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Mensagem do Sebrae RS 
 

 “O setor de turismo passa por um momento excelente. Em parte, porque após 

as restrições impostas pela pandemia da COVID-19 as pessoas ressignificaram a 

importância de viajar. Por outro lado, o turismo regional se fortaleceu por conta das 

restrições de viajar ao exterior, tanto pela pandemia, quanto pela desvalorização da 

nossa moeda frente ao dólar.  

 A Serra Gaúcha, que já possui uma marca consolidada no mercado turístico 

nacional, vem sendo um dos destinos mais procurados pelos turistas. Isto impõe aos 

destinos turísticos uma organização da sua oferta e uma promoção no mercado de 

forma assertiva. O primeiro passo para isso é o planejamento. O Plano Municipal de 

Turismo é um instrumento poderoso neste sentido, independente do grau de 

desenvolvimento do destino turístico. Através dele é possível definir o “norte” a ser 

seguido pelo poder público, comunidade e trade turístico e quais ações serão 

necessárias para que o setor se desenvolva de forma sustentável, trazendo benefícios 

enormes.  

 Para o Sebrae RS é extremamente importante participar deste processo e fica, 

desde já, o nosso compromisso em contribuir na execução deste plano e cumprir com 

nosso lema, que é o empreendedorismo que transforma.” 

 

Emerson Monteiro 

Gestor de Turismo da Serra Gaúcha 

Sebrae RS 
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Mensagem do Município  
 

“Estamos vivendo um momento muito importante no turismo local. As 

parcerias pública e privada estão unidas para o avanço do turismo de Farroupilha. 

Nestes poucos meses em que assumi a presidência do COMTUR percebi que a 

sociedade como um todo está engajada e muito confiante em relação a este novo 

momento do município. Nós temos um potencial grande e muito diversificado, turismo 

religioso, turismo colonial, lindas paisagens, enoturismo, uma excelente gastronomia e 

ampla rede hoteleira... enfim, temos tudo hoje para nos consolidarmos na rede 

nacional do turismo.  

E agora, com o Plano Municipal de Turismo, em parceria com a Prefeitura 

Municipal e SEBRAE, teremos um documento de referência que nos ajudará de forma 

ordenada a realizar as ações necessárias para que Farroupilha seja colocada de forma 

definitiva na vitrine do turismo.” 

 

Marijane Bondan 

Presidente COMTUR- Farroupilha / Gestão 2021-2023 

 

“Temos em Farroupilha um potencial muito grande para o turismo. E o melhor: 

nas mais diferentes frentes. Somos ricos em belezas naturais, somos destaque quando 

o assunto é espiritualidade e fé, também em turismo de compras, cidade da moda, 

somos lembrados pela nossa farta gastronomia, além de estarmos começando uma 

jornada de referência na área do esporte também. Tudo isso, acompanhado com ações 

de inclusão e acessibilidade, de forma a estarmos preparados para receber visitantes 

com o conforto e o respeito que merecem. Nos próximos quatro anos, será 

fundamental seguir com o alinhamento e o trabalho conjunto com as entidades e com 

a população para manter nossa cidade pronta para acolher os turistas em nossos 

eventos e atividades, aos quais tanto mostram nossas variadas fortalezas.” 

 

Fabiano Feltrin 

Prefeito Municipal / Gestão 2021-2024 
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Apresentação e Metodologia 
 

O objetivo do presente estudo é construir o Plano Municipal de 

Desenvolvimento do Turismo de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, focando em ações 

a serem desenvolvidas nos próximos anos. 

 

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 presenciais. Os trabalhos foram 

coordenados pela consultora e mestre em Turismo Ivane Fávero. No âmbito do 

munícipio, a mobilização dos grupos, bem como o fornecimento de informações 

relevantes para o trabalho, ficou a cargo da Secretaria/Departamento de Turismo. 

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

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (SWOT) do município; houve a 

construção do Plano de Ações; da Identidade e Posicionamento Turístico do Município; 

e, por fim, a Priorização das Ações, além da conclusão e encaminhamentos, 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: 

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; 
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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. 

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 
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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 
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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 2019), 

apresentou 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. 

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; 

 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. 
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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. Constituem o 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.  

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 impacto da pandemia da covid-19 no turismo é inegável. O registro é 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. De acordo com a OMT, o colapso representou 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 (Panrotas, 2020). 

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 

expressiva aconteceu na aviação civil que, sozinha, já perdeu R$ 2,5 bilhões em meio à 

pandemia (Estadão Viagem, 2021). 

No Brasil, as atividades turísticas somaram um prejuízo de R$ 453 bilhões desde 

março de 2020 até outubro de 2021, segundo dados da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals
https://www.infomoney.com.br/negocios/turismo-acumula-prejuizo-de-r-453-bi-na-pandemia-mas-crescera-219-em-2021/
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Tendências pós-pandemia 
 

A pandemia mudou os hábitos de viagens do consumidor, desde a maneira de 

fazer reserva até a procura por destinos e hospedagens. A empresa de pesquisa de 

mercado global Euromonitor International apresenta em seu relatório “10 

Principais Tendências Globais de Consumo 2022” apontamentos que  devem 

motivar o comportamento dos consumidores e desafiar estratégias de negócios neste 

ano. 

 

 

As tendências de Consumo 2022 (Euromonitor) 

 

1 – SEMPRE COM UM PLANO B 

 Os consumidores encontram soluções criativas para comprar seus produtos 
desejados ou pesquisar as próximas melhores opções diante da grande escassez 
causada por interrupções das cadeias de abastecimento. 

2 – AGENTES DO CLIMA 

A eco ansiedade e a emergência climática promovem o ativismo ambiental para uma 
economia “net zero”. Em 2021, 35% dos consumidores no mundo reduziram 
ativamente suas emissões de carbono. 

3 – IDOSOS DIGITAIS 

Os consumidores mais velhos se tornam usuários mais aptos da tecnologia. Soluções 
virtuais devem ser personalizadas segundo as necessidades desse público on-line 
mais amplo. 

4 – AFICIONADOS FINANCEIROS 

A gestão democratizada do dinheiro possibilita que os consumidores ampliem seus 
conhecimentos e segurança em matéria financeira. Mais da metade dos 
consumidores no mundo acredita que estará melhor financeiramente nos próximos 
cinco anos. 

5 – A GRANDE RENOVAÇÃO DA VIDA 

Os consumidores se concentram em desenvolvimento pessoal e bem-estar, e estão 
fazendo drásticas mudanças de vida que refletem seus valores, paixões e propósitos. 

6 – O MOVIMENTO METAVERSO 
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Ecossistemas digitais imersivos e tridimensionais começam a transformar as 
conexões sociais. As vendas globais de headsets de realidade aumentada e realidade 
virtual cresceram 56% de 2017 a 2021, atingindo a cifra de US$ 2,6 bilhões no último 
ano. 

7 – ANTIGOS PRODUTOS, NOVOS DONOS 

Mercados de compras peer-to-peer e de segunda mão crescem à medida que os 
consumidores buscam itens únicos, acessíveis e sustentáveis. 

8 – URBANOS RURAIS 

Os consumidores estão se mudando para áreas mais seguras, limpas e verdes. Os 
moradores da cidade também querem que esses benefícios sejam trazidos para seus 
bairros. 

9 – EM BUSCA DO AMOR-PRÓPRIO 

Autenticidade, aceitação e inclusão são as prioridades de escolhas de estilo de vida e 
hábitos de gastos à medida que os consumidores adotam sua verdadeira essência. 

10 – O PARADOXO DA SOCIALIZAÇÃO 

Níveis de conforto variáveis criam um retorno conflituoso para a vida pré-pandemia. 
Em 2021, 76% dos consumidores do mundo adotaram precauções de saúde e 
segurança ao saírem de casa. 

 

 A consultoria Phocuswright, durante o LatAm/Talk 2021, também abordou oito 

tendências do Turismo pós-vacinação (Panrotas, 2022). 

1. MUDANÇA NA ESCOLHA DE DESTINOS 

 Destinos lotados e aglomerados, palcos de overtourism no passado, estão 

sendo evitados de maneira geral pelos consumidores de viagens. Em vez disso, está 

havendo uma preferência por locais a céu aberto e contato com a natureza. Cidades 

litorâneas ganham ainda mais relevância neste contexto. A procura por praia/oceano 

lidera nas tendências apontadas pela Phocuswright. 

 

 2. FLEXIBILIDADE É MAIS IMPORTANTE DO QUE NUNCA 

 Companhias aéreas, hotéis, operadoras e agências têm de se preocupar cada 

vez mais em oferecer flexibilidade de compra para os clientes. O consumidor dará 

preferência a compras que não tenham o estresse de perder dinheiro em virtude de 

imprevistos. Cancelamento flexível, remarcação e reembolsos estão muito mais 

importantes hoje do que no pré-pandemia. 
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 3. NÔMADES DIGITAIS 

 Nômades digitais, que podem estar em qualquer lugar, trabalhando, curtindo, 

morando, continuam cada vez mais impactantes na indústria. A pandemia ampliou o 

perfil dos nômades digitais, que agora têm faixa etária mais ampla e trabalham em 

tempo integral, têm alto nível educacional, ganham bem, podem ser sêniores, casados 

e com filhos os acompanhando. 

