações, 
presta informações) 

 

O município possui serviço/frota/pontos/central de táxi  

O município possui serviço de transporte por aplicativo (Uber, 99Taxi, Garupa ou 
aplicativo local...) 

 

Outras perguntas para compor relatório (itens que NÃO pontuam) Disponibilidade 

Há outras formas de acesso disponíveis (avião, barco...) em funcionamento?  

Faixas de valores das passagens dos diferentes tipos de transporte (existência de 
opções mais baratas e mais caras) 

 

Acesso de possíveis centros emissivos, além de Porto Alegre (outras localidades de 
maior porte) 

 

Apoio ao Turista e Conveniências (itens que pontuam) Disponibilidade 

O município possui Centro de Atenção ao Turista (CAT), Centro de Informações 
Turísticas e/ou similares em pleno funcionamento (abertos sistematicamente) 

 

Qualidade do atendimento prestado no CAT/hospitalidade  

Horário de atendimento do CAT atende a necessidade dos turistas (de acordo com a 
realidade do local) � 

Os CATs/Centros de Informações Turísticas são bem localizados (atende a 
necessidade dos turistas) 

 

Há material informativo impresso (mapas, folders, flyers) elaborado e 
disponibilizado pelo poder público (nos CATs, hotéis, restaurantes, agências locais...) 

 

Qualidade do material informativo impresso  

Município possui placas com os nomes das ruas  
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Sinalização turística/indicativa nos principais pontos turísticos do município 
(distâncias, como chegar) 

 

O município possui agência de turismo que oferta pacotes receptivos  

O município possui agências bancárias e/ou caixas eletrônicos  

O site da Prefeitura Municipal possui uma seção específica de informações turísticas  

As informações turísticas no site da Prefeitura Municipal são robustas (há 
informações sobre atrativos turísticos, hospedagem, gastronomia, rotas e roteiros 
turísticos, com site, telefone, e-mail, pessoas de contato) 

� 

As informações turísticas no site da Prefeitura Municipal estão atualizadas � 

O município possui perfil atualizado no Instagram (oficial, gerenciado pela 
Prefeitura) 

 

O município possui página no Facebook atualizada (oficial, gerenciada pela 
Prefeitura) 

 

O município possui (ou faz parte) de rotas ou roteiros turísticos  

As rotas ou roteiros estão em pleno funcionamento (sistematizados) � 

O município conta com estrutura própria para atendimento de urgência e 
emergência em saúde?  

Outras perguntas para compor o relatório (itens que NÃO pontuam) Disponibilidade 

Município possui aplicativo turístico próprio (Exemplo: Pelotas Tem) � 

Município possui outros recursos com fins de atendimento ao turista (Exemplo: 
Totem de autoatendimento, sites e perfis não oficiais voltados ao turismo) � 

A busca no Google pelo ‘nome do município + palavras-chave’ relacionadas a 
turismo remete a sites com informações atualizadas e com credibilidade (o que 
fazer, onde comer...) 

 

As informações constantes no site da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
do Rio Grande do Sul (SEDETUR) sobre o município estão atualizadas � 

Hospedagem (itens que pontuam) Disponibilidade 

Quantidade de locais disponíveis para hospedagem  

Qualidade dos locais disponíveis para hospedagem  

Localização das opções de hospedagem (centro do município, acessíveis, bem 
localizadas - observar comodidades do entorno) 

 

Os estabelecimentos possuem protocolos de prevenção ao Covid-19 implementados  

Atendimento profissional e qualificado (funcionários treinados, uniformizados) 
assinalar NÃO caso seja feito pela própria família, informal 

 

Qualidade do atendimento prestado (profissional ou informal)  

Imagem, limpeza e conservação dos locais  

Acessibilidade na entrada, áreas de uso comum e quartos  

Outras perguntas para compor relatório (itens que NÃO pontuam) Disponibilidade 

Disponibilidade de meios de pagamento eletrônicos  

Disponibilidade de nota fiscal (não apenas recibo)  

Valores praticados (há alternativas mais baratas e mais caras?)  

Oferta de outros serviços de alimentação além do café da manhã? (jantar, serviço 
de quarto) 

 

Estabelecimentos possuem fachada  
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Há sinalização indicativa para os estabelecimentos (como chegar)  

Disponibilidade de estacionamento para os clientes  

Gastronomia (itens que pontuam) Disponibilidade 

Quantidade de locais disponíveis para alimentação (café, almoço, lanche, janta)  

Qualidade dos locais disponíveis para alimentação  

Localização das opções de gastronomia (centro do município, acessíveis, bem 
localizadas) 

 

Os estabelecimentos possuem protocolos de prevenção ao Covid-19 implementados  

Existem estabelecimentos que servem a gastronomia típica local?  

Atendimento profissional e qualificado (funcionários treinados, uniformizados) 
assinalar NÃO caso seja feito pela própria família, informal 

 

Qualidade do atendimento prestado (profissional ou informal)  

Imagem, limpeza e conservação dos locais  

Imagem e apresentação dos alimentos  

Acessibilidade (entrada, circulação, banheiros)  

Outras perguntas para compor o relatório (itens que NÃO pontuam) Disponibilidade 

Disponibilidade de meios de pagamento eletrônicos  

Disponibilidade de nota fiscal (não apenas recibo)  

Valores praticados (há alternativas mais baratas e mais caras?)  

Estabelecimentos possuem fachada  

Há sinalização indicativa para os estabelecimentos (como chegar)  

 

 