 

 4. MENOS INTERAÇÃO FÍSICA 

 Quanto mais ferramentas sem toque físico as empresas e fornecedores 

apresentarem a seus clientes, melhor. Pagamento, abertura de quarto, autenticação, 

assinatura... O viajante se acostumou a ter uma experiência mais digital e sem toques, 

e continuará demandando isso. Máscaras, distanciamento, álcool gel e outros 

protocolos são bem-vindos, mas governos e empresas precisam tomar cuidado, pois 

há algumas resistências a formulários médicos e aplicativos que requerem informações 

sensíveis.  

 

 5. SUSTENTABILIDADE 

 Pensar no impacto ambiental é essencial para as empresas conquistarem os 

clientes. Medidas que se comprovem realmente efetivas para a proteção do meio 

ambiente e de um positivo impacto na comunidade são cada vez mais requeridas pelos 

viajantes. 

 

 6. VIAGENS MULTIGERACIONAIS 

 Na América Latina, esta é uma tendência ainda mais relevante em comparação 

com o resto do mundo. O latino é culturalmente apegado às pessoas amadas e tem o 

hábito de estar com elas para construir experiências memoráveis de férias. 

 

 7. VIAGENS MULTIPROPOSITAIS 

 Empresas, hotéis e destinos têm de se adaptar e serem mais flexíveis para 

alcançar um cliente que viaja a trabalho, a lazer, para se aventurar, sair à noite e curtir 

a família, tudo em uma só viagem. Os roteiros são cada vez mais cheios de propósitos 

e a linha entre corporativo e lazer se torna ainda mais tênue.  
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 8. MULTICANALIDADE 

 Quase 100% dos viajantes fazem pelo menos uma ação on-line em suas 

viagens, seja com reservas, pesquisas, seja um post nas redes sociais ou a procura pelo 

mapa. As empresas precisam se comunicar em todos os canais de maneira fluida. 

 

 Outros estudos e análises recentes do setor também acreditam que as 

mudanças de vida geradas pela pandemia criaram maior consciência sobre turismo 

sustentável e mais responsabilidade por parte dos viajantes. A ausência das viagens 

por tanto tempo também sinaliza a volta dos projetos adiados e o maior envolvimento 

com os destinos, questionando mais posturas e linhas de conduta de hotéis e 

prestadores, com foco na gastronomia local e, sobretudo, na manutenção de seu bem-

estar (Estadão Viagem, 2022). 

 O melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional no novo ano também 

balizará 2022. Seja pelo trabalho remoto ou por sistemas híbridos de ensino, as 

estadias devem ser mais longas, hóspedes passando mais tempo nas acomodações, 

consumindo mais produtos e serviços na hospedagem escolhida e, consequentemente, 

novas modificações estruturais em hotéis que ainda não se adaptaram e esse novo 

perfil de viajante (Estadão Viagem, 2022). 

 As hospedagens hoje estão acontecendo por períodos mais longos, com mais 

serviços agregados, contribuindo para a subida dos gastos gerais com férias e 

escapadas (Uol, 2022). 

 

Turismo doméstico 

 

 As limitações das viagens internacionais, com a insegurança trazidas pelas 

ondas de contaminação e as novas variantes do vírus, e a desvalorização da moeda 

brasileira favoreceram esse movimento intenso do turismo doméstico no Brasil. Ainda 

que não se saiba se o turismo doméstico continuará em alta, sem dúvida, ajudou a 

consolidar diferentes destinos no imaginário de um grande número de brasileiros. 
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Além disso, as redes sociais, especialmente o Instagram, ajudaram na criação de 

desejos de viagens nacionais nos últimos tempos (Uol, 2022). 

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

em espiral, indo do local, ao regional, estadual, até o nacional.  
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Apresentação do Território 

 

     Histórico de Farroupilha 

 

       Farroupilha é considerada o “Berço da Imigração Italiana no Estado do Rio 

Grande do Sul”. As primeiras famílias de imigrantes chegaram na localidade que 

denominaram Nova Milano (atual sede do 4º distrito de Farroupilha) em maio de 1875, 

vindas da província de Milão, norte da Itália. As primeiras famílias foram as de Stefano 

Crippa, Tomazo Radaelli e Luigi Sperafico que encontraram as terras devolutas e 

praticamente inexploradas da região, com grande quantidade de matas virgens, e um 

índio semicivilizado conhecido como Luís Bugre, que serviu de guia a eles. 

 Os primeiros moradores de Nova Vicenza teriam sido imigrantes italianos 

vicentinos já assentados na Colônia Conde D’Eu (atual Garibaldi). Sentindo as 

potencialidades de desenvolvimento da nova comunidade, esses imigrantes venderam 

o que possuíam e instalaram-se na nova área. Como a mesma distava muito de Caxias 

do Sul e da Colônia Dona Isabel (atual Bento Gonçalves), tiveram de criar condições de 

sobrevivência, surgindo os primeiros artesãos, a casa de comércio, a igreja e o ferreiro, 

além de desenvolverem fortemente a agricultura. O núcleo prosperou com rapidez, 

favorecido pela circunstância de situar-se no entroncamento das estradas que 

conduziam as colônias vizinhas: Caxias do Sul, Conde D’Eu e Dona Isabel. Enquanto 

isso, Nova Milano, por sua vez, situada fora da Colônia Particular Sertorina, também 

progredia. 

 A população, organizada e cheia de vontade, fez com que Nova Vicenza 

crescesse. Conseguiram um padre permanente e a instalação de uma escola, sob a 

responsabilidade das irmãs da congregação de São Carlos. Não havia ainda estradas na 

Colônia Particular Sertorina, sendo utilizada a estrada Caxias do Sul – Dona Isabel 

(Bento Gonçalves), que corria junto à linha do limite norte. Ao mesmo tempo Nova 

Milano também progredia, tinha cartório, padre, igreja, subintendente e grande 

atividade agrícola. Em 1902, esta foi elevada à categoria de 3º distrito de Caxias do Sul 

pelo Ato Municipal nº 38, de 25 de setembro. 
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 Em 1º de junho de 1910 foi inaugurada a ferrovia Montenegro – Caxias do 

Sul.  A linha férrea passou entre as duas localidades (Nova Milano e Nova Vicenza), 

tendo sido construída a estação de trem e o armazém da ferrovia onde hoje é área 

central de Farroupilha. A estação foi denominada “Nova Vicenza” e em torno da 

mesma começou a surgir um novo núcleo habitacional. Em seguida, em 1911, surgiu a 

estrada estadual Júlio de Castilhos, que iniciava em São Sebastião do Caí, passava por 

Nova Milano, estação Nova Vicenza, pela Nova Vicenza original e seguia até Antônio 

Prado, dando mais força à expansão do novo núcleo urbano, esvaziando populacional 

e economicamente Nova Milano e a primeira Nova Vicenza. 

 Em 1917, o 3º distrito de Caxias do Sul (Nova Milano) teve sua sede 

administrativa transferida para a estação Nova Vicenza através do Ato Municipal nº 84 

de 21 de dezembro, passando a denominar-se com o nome da estação férrea. Em 

1927, pelo grande desenvolvimento, foi designada como 2º distrito de Caxias do Sul. 

Com o progresso econômico da nova região foi inevitável que surgisse um movimento 

de emancipação.  

 Desta forma, em 1934, uma comitiva de 35 pessoas, lideradas por Ângelo 

Antonello, representando as comunidades da nova Nova Vicenza, Nova Milano, Vila 

Jansen e Nova Sardenha, entregou uma petição ao então interventor federal no estado 

José Antônio Flores da Cunha. O município de Farroupilha foi criado através do 

Decreto Estadual nº 5.779, de 11 de dezembro de 1934, com seu território sendo 

desmembrado dos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Montenegro. O 

nome é em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha, que seria 

comemorado no ano seguinte. 
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 Dados do Município 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 
População estimada de 73.758 habitantes (IBGE- 2021) 

Orçamento do Município para 2022: R$ 330 milhões 

PIB per capita: R$ 49.247,12 (IBGE – 2019) 

IDMH: 0, 777 (2010) 

Pelo Censo de 2019 conta, ao todo, com 22.621 domicílios. Destes 89,8% compõem o 

núcleo urbano (Perfil Econômico Sebrae) 

Gentílico: farroupilhense 

 

ÁREA DO MUNICÍPIO 

 
Área do município: 361,372km²  

Acessos: RS 122; RSC 453; VRS 813, ERS 448 

Bairros: 28 bairros 

Distância da Capital (POA): 110 Km 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 
Unidade federativa: Rio Grande do Sul – RS 

Mesorregião:  Nordeste do Rio Grande do Sul 

Microrregião:  Caxias do Sul  

Latitude: Sul -  29° 13' 29'' S 

Longitude: West Greenwich - 51° 21' 4'' W 

Altitude: 783m 

Clima: Subtropical 

 

“Farroupilha, centro da Serra Gaúcha.” 
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Governança Municipal do Turismo 
 

 Secretaria responsável 

 

 O Departamento de Turismo faz parte da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Inovação, constituída através da Lei que validou a reforma 

administrativa em 2021. Como são 3 pastas que compõem a Secretaria, os orçamentos 

são divididos por departamento. O orçamento 2022 para o Departamento de Turismo 

é de R$ 4.542.100,00 (incluído o valor da FENAKIWI, feira que acontece a cada dois 

anos).  

 A equipe é composta pela secretária, dois turismólogos (um concursado e um 

cargo em comissão), um responsável administrativo e três cargos operacionais de 

montagem de eventos. 

 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Inovação: 

 I - atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, 

execução, controle e avaliação das políticas públicas que visem ao desenvolvimento 

econômico do Município e à geração de trabalho e renda para a população, em 

especial, por meio da indústria, do comércio, dos serviços, da ciência, da tecnologia e 

da inovação; 

 II - promover, coordenar, apoiar, acompanhar e avaliar programas, projetos e 

ações, inclusive por meio de incentivo público à iniciativa privada, voltadas ao 

desenvolvimento econômico de Farroupilha; 

 III - incentivar e fomentar o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, da 

tecnologia, da inovação e do empreendedorismo; 

 IV - incentivar a geração e a aplicação do conhecimento científico e tecnológico 

no desenvolvimento e crescimento dos empreendimentos econômicos;  

 V - promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito 

governamental, como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e 

recursos para a economia do Município; 
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 VI - promover intercâmbio, convênios e parcerias com entidades públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, em assuntos relativos ao desenvolvimento 

econômico do Município; 

 VII - promover a permanente interação com os Municípios da região visando à 

concepção, promoção e implementação de políticas de desenvolvimento econômico 

regional, em especial as relacionadas às cadeias produtivas; 

 VIII - apoiar, fomentar e incentivar a promoção de eventos capazes de 

contribuir para o desenvolvimento de empreendimentos, com vistas ao crescimento 

econômico local; 

 IX - incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras 

modalidades de organização voltadas às atividades econômicas; 

 X - regular e fiscalizar as atividades econômicas no âmbito municipal;  

 XI - pesquisar e avaliar as áreas ou setores econômicos com maior potencial na 

geração de empregos e renda, e adotar medidas para o incentivo e desenvolvimento 

daqueles considerados estratégicos para o crescimento do Município; 

 XII - atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, 

execução, controle e avaliação das políticas públicas de turismo;  

 XIII - promover, fomentar, incentivar e apoiar o turismo no Município e explorar 

o seu potencial em prol do desenvolvimento econômico e social de Farroupilha; 

 XIV - organizar e executar ações que tenham por objetivo incentivar o turismo 

no Município; 

 XV - impulsionar ações que visem à integração das atividades do setor de 

turismo com a região;  

 XVI - atrair investimentos para o desenvolvimento do turismo no Município;  

 XVII - articular a promoção institucional da cidade no país e no exterior;  

 XVIII - orientar e controlar a qualidade dos bens e serviços turísticos do 

Município;  

 XIX - incentivar a interação com entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de 

desenvolvimento turístico;  

 XX - apoiar, fomentar e incentivar a promoção de eventos capazes de contribuir 

para a divulgação turística do Município e suas potencialidades; 
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 XXI - promover convênios, parcerias e intercâmbio com entidades públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, em assuntos relativos ao desenvolvimento 

turístico do Município;  

 XXII - fomentar a criação, manutenção e aprimoramento de festas e eventos 

que promovam a valorização do Município; 

 XXIII - gerir o almoxarifado da Secretaria; 

 XXIV - assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua 

competência; 

 XXV - exercer outras competências correlatas fixadas em regulamento. 

Responsável: Secretária Regina Célia Ducati 

Endereço: Rua Tiradentes, 411 - Centro 

E-mail: turismo@farroupilha.rs.gov.br 

Telefone: (54) 99926 3340 

Horário de Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 16h 

 

 Conselho e Fundo Municipal de Turismo 
 

 Farroupilha possui Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), criado pela Lei 

Municipal n.º 369, de 28 de agosto de 1958, atualizado pela Lei Municipal n.º 2.233, de 

17 de outubro de 1995 e reestruturado pela Lei Municipal n.º 4.311, de 24 de março 

de 2017, que também reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo 

- FUNDETUR, e dá outras providências. 

 O Conselho tem caráter consultivo, e conforme prevê a lei do conselho, as 

reuniões ordinárias acontecem a cada quadrimestre, podendo ser convocadas 

extraordinárias quantas forem necessárias. 

 O Fundo Municipal está ativo e, no momento de elaboração deste documento 

conta com o valor de R$ 31 mil.  
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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 que envolvam 

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. 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.  

É necessário que tanto o Poder Público como os estabelecimentos privados 

atualizem constantemente os horários, recomendações e qualquer informação 

relevante a um potencial visitante. A comunicação de tudo que envolve o turismo do 

município deve ser realizada de forma conjunta e clara.  

 

 Atrativos  
 

 O município de Farroupilha vem nos últimos anos apoiando e orientando o 

desenvolvimento de diversos segmentos e estimulando a vinda de novos 

equipamentos necessários para a boa oferta de serviços. Conta com ampla rede 

hoteleira com oito hotéis que totalizam 548 UH e 1.224 leitos. O município também 

vem investindo em infraestrutura, com implantação de sinalização turística em diversos 

pontos como os Caminhos de Caravaggio e outros atrativos principais, asfaltamento de 

estradas de acesso ao Santuário de Caravaggio e Parque Salto Ventoso, revitalizações 

de espaços públicos como o Parque da Imigração e Calçadão da Júlio, estímulo à 

qualificação de empreendedores e realização de eventos diversos que promovem o 

município.  Recentemente, tem trabalhado forte na orientação e implantação de novas 

experiências nos atrativos.  
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 Ainda é necessário avançar mais na promoção turística interna e externa ao 

município, consolidar os grupos de trabalho, criar uma marca que represente o turismo 

de Farroupilha e fortalecer o Departamento de Turismo de forma a aumentar sua 

representação na gestão pública.  

 

 Parques 

 

 Parque da Imigração Italiana  

 Endereço: Rodovia ERS – 122, Km 55 – Nova Milano - 4 Distrito Farroupilha – RS 

   

 Parque dos Pinheiros  

 Endereço: Tv. Parque dos Pinheiros – Bairro do Parque Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 99926.3340 

 Diariamente das 9h às 18h  

 

 Parque Salto Ventoso  

 Endereço: Linha Müller - Distrito de Nova Sardenha- Farroupilha - RS  

 Telefone: (54) 3259.1091 

 Terça a domingo das 9h às 17h  

 Facebook/Insta: Parque Salto Ventoso | Site: http://saltoventosoparque.com.br 

 

 Enoturismo 

 

 Adega Chesini  

 Endereço: Vila Rica Distrito – s/n, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3464.2424 | WhatsApp (54) 99982-2424  

 Segunda a sexta das 8h às 11h30 e das 13h15 às 17h30 – sábado das 9h às 16h  

 Facebook/insta: Adega Chesini | Site: www.adegachesini.com.br 

 

 Cave Antiga Vitivinícola  

 Endereço: Linha Rio Buratti – 3º Distrito, Farroupilha – RS  

http://saltoventosoparque.com.br/
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 Telefones: (54) 3261.9637 | WhastApp(54) 99943-4029   

 Segunda a sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h – sábado das 10h30 às 

17h  

 Facebook/insta: Cave Antiga | Site: www.caveantiga.com.br 

 

 Vinícola Colombo  

 Endereço: FR 23 – São Roque – 4º Distrito – Vale Trentino – Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3207.7211 | WhatsApp (54) 99987.1255   

 Terça a domingo 9h às 17h30, sob agendamento 

 Facebook: Casa Colombo 

 

 Vinícola Tonini  

 Endereço: Linha Jacinto – 2º distrito – S/N – Interior Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3260.1052 | WhastApp (54) 98410.1052   

 Segunda a sexta das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 - sábados das 

8h30min às 11h  

 Facebook/Insta: Vinicola Tonini | Site: www.vinhostonini.com.br   

 

 Basso Vinhos e Espumantes  

 Endereço: Linha Monte Bérico, S/N – 2º Distrito  

 Telefones: (54) 32109.7400  

 Visitação: segunda a sexta às 10h e às 15h - sábados: 15h 

 Varejo: segunda a sexta das 7h40 às 12h e das 13h às 17h30min - sábado: das 

13h às 18  

 Facebook/insta: Monte Paschoal | Site: vinicolabasso.com.br 

 

 Cooperativa Vinícola São João  

 Endereço: Vila Jansen – 2º Distrito 

 Telefones: (54) 3260.3010 | (54) 3260.3014 | WhatsApp (54) 99662-3828  

 Segunda a sexta das 7h30min às 11h45min e das 13h às 17h30min - sábados e 

domingos das 9h às 12h e das 13h às 17h  

 Facebook: Castellamare Vinhos e Espumantes | Insta: 
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Castellamara_e_san_diego  Site: www.cooperativasaojoao.com.br 

 Vinícola Cappelletti  

 Endereço: FR 104 – Santos Anjos – Vale Trentino – Santos Anjos – 4º Distrito 

Farroupilha – RS 

 Telefones: (54) 3207.7193 | WhatsApp (54) 98404-1147  

 Segunda a sexta das 7h às 11h30min e das 13h às 18h – sábados das 8h às 

11h30 e das 13h às 17h - domingos: das 10h às 17h  

 Facebook/insta: Vinhos Cappelletti | Site:vinhoscappelletti.com.br 

 

 Vinícola Casa Perini  

 Endereço: Vale Trentino – Santos Anjos – 4º Distrito Farroupilha – RS

 Telefones: (54) 2109.7300 

 Segunda a sexta das 9h às 18h - sábados, domingos e feriados das 10h às 18h  

 Facebook/insta: Casa Perini | Site: www.casaperini.com.br 

 

 Vinícola de Cezaro Vinhos Orgânicos  

 Endereço: Linha Rio Caçador, 3º Distrito Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3261.8510 | WhatsApp (54) 99708-3921  

 Segunda a sexta das 07h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min - sábados e 

domingos das 8h às 17h30  

 Facebook/ insta: Vinicola de Cezaro | Site:vinicoladecezaro.com.br 

 

 Adega Silvestri  

 Endereço: Linha Julieta - 1º Distrito, Bairro Julieta, Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 3206.1198 | WhatsApp (54) 99997-6035  

 Segunda a sábado das 7h30 às 11h30min e das 13h30min às 18h – domingo das 

13h30min às 18h  

 

 Cervejarias 

 

 Freuden Bier  

 Endereço: R. Emílio Weissheimer, Farroupilha – RS, 340-A  
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 Telefones: (54) 9 9167.3965 

 Segunda a sexta das 8h às 11h45min e das 13h às 18h – sábado das 10h às 12h  

 Facebook/Insta: Freuden Bier 

 

 Cervejaria Favorita  

 Endereço: Rua Trento, 20, Bairro Medianeira, Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 3412.5386 | (54) 99931-1321 | (54) 99955-1916  

 Segunda a Sexta das 8h30 às 11h30 - 13h às 18h | Sábados: 9h às 12h - 14h às 

17h  

 Site: https: www.cervejariafavorita.com 

 

 Blauth Bier  

 Endereço: VRS-813, Km 8,3 N 620 -  Desvio Blauth, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3261.9575 / (54) 99915-2991  

 Restaurante e Pub: sexta 13h30 às 22h - sábado: 11h30 às 22h - domingo: 

11h30 às 20h   

 Facebook/ Insta: Blauth Bier 

 

 Guarnieri  

 Endereço: Linha São Miguel, 3 Distrito – Divisa com Garibaldi – RS  

 Telefone: (54) 99916.0925  

 Varejo e Beer Garden: sábado e domingo das 13h às 18h  

 Facebook/ Insta: Cervejaria Guarnieri 

 

 Oben Beer 

 Rua Primo Binda, 578, Bairro América, Farroupilha - RS   

 Telefone: (54) 3268.5596 / (54) 99980-6935  

 Sexta e sábado das 19h às 23h    

 Facebook/insta: Oben Beer | Site: www.obenbeer.com.br 

 

 

 

http://www.cervejariafavorita.com/
http://www.obenbeer.com.br/
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 Turismo Religioso 

 

 Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio 

 Endereço: 1º Distrito, s/n – Interior, Farroupilha – RS 

 Telefone(54) 3260.5155 / (54) 3260.5166   

 Instagram: @Santuario Caravaggio | Facebook: Santuário de Caravaggio | 

 Site: caravaggio.org.br 

 

 Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus 

 Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 – Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3261.1363   

 

 Capela São José  

 Endereço: Capela São João, 1º Distrito de Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3261.6963  

 Visitas sob agendamento  

 

 Assembleia de Deus de Farroupilha 

 Endereço: Ludovico Merlin, 1030, Bairro São Luiz, Farroupilha - RS  

 Telefone: (54) 3261.2214  

 

 Turismo de Aventura 

 

 G Parque  

 Endereço: Linha Rio Branco, Vila Jansen – Farroupilha- RS  

 Telefones: (54) 9 9949.0558  

 Sábados e domingos das 9h às 18h – Temp. de Verão 

 

 Thermas Clube Parque das Águas   

 Endereço: Linha Amadeo, lote 66, s/n   

 Telefone: (54) 3261.8599 / (54) 3259.7137 | (54) 99675.3942  

 Temporada inicia em novembro, abrindo de terça a domingo das 9h às 18h 
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 Pró- Kart Farroupilha   

 Endereço: Av. São Vicente, 375, Cinquentenário   

 Telefone: (54) 3268 9898 | WhatsApp (54) 99979-8766   

 Somente com hora marcada 

 

 Lazer 

 

 Pague e Pesque Camping Mützenberg  

 Endereço: VRS-813, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3261.9444 Segunda a domingo 6h às 20h  

 Facebook: Pague e Pesque Mützenberg 

 

 Parque Cascata da Usina  

 Endereço: Rua Henrique Antônio Galafassi, Linha 30, 2º Distrito, Farroupilha - RS 

 Telefones: (54) 3261.9052 | Whatsapp (54) 999223318  

 Horário de Funcionamento: Sábados, Domingos e Feriados, das 07h às 19h  

 Facebook: Parque Cascata da Usina 

 

 Chácara Pasqual  

 Endereço: Rodovia ERS-122 Km 63 – Linha Julieta, 1º Distrito de Farroupilha – 

RS 

 Telefones: (54) 98134-0907   

 Facebook / insta: Chácara Pasqual 

 

 Pesque e Pague Portal dos Coqueiros  

 Endereço: VRS-813, Nova Sardenha – 3º Distrito, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 99996.1258 / (54) 9 9944.7338  

 Terça a sexta 9h às 20h - sábado e domingo das 8h30 às 20h   

 Facebook:  Pesque e Pague Portal dos Coqueiros. Insta: Portal dos Coqueiros 
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 Nova Milano  

 Endereço: Acesso pela ERS-122, Km 55 Nova Milano, 4º Distrito – Farroupilha – 

RS 

 

 Cultura 

 

 Museu Casal Moschetti  

 Endereço: R. Rui Barbosa, 49, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3261.6997 

 Segunda a sexta das 8h às 17h 

 

 Museu Casa de Pedra 

 Endereço: R. Domenico Fin – Nova Vicenza, Farroupilha – RS 

 Telefones: (54) 3261.6914 

 Segunda a sexta das 8h às 17h 

 

 Casa da Cultura Sueca  

 Endereço: linha 47 – Linha Jansen – 2º Distrito Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 3261.9105 | (54) 99138.4095 (WhatsApp)   

 Atendimento Casa: café cultural todos os primeiros e terceiros domingos de 

cada mês das 14h às 17h 

 Atendimento Museu do Linho: de quinta a domingo, sob agendamento para 

grupos a partir de 10 pessoas. Para visita guiada, atendimento em todos os feriados, 

das 14h às 17h. 

 

 Casa de Bona 

 Endereço: Linha 80, 2º Distrito, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3260.3013 (54) 98103.5821 

 Segunda a domingo das 9h às 17h - durante a semana sob agendamento 

 

 Ferraria Rigatti  

 Endereço: Estrada Linha Muller – 3º Distrito, Farroupilha – RS  
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 Telefones: (54) 3259.1034 

 Sob Agendamento 

 

 Estação Nova Vicenza Museu  

 Endereço: Rua Nataly Valentini, nº 5, Centro, Farroupilha - RS  

 Telefone: (54) 99233-2993 

 Terça a sexta das 13h15 às 17h30 - sábado das 8h30 às 11h45 

 

 Casa de Cultura   

 Endereço: Rua da República, 172, Centro, Farroupilha - RS  

 Telefone: (54) 3261.6995  

 Segunda a Sexta das 8h às 22h - sábado das 8h às 12h 

 

 Vida Noturna 

 

 Boteco do Chá  

 Endereço: R. Rômulo Noro, 555 – Centro,   

 Telefones: (54) 981149956  

 Sábados à noite   

 Facebook/insta: Boteco do Chá 

 

 Gambito Bar      

 Schimitão Pub Rua Paim Filho, 60, Centro,    

 Quarta a Sexta, abrindo às 17h | Sábados abrindo às 14h  

 Facebook/Insta: CervejariaSchimitao 

 

Rotas e Roteiros Turísticos 
 

 Roteiro Farroupilha Colonial 

 

 Acervo da Bea    

Telefone: (54) 3268.0821 
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Segunda a sábado das 9h às 18h - domingos com agendamento 

 

Casa Canjerana 

Telefone: (54) 99714.8436 

Facebook/Insta: Casa Canjerana   

Sábados e domingos, sob agendamento 

 

Casa Colombo (Vinícola e Hospedagem Familiar) 

Telefone: (54) 3207.7211 / (54) 99978.2525 

Facebook: Casa Colombo 

Terça a domingo das 9h às 17h30, sob agendamento 

 

Casa Fiori 

Telefone: (54) 99951.7506 

Facebook/Insta: Casa Fiori Busa   

 

Casa da cultura Sueca e Museu do Linho 

Telefone: (54) 3261.9188|(54) 99138.4095 

Facebook: Casa Sueca e Museu do Linho   

Café cultural todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês das 14h às 

17h | Museu do Linho: de quinta a domingo 

 

De Luca Gastronomia Caseira  

Telefone: (54) 99179.9162 

Facebook/Insta: De Luca Gastronomia Caseira   

Quinta a domingo das 9h às 16h 

Cafés italianos sob agendamento prévio 

 

O Casarão Biazolli – Gastronomia | Hospedagem Rural Familiar | Filó   

Telefones: (54) 3260.1062 | (54) 98124.3417 

Facebook/Insta: Casarão Biazolli  

Todos dos dias, sob agendamento 
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Floricultura Vera's Garden  

Telefone: (54) 99956.5891 

Facebook/Insta: floricultura_verasgarden   

Terça a domingo das 9h às 12h e das 14h às 18h 

 

G Parque 

Telefone: (54) 99949.0558 

Facebook/Insta: G Parque 

Site: www.gparque.com.br | E-mail: contato@gparque.com.br  

Temporada: novembro a março, aos sábados e domingos das 9h às 18h 

 

Vinícola de Cezaro  

Telefone: (54) 3261.8510|(54) 99708.3921 

Facebook/insta:Vinícola de Cezaro | Site: www.vinicoladecezaro.com.br   

Segunda a sexta: das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h30 | sábados e domingos: 

das 8h às 17h30 

 

Casa Nona Lidas 

Instagram: Casa Nona Lidas 

Em breve 

 

 Eventos 
 

De acordo com a Prefeitura, o Município possui uma lei muito antiga que 

contempla todos os eventos oficiais do município, não somente os voltados para o 

turismo. Também há um decreto com os eventos específicos do setor, mas não está 

atualizado com a atual grade (que segue na tabela abaixo). 
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Mês Evento Data 

 Abril Maratona Cultural 09/04/2022 

 Maio ENTRAI – Encontro de Tradições Italianas 
(Bianual) 

       13, 14 e 15 /          
20, 21 e 22 

  Romaria de Caravaggio 26/05/22 

 Junho Vivere 10/06/2022 

  

Julho 

Fenakiwi (Bianual) 07 a 24 de Julho 
(sextas, sábados e 

domingos) 

Congresso Tradicionalista Gaúcho 30/07/2022 

  

Agosto 
Exposição de Orquídeas 05, 06 e 07/08/2002 

Enduro da Curva Reta 05, 06 e 07/08/2002 

  

Setembro 

Semana Farroupilha         Setembro          ( 
data a confirmar) 

PolentaFest 09 a 11 de Setembro 

  

Outubro 

Jantar do Peixe 08/10/2022 

Inesquecível Natal de Todos Outubro a Dezembro 

Gran Fondo New York – Bento Gonçalves 14, 15 e 16 de 
Outubro 

FEGADAN e FEGACHULA 21 e 22 de Outubro 

 

Novembro 

Feira do Livro 04 a 13 de Novembro 

Festival do Moscatel – Edição Garden 05, 12 e 26 de 
Novembro 

Seleção de Vinhos – Jantar de Premiação 26/11/2022 

  

Dezembro Programação de Natal A definir 
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Infraestrutura 
 

 Gastronomia 
 

 

 À La Carte 

 

 Chef Antonielle Restaurante  

 Endereço: R. Mal. Deodoro da Fonseca, 174, Centro  

 Telefone/ WhatsApp: (54) 2628.4097  

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 11h30 às 13h30 e das 18h às 

22h - sábado das 11h às 14h e das 18h às 22h - domingo das 11h às 14h  

 Insta: chef_antonielle / facebook: Restaurante Chef Antonielle 

 

 Restaurante Buttelinho  

 Endereço: R. Alfonso Menegotto, 220, São Luiz  

 Telefones: (54) 3261.1691 | (54) 9 9167.0662  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 11h às 15h e das 18h30 às 

23h30 

 Facebook/insta: Buttelinho Restaurante 

 

 Dell Continy Restaurante  

 Endereço: Rodovia RSC 453,80 – Km 119,5, Vicentina  

 Telefones: (54) 9 9122.7385  

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 6h30 às 22h - sábado das 6h30 

às 14h  

 

 Arte In Távola  

 Endereço: RS 453, Km 106, Linha Sertorina – Anexo ao Farina Park Hotel  

 Telefones: (54) 32458.7033 

 Temporariamente fechado  

 Facebook/insta: Arte In Tavola Restaurante 
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 Quintal Da Parrilla  

 Endereço: R. Treze de Maio, 759, Centro  

 Telefones: (54) 32401.3797 Horário de Funcionamento: quarta a sábado das 

19h às 22h  

 Facebook/insta: Quintal da Parrilla 

 

 Restaurante Guaraipo  

 Endereço: Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 603 B - Do Parque, 

Farroupilha - RS, 95170-272  

 Telefones: (54) 98165-2990 

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta: das 11h30 às 14h e das 18h30 às 

22h30 – sábado das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30 – domingo das 11h30 às 15h  

 Facebook/insta: guaraipobarecozinha 

 

 Restaurante Av Santa Rita  

 Endereço: Av. Santa Rita, 461 - 11 - Vicentina, Farroupilha - RS,  

 Telefones: (54) 3261-1333  

 Horário de Funcionamento: segunda e terça das 6h30 às 20h - de quarta a 

sábado das 6h30min às 22h30min 

 Facebook/insta: Santa Rita Restaurante 

 

 La Vecchia Trattoria  

 Endereço: Rua 14 de Julho, 741, Centro   

 Telefone/ WhatsApp: (54) 9.9916-1176 

 Horário de Funcionamento: segunda das 11h às 14h e das 18h às 22h – de terça 

a sábado das 11h às 14h e das 18h às 23h -  domingo das 11h às 14h e das 18h às 22h   

 Facebook/insta: La Vecchia Trattoria 

 

 Mangia Bene   

 Endereço: Rua da Republica, 62, Centro  

 Telefone: (54) 99711-0330 
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 Segunda a sexta das 11h às 14h15 – sábado das 11h às 13h30min  

 Facebook/insta: Mangia Bene Farroupilha 

 

 Buffet 

 

 Restaurante Firenze  

 Endereço: R. Cel. Pena de Moraes, 500, Centro  

 Telefones: (54) 3261.1645  

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo das 11h às 14h  

 Facebook/insta: Firenze restaurante 

 

 Kilo Mania Restaurante  

 Endereço: R. Silveira Martins, 720, Volta Grande  

 Telefones: (54) 2109.8575 / (54) 99984.8686  

 Horário de Funcionamento: Terça a domingo das 11h às 14h - sábados, 

domingos e feriados das 11h às 14h30  

 Facebook/insta: Restaurante Kilo Mania 

 

 Pips Restaurante  

 Endereço: R. Pinheiro Machado, 208, Centro  

 Telefones: (54) 3401.2283 / (54) 9 9605.0495  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h15 às 14h  

 Facebook/insta: Pips Restaurante 

 

 Restaurante Caminho do Trem  

 Endereço: R. Romulo Noro, 545, Centro  

 Telefones: (54) 3035.2942 | WhatsApp: (54) 99701-0573  

 Horário de Funcionamento: diariamente das 11h às 14h  

 Facebook/insta: Restaurante e Café Caminho do Trem 

 

 Restaurante Mangini ´s  

 Endereço: R. Rui Barbosa, 60A, Centro  
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 Telefones: (54) 3261.3744  

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo e feriados das 11h às 13h45 

 Facebook: Restaurante Mangini's 

 

 Restaurante Nono Giuseppe  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 1554, Centro  

 Telefones: (54) 3268.1855 / (54) 9 9978.5539  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h15min às 13h30min  

 Facebook: Restaurante Nono Giuseppe 

 

 Restaurante Sabor de Lar  

 Endereço: R. Pinheiro Machado, 496, Centro  

 Telefones: (54) 3268.3046  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 13h30  

 Facebook: Sabor de Lar 

 

 Restaurante Stefenon  

 Endereço: R. Rui Barbosa, 53 A, Centro  

 Telefones: (54) 3261.4034 |(54) 996101631  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 14h   

 Facebook/insta: Restaurante Stefenon 

 

 Restaurante Julius  

 Endereço: R. Rui Barbosa, 106, Centro  

 Telefones: (54) 3268.2224 | (54) 98131-0269  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 14h   

 Facebook: Restaurante Julius 

  

 Restaurante e Pizzaria do Parque  

 Endereço: R. Independência, s/n, Do Parque  

 Telefones: (54) 3261.2210 | (54) 9.92906060  

 Horário de Funcionamento: terça 11h30 às 14h - quarta a domingo das 
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11h30min às 14h e das 19h às 22h 

 Insta: Restaurante Pizzaria do Parque 

 

 Maioli Assados e Cia. 

 Endereço: R. Papa João XXIII, 624 - São Luiz, Farroupilha - RS, 95170-866  

 Telefones: (54) 3268.7789 | (54) 98425.2105  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 11h às 13h30  

 Facebook/insta: Maioli Assados 

 

 Restaurante Zanella  

 Endereço: RS 122, 6533 – Sala 10, 11, 12 – Bairro América, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 2109.3210 | (54) 99960-3391  

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 11h às 14h  

 Facebook/insta: Zanella Restaurante e Pizzaria 

 

 Comida Colonial 

 

 Bistro Milano  

 Endereço: R. Monsenhor Albino Agazzi, 326, Nova Milano  

 Telefones: (54) 9 9990.6041  

 Horário de Funcionamento: sexta e sábado das 19h30 às 22h30 – domingo das 

12h às 14h 

 Facebook/Insta: Bistro Milano 

 

 Restaurante Bem-te-vi  

 Endereço: Av. Dom José Barea, 6000, Cravaggio  

 Telefones: (54) 3260.5200 | Whats: (54) 3260.5184  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo ao meio dia - sexta e sábado jantar  

 Facebook/Insta: Bem Te Vi Hotel e Restaurante 

 

 Restaurante Família Brunetta  

 Endereço: Estrada de Caravaggio, s/n, Caravaggio  
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 Telefones: (54) 3260.5310  

 Horário de Funcionamento: sexta das 19h ás 22h30 - sábado das 11h às 14h e 

das 18h às 22h - domingos: das 11h às 14h  

 Facebook/insta: Restaurante Familia Brunetta 

 

 Roman Restaurante  

 Endereço: Linha Palmeiro, 1 Distrito  

 Telefones: (54) 3260.5293 | (54) 3261.8568 | (54) 99930.3338  

 Horário de Funcionamento: domingo das 11h30 às 13h30 - sexta das 20h às 22h  

 Facebook: Roman Restaurante 

 

 Pizzarias 

 

 Al Capone – Pizza Di Mafia 

 Endereço: Rodovia RS 122, KM 60, Sala 1, Anexo Shopping Golden, Bairro  

Industrial  

 Telefones: (54) 3412.0222 | WhatsApp: (54) 9.9987-9320  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 19h às 23h  

 Facebook/insta: Al Capone Pizza di Mafia 

 

 Pizzaria Colombo  

 Endereço: R. Luigi Sperafico, 154, Bela Vista  

 Telefones: (54) 3268.1359 | (54) 3268.7468 | (54) 9 9163.6623  

 Horário de Funcionamento: diariamente das 19h às 22h  

 Facebook/insta: Pizzaria Colombo 

 

 Alameda Pizzaria Delivery  

 Endereço: R.Marechal Deodoro da Fonseca, 831, Planalto  

 Telefones: (54) 2628.4842  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 18h30min às 22h30min  

 Facebook/insta: Alameda Farroupilha 
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 Pizzaria Rota 453  

 Endereço: R. Ernesto Fetter, 18, Medianeira  

 Telefones: (54) 3401.0007 | WhatsApp: (54) 99630-5286  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 19h às 22h  

 Facebook/insta: Pizzaria Rota 453 

 

 Di Napoli Somente Delivery  

 Endereço: R. da República, 209 - Centro, Farroupilha - RS  

 Telefone | WhatsApp: (54) 3261.6000  

 Horário de Funcionamento: diariamente das 18h30 às 23h  

 Facebook/insta: Di Napoli Farroupilha 

 

 Pizzaria San Beppe  

 Endereço: Maximiliano Thomaz Dorigon, 40 - São José, Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 99986 2056  

 Horário de Funcionamento: quarta a domingo das 18h30 às 22h  

 Facebook/insta: Pizzaria San Beppe 

 

 Zanella Pizzaria Delivery  

 Endereço: RS 122, 6533 – Sala 10, 11, 12 – Bairro América, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 2109.3210 | (54) 99960-3391  

 Horário de Funcionamento: quarta a domingo das 18h às 22h   

 Facebook/insta: Zanella Restaurante e Pizzaria 

 

 La Bella Itália Pizzaria   

 Av. Pedro Grendene, 630 - Volta Grande  

 Telefone (54) 99154-8048  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 19h30 às 22h30   

 Facebook: La Bella Itália Pizzaria 

 

 Galeteria 
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 Restaurante Galeto Feltrin  

 Endereço: R. Angelo Bartelle, 407, Vincentina  

 Telefones: (54) 3261.1171 / (54) 99653.9569  

 Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado 11h às 14h  

 Facebook/insta: Galeto Feltrin 

 

 Churrascarias 

 

 Churrascaria Ronda Charrua 

 Endereço: Rodovia dos Romeiros, 51 Km 01, Cinquentenario Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3268.2523 | (54) 98428-3140  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 11h15min às 13h45min 

 Facebook/insta: Churrascaria Ronda Charrua 

 

 Restaurante e Churrascaria Top 5  

 Endereço: Rodovia ERS 122, Km 60  

 Telefones: (54) 3261.5392 | (54) 98415.5392  

 Horário de Funcionamento: diariamente - 24h  

 Facebook: Restaurante top 5 

 

 Restaurante e Churrascaria Dartora  

 Endereço: 1 Distrito São Marcos – s/n  

 Telefones: (54) 3261.9292 / (54) 9 9965.4888  

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo ao meio dia, sexta à noite   

 Facebook: Restaurante e Churrascaria Dartora 

 

 Restaurante e Churrascaria Família Strapazzon   

 Endereço: VRS,855 – São Marcos  

 Telefone (54) 3268-6645 / (54) 99936.1075  

 Horário de Funcionamento: sexta das 20h às 23h – sábado das 12h às 15h e das 

20h às 23h - domingo das 12h às 17h  

 Facebook/insta: Familia Strapazzon 
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 Lancherias 

  

 Chaplin Burguer  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 614, Centro, Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 3268.0076 / (54) 99694.3474  

 Horário de Funcionamento: domingo e segunda das 18h às 23h - terça a sábado 

das 11h às 13h e das 18h às 23h  

 Facebook/insta: Chaplin Burguer 

 

 Kikão Lanches  

 Endereço: R. Mal. Floriano Peixoto, 360 - Centro,  

 Telefones: (54) 3268.6159  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 13h30min e das 18h 

às 22h  

 Facebook/insta: Kikão Lanches 

 

 El Viajero Hamburgueria  

 Endereço: R. Arcângelo Chiele, 23, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone/ WhatsApp: (54) 3412.0423 

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 18h30 às 23h  

 Facebook/insta: El Viajero Hamburgueria 

 

 Marimel Picanhas Galeria  

 Endereço: R. Barão do Rio Branco, 325 - Do Parque  

 Telefone/ WhatsApp: (54) 3412-1050 | (54) 99653-8051 

 Horário de Funcionamento: segunda das 18h às 22h - terça a domingo das 

10h30min às13h30 e das 18h às 22h  

 Facebook: Picanha's Galeria insta: Marimel Picanhas Galeria 

 

 Subway  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 906, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3011.0029  
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 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 9h às 22h30 – domingo das 

17h às 21h30min  

 Facebook/insta: Subway Brasil 

 

 Hamburgueria Barretos  

 Endereço: R. Cel. Pena de Moraes, 727, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3268.0729 | WhatsApp: (54) 99943.8697  

 Horário de Funcionamento: segunda das 11h às 13h30 - terça a sábado das 11h 

às 13h30 e das 18h às 20h - domingo das 18h às 20h 

 Facebook/insta: Hamburgueria Barretos 

 

 X Delivery  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 536, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3401-3020 | WhatsApp: (54) 99638.3020 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 13h15 e das 18h às 

22h – domingo das 11h às 14h e das 18h às 22h  

 Facebook/insta: X Delivery Farroupilha 

 

 Farra Pizza Burguer  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 973, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3401-3435 | (54) 99693-4530  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h30 às 22h30 – domingo 

das 15h30min às 21h45min 

 Facebook/insta: farra food Farroupilha 

 

 Pastchelão  

 R. São João Calábria, 328 - Belvedere,  

 Telefone | WhatsApp: (54) 3044-0330  

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo (exceto terça-feira) das 18h às 

22h30 min 

 Facebook/insta: Pastchelão 
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 Marechal Lanches  

 R. Mal. Deodoro da Fonseca, 612 

 Telefone | WhatsApp: (54) 3401-3011  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às13h30 e das 18h às 

23h – domingo das 18h às 23h  

 Facebook/insta: Marechal Lanches 

  

 Buratti Lanches  

 Endereço: R. Tiradentes, n 46, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3401-1026 | WhatsApp: (54) 99989-0404 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 13h45min e das 18h 

às 22h45min  

 Facebook/insta: Buratti Lanches 

 

 Mundo Animal  

 Endereço: R. 14 de Julho, 276, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 99623-9451  

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo das 18h30 às 24h  

 Facebook/insta: Mundo Animal Farroupilha 

 

 Blend Container   

 Endereço: Rua José Dalla Riva, 410, Centro  

 Telefone/ WhatsApp: (54) 99931-5597 

 Facebook/insta: Blend Container 

 

 Chopperia Arenhardt 

 Endereço: R. Alberto Matte, 113 - América  

 Telefone | WhatsApp: (54) 3412-600  

 Horário de Funcionamento: terça a domingo das 18h às 22h  

 Facebook/insta: Chopperia Arenhardt 
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 Dinky - di   

 Endereço: R. Minas Gerais, 482 - Bela Vista,  

 Telefone | WhatsApp: (54) 3268-6019 

 Horário de Funcionamento: terça a sábado das 18h30 às 22h  

 Facebook/insta: Dinky Di 

 

 Frutos do Mar 

 

 Yoshiro Sushi Bar   

 Endereço: R. Cel. Pena de Moraes, 680, Centro Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3401.2646 | (54) 99907.7337  

 Horário de Funcionamento: terça a sábado das 18h às 22h  

 Facebook/insta: Yoshiro Sushi Bar 

 

 Yoodai Restaurante  

 Endereço: R. Castro Alves. 43 A, Sala 11, Bairro do Parque  

 Telefones: (54) 3401.3100 | (54) 99666.3537 

 Horário de Funcionamento: terça a quinta das 19h15 às 22h - sexta e sábados 

das 19h15min às 22h30min 

 Facebook/insta: Yoodai 

 

 Katsu Sushi Bar  

 Endereço: Rua Júlio de Castilhos, 1603, Centro, Farroupilha - RS  

 Telefones: (54) 991690709 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 19h às 22h30min e quinta a 

sábado das 11h30min às 13h30min  

 Insta: katsusushibar 

 

 Pães e Doces 

 

 Brasilpan Panificadora e Confeitaria 

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 1215, Centro, Farroupilha – RS  



                                                          

47 
  

 Telefone: (54) 3401.0566 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 7h às 20h  

 

 Croasonho Farroupilha  

 Endereço: R. Júlio de Castilho, 1029, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 3035.3111  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 11h às 22h - domingo das 

15h45min às 21h45min 

 Facebook/insta: Croasonho Farroupilha 

  

 Santa Rita Café e Restaurante  

 Endereço: Av. Santa Rita, 461, Vicentina Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3261.1333  

 Horário de Funcionamento: segunda e terça das 6h30 às 20h - quarta a sábado 

das 6h30min às 22h30min 

 Facebook/insta: Santa Rita Restaurante 

 

 Dom Café e Especialidades  

 Endereço: R. Cel. Pena de Moraes, 391, Centro, Farroupilha – RS  

 Telefone: (54) 2628.4547  

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 19h – sábado das 

07h30 às 17h  

 Facebook/insta: Dom Café e especialidades 

 

 Cia do Café  

 Endereço: R. Pinheiro Machado, 208, sala 09 Centro, Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3268.1562 | (54) 99214.8769  

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 7h40 às 19h - sábado das 7h40 

às 17h  

 Facebook/insta: Cia do Café 

 

 Confeitaria Kidelizz  
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 Endereço: R. Mal. Deodoro da Fonseca, 442 – Centro, Farroupilha -RS  

 Telefones: (54) 3268.3766 | 54 99917-2159  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 7h30 às 18h30 - domingo das 

8h às 11h30min 

 Facebook/insta: Confeitaria Kidelizz 

 

 Sabor da Serra  

 Endereço: R. Rui Barbosa, 70, Centro – Farroupilha – RS  

 Telefones: (54) 3268-7822 (54) 99107822  

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 7h às 20h   

 Facebook/insta: Sabor da Serra 

 

 Armazém do Desvio   

 Endereço: Rodovia Jacob Versteg, Km 8,4 Desvio Blauth  

 Telefones: (54) 3771-1763 (54) 99103-0753 

 Horário de Funcionamento: sábado e domingo das 14h30min às 18h30min  

 Facebook/insta: Armazém do Desvio 

 

 Lavandário di Veneto 

 Endereço: RSC 453, linha Alencastro  

 Telefone: (54) 98135.6111 

 Horário de Funcionamento: sexta das 11h às 21h - sábados, domingos e 

feriados das 11h às 18h  

 Facebook/insta: Lavandario di Veneto 

 

 Favo e Mel Confeitaria  

 Endereço: R.Pinheiro Machado,513, centro  

 Telefone: (54) 3401.2775 

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 8h às 19h – sábado das 8h às 

18h  
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 Croissants Café   

 Endereço: R.Cel Pena de Moraes, 513, Centro Sala 403, 4º andar  

 Telefone: (54) 99976-2377 

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 8h às 18h - sábado das 8h às 

12h  

 Insta: Croissants.Café | Facebook: Mari Carvalho (croissants) 

 

 Doce Café   

 Endereço: R. Tiradentes, n°31, Centro  

 Telefone: (54) 9994-6136 

 Horário de Funcionamento: segunda das 8h às 19h - terça a sábado das 7h30 às 

18h  

 Facebook: Cafeteria Doce Café 

 

 Café da Júlio 

 Endereço: R.Júlio de Castilhos, 651, centro   

 Telefone: (54) 3401-2237 

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 7h30min às 18h30min 

 Facebook/insta: Café da Julio 

 

 Quiero Café   

 Endereço: R. Tomas Édson, 38A - Centro,  

 Telefone: (54) 99663-6855 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 9h às 23h - domingo das 15h 

às 21h  

 facebook: Quiero Café Farroupilha insta: Quiero Café 

 

 Berola   

 Endereço: R. da República, 391 - Centro,  

 Telefone: (54) 99280-6704 

 Horário de Funcionamento: segunda a sábado das 8h30 às 19h  

 Facebook/insta: Berola farroupilha 
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 Sorveterias 

 

 Sorveteria Beijo Frio  

 Endereço: Av. São Vicente, 854, Cinquentenário  

 Telefone: (54) 3268.2846 

 Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 7h às 11h30min e das 13h às 

19h - no verão, todos os dias das 7h30min às 22h  

 Insta: Beijo Frio 

 

 Sorveteria Caliero  

 Endereço: R. Independência, 522, Centro  

 Telefone: (54) 2628-4340 

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo - no inverno das 13h às 19h | 

no verão das 10h às 22h 

 Facebook/insta: Sorveteria Caliero 

 

 Bob's Shakes   

 Endereço: R. Júlio de Castilhos, 1351 - Centro  

 Telefone: (54) 99180-5650 

 Horário de Funcionamento: segunda a domingo das 13h às 20h  

 Facebook/insta: Bob's Farroupilha 

 

 Ki-Sol Sorveteria  

 Rua Coronel Pena de Moraes, 533, Centro, Farroupilha - RS    

 

 Rei do MilkShake 

 Rua Pinheiro Machado, 246, Centro, Farroupilha - RS    
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  Hospedagem 
 

A rede hoteleira de Farroupilha conta com oito hotéis em operação, totalizando 

548 UH e 1.224 leitos. O Município não conta com registro oficial de pousadas e sabe-

se da operação de aluguel de temporada de casas e quartos por aplicativos, porém os 

dados não passam pelo controle e fiscalização do Departamento de Turismo.  

 

 Hotéis 
 

A.Doro Hotel 

Endereço: Rua Paulo Tartarotti, Bela Vista (às margens da Rodovia RSC 453, km 

119) 

Telefone: (54) 2109.7979 | WhatsApp: (54) 99946-4164   

Site: www.adorohotel.com.br | Facebook/ Insta: Adoro Hotel  

E-mail: adorohotel@adorohotel.com.br 

 

Hotel Bem Te Vi 

Endereço: Avenida Dom José Baréa, 6000 – Caravaggio - 1º Distrito 

Telefone: (54) 3260.5200 |  WhatsApp: (54) 3260.5184  

Site: www.bemtevihotel.com.br | Facebook/Insta: Restaurante e Hotel Bem te Vi  

E-mail: contato@bemtevihotel.com.br 

 

Concatto Hotel 

Endereço: Rua Treze de Maio, 730 – Centro 

Telefone: (54) 3261.3411 | WhatsApp: (54) 99976.9548  

Site: www.hotelconcatto.com.br  |  Facebook/Insta: Hotel Concatto  

Email: concatto@terra.com.br 
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Hotel Di Capri  

Endereço: Rua Júlio de Castilhos, 1750 – Centro 

Telefone: (54) 2109.1919 | WhatsApp (54) 98153.1918   

Site: www.dicaprihotel.com.br | Facebook/Insta: Di Capri Hotel  

Email: hotel@dicaprihotel.com.br 

 

Farina Park Hotel 

Endereço: RSC – 453 – Km 106 – linha Sertorina 

Telefone: (54) 3458.7033 | Whats: (54) 99982.2049  

Site: www.farinaparkhotel.com.br  | Facebook/Insta: Farina Park Hotel  

E-mail: reservas@hotelfarina.com.br 

  

Nova Vicenza Hotel  

Endereço: Rua Dr. Jaime Rossler, 88 – Planalto 

Telefones: (54) 3261.1132 | WhatsApp: (54) 9 9163.0651  

Site: hotelnovavicenza.yolasite.com | Facebook/Insta: Nova Vicenza Hotel    

E-mail: reserva@hotelnovavicenza.com.br 

 

Ibis Budget 

Endereço: R. Raimondo Paschero, 33 – Bairro Do Parque 

Telefones: (54) 3771-1212 | WhatsApp: (54) 99635-0878  

Insta: Ibis Budget Farroupilha  

E-mail: h9739-re@accor.com 

 

Holiday inn Express  

Endereço: Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 603 
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Telefones: (54) 2109.5700 | Reservas (WhatsApp): (54) 98171.0279 

Insta: Holiday Inn Farroupilha  

E-mail: reservas@hotelfarroupilhainn.com 

 

 Agências de receptivo e guias 
 

Farroupilha conta com seis guias devidamente registrados no Ministério do 

Turismo, sendo que três deles possuem a atividade “Guia Regional RS” cadastrada. Há 

uma empresa que trabalha com receptivo no Município. 

 

 Receptivo: 
 

Serra 4x4 Ecotur 

Telefone: (54) 98167.3415 

Site: www.serra4x4ecotur.com.br 

Serviços: oferta de passeios em diversas modalidades em Farroupilha e região 

 

 Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 
 

Farroupilha possui um CAT em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) do Município. 

 

 CAT - Estação Nova Vicenza 

Endereço: Rua Nataly Valentini, nº 5, Centro 

Atendimento: de terça a sexta-feira, das 13h15min às 17h30min | aos sábados, das  

8h30min às 11h45min 

Instagram: Estação Férrea de Farroupilha 

 

 

 



                                                          

54 
  

Aspectos Impulsionadores e Limitadores  

 

A construção da matriz SWOT identifica as Ameaças e Oportunidades 

(ambiente externo), além das Forças e Fraquezas (ambiente interno) da região e do 

município.  A construção foi realizada pelos cinco grupos participantes da oficina e 

revisada pela consultora. 
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FORÇAS 

 

 
FRAQUEZAS 

 
1) ESTRUTURAR – Macroestrutura e infraestrutura; 

 

 Boa parte dos empreendimentos 
estão no Google Maps, etc; 

 Houve melhorias na iluminação 
pública; 

 Pavimentação asfáltica para o 
Salto Ventoso; 

 Captação de recursos federais 
para investimentos na 
infraestrutura; 

 Infraestrutura qualificada no 
Santuário do Caravaggio; 

 Acessos facilitados à cidade; 

 Comércio qualificado e 
diversificado; 

 Localização geográfica 
estratégica, entre Caxias do Sul e 
Bento Gonçalves – Centro da 
Serra Gaúcha; 
 

 Falta manutenção na 
pavimentação das vias públicas; 

 Falta qualificar a sinalização 
turística (manutenção e novas 
placas); 

 Sinal de telefonia e internet no 
interior é deficitária; 

 Falta qualificar a sinalização 
urbana; 

 Necessidade de qualificar o 
embelezamento da cidade 
(ajardinamento, mobiliário 
urbano e arborização) – calçadas 
irregulares e sem fiscalização 
para manutenção; 

 Faltam pórticos que identifiquem 
a cidade; 

 Identidade dos marcos da cidade 
não valorizam o “Berço da 
Imigração Italiana”; 

 Trânsito – rodovia que corta a 
cidade – ocasionando um 
desenvolvimento desordenado 
da cidade; 

 Há carência na área de educação 
para o trânsito – humanizar e 
mais gentileza; 

 Necessidade de qualificar a 
iluminação pública – fios de 
iluminação e outros serviços 
poluindo a paisagem; 

 Necessidade de qualificar a 
iluminação dos parques; 

 Falta iluminação para o Salto 
Ventoso; 

 Necessidade de melhorias na 
rodovia estadual – necessidade 
de duplicar a rodovia que liga o 
município à Capital; 

 Há desconhecimento sobre a 
oferta de serviços gerais 
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(guincho, borracharia, etc), 
especialmente disponível em 
horários e dias de descanso 
(maior fluxo turístico); 

 Há carência de transporte 
turístico e público (Uber) no 
município; 

 Não há uma campanha de 
sensibilização para o 
embelezamento da cidade; 

 Carência de acessibilidade 
pública e privada; 

 

 
2) POLÍTICAS PÚBLICAS - Organização do setor (Comtur, governança, 

parcerias); 
 

 Capacidade empresarial – cultura 
empreendedora – diversidade de 
segmentos de negócios; 

 Lei de Incentivo aos 
empreendimentos turísticos no 
município; 

 Participação de Farroupilha na 
Região Uva e Vinho – Serra 
Gaúcha e na governança 
Atuaserra; 

 Projetos turísticos integrando a 
região; 

 Existência de um Comtur ativo; 

 Existência de uma Secretaria de 
Turismo, com equipe; 

 Apoio ao empreendedorismo – 
Ambiente de negócios é ágil e 
favorável; 

 
 
 

 Falta de identidade/amor pela 
cidade; 

 Descrença de Farroupilha como 
destino turístico; 

 Falta de capacitação e 
conhecimento sobre Farroupilha 
– sobre a oferta turística local; 

 Conselho Municipal de Turismo – 
Comtur não é Deliberativo (é 
Consultivo); 

 Necessidade de fortalecer e 
empoderar o Comtur; 

 Falta integração dos Comturs da 
região; 

 Necessidade de rever o Plano 
Diretor e as Zonas de Interesse 
Turístico, visando proteger áreas 
para o turismo; 

 Não há continuidade nas ações 
para desenvolvimento do 
turismo; 
 

 
3) TURISMO – Oferta/Produto turístico –Experiências Turísticas; 

 

 Há pontos turísticos consolidados 
e com infraestrutura qualificada; 

 Salto Ventoso – imagem icônica 
do turismo de Farroupilha; 

 Poucos restaurantes operam à 
noite, especialmente aos 
domingos; 

 Necessidade de ampliar os dias e 
horários de atendimento nos 
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 Centro de Atendimento ao 
Peregrino no Santuário do 
Caravaggio; 

 Caminhos de Caravaggio – roteiro 
de peregrinação que integra 5 
municípios; 

 Santuário de Caravaggio – marco 
do turismo religioso da região; 

 Capital do Moscatel – força local 
no enoturismo; 

 Berço da Imigração Italiana no 
RS; 

 Cervejarias artesanais já com 
oferta de experiências turísticas; 

 Desvio Blauth – patrimônio 
histórico, início do turismo de 
veraneio; 

 Artesanato local qualificado e 
diversificado; 

 Infraestrutura hoteleira 
qualificada e diversificada – 
ampliação da oferta de leitos nos 
últimos anos; 

 Qualidade no atendimento ao 
turista nos meios de 
hospedagem; 

 Turismo de Compras, centros de 
compras, malharias, calçados; 

 Cicloturismo em diversas áreas 
do interior, inclusive com 
receptivos implantados para bem 
receber; 

 Kartódromo existente no 
município; 

 Turismo de negócios; 

 Roteiro Farroupilha Colonial – 
turismo rural; 

 Há um Centro de Atendimento ao 
Turista no Caravaggio e um 
Centro de Apoio no CDL; 

 Gastronomia qualificada e 
diversificada; 

restaurantes e cafés; 

 Há necessidade de qualificar 
alguns empreendimentos 
hoteleiros; 

 Desconhecimento sobre a 
história e fatos curiosos, para 
contar ao turista; 

 Não há placas interpretativas dos 
atrativos turísticos; 

 Moradores e turistas 
desconhecem o artesanato local; 

 Há carência de souvenires que 
identifiquem Farroupilha; 

 Não se explora adequadamente a 
tecnologia nos serviços e 
comunicação; 

 Há carência de mão-de-obra para 
trabalhar no turismo (horários e 
dias); 

 Não há experiência – espetáculo 
– ligada à gastronomia; 

 Há poucos voluntários para 
desenvolver ações de interesse 
coletivo; 

 Não há inter-relação internas e 
externas; 

 Não há um city tour formalizado 
e comercializado 
permanentemente; 

 Não se identificam atrativos 
corretamente; 

 Não há integração entre as rotas 
e roteiros turísticos do município 
– oferta turística integrada; 

 Não há o devido aproveitamento 
do fluxo de peregrinos – novos 
negócios e serviços; 

 Não há o devido aproveitamento 
da força e potencial do turismo 
de compras, religioso, 
enoturismo, de natureza, de 
negócios; 

 Acesso restrito no Turismo de 
Compras (fechados para turistas 
– atendem somente lojistas – 
atacado x varejo); 
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 Falta de Campings – 
especialmente para motor home; 

 CAT da Estação Férrea não 
atende nos horários do turista 
(finais de semana e feriados); 

 Falta de cardápios especiais para 
atender vegetarianos, celíacos, 
intolerantes à lactose; 

 
4) EVENTOS – Novo calendário de eventos – estruturas e profissionais; 

 

 Posição geográfica favorece os 
visitantes dos eventos; 

 Acessibilidade nos eventos; 

 Captação de eventos – 
Surdolímpiadas; 

 Há diversidade de eventos para 
distintos públicos; 

 Divulgação dos eventos; 

 Muitos eventos consolidados: 
o Entrai; 
o Romarias de Caravaggio; 
o Vivere; 
o Festival do Moscatel; 
o Natal; 
o Páscoa; 
o Fenakiwi. 

 Não há um calendário de eventos 
turísticos; 

 Necessidade de rever o 
calendário de eventos oficial do 
município; 

 Não há divulgação do calendário 
de eventos consolidado; 

 Faltam eventos gastronômicos e 
cervejeiros; 

 Não se aproveita a divulgação 
dos eventos para promover o 
destino turístico; 

 Eventos dependem do clima; 

 Eventos muito segmentados; 

 Pouca estrutura para eventos 
esportivos; 

 Não há uma feira de artesanato, 
nem a presença dos artesãos nos 
eventos locais; 

 Não há um Festival de Etnias; 
 

 
5) CAPACITAR – Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas 

técnicas, famtours, benchmarking, turismo seguro; 
 

 Capacitação e qualificação dos 
profissionais que atuam no setor 
turístico; 
 

 Necessidade de qualificar o 
atendimento em alguns 
empreendimentos; 

 Novos moradores desconhecem a 
história e as informações do 
município; 

 Falta capacitar/incentivar os 
empreendedores do setor 
turístico sobre marketing digital; 

 Falta capacitação para atuar nos 
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eventos; 

 Não há um levantamento sobre 
as necessidades de capacitação, 
bem como sobre o interesse e 
possíveis parceiros. Ações 
integradas; 
 

 
6) PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino; 

 

 Reconhecimento de alguns 
projetos turísticos: Farroupilha 
Colonial e “Caminhos de 
Caravaggio”; 

 Alguns empreendedores 
divulgam adequadamente seus 
estabelecimentos e também a 
cidade; 

 Não há uma marca do destino 
turístico – não há um 
posicionamento como destino 
turístico definida; 

 Falta informar sobre os 
empreendimentos abertos; 

 Não se aproveitam o 
conhecimento em tecnologia de 
algumas Startups do município 
para qualificar a divulgação; 

 Não há um mapa turístico 
impresso e digital; 

 Não há aplicação de QrCode para 
informações turísticas; 

 Poder público e empreendedores 
ainda não estão preparados para 
aproveitar adequadamente os 
avanços digitais; 

 Não há uma assessoria 
especializada em marketing 
turístico na Prefeitura, ligada à 
Secretaria do Turismo; 

 Não há um site específico do 
Turismo Farroupilha – com uma 
linguagem dirigida ao turista; 

 Não há perfis no Instagram e no 
Facebook (redes sociais) do 
Turismo Farroupilha; 

 Não há um devido 
posicionamento dos perfis 
existentes (Fenakiwi e outros). 
Trabalhar mais com a verdade da 
oferta local e menos com cards. 
Gerar mais interação e 
engajamento; 

 Não há presença forte do turismo 
de Farroupilha na rede (web); 
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 Não se divulga o calendário de 
eventos; 

 Não se aproveitam as forças do 
turismo local adequadamente; 

 Não há relacionamento com a 
imprensa convencional; 

 Não se divulgam os eventos 
adequadamente (grandes e 
pequenos); 

 Não há um trabalho contínuo 
com marketing de influência; 

 Não há um calendário definido de 
participação em feiras e eventos; 

 Ainda não se posiciona 
adequadamente como “Serra 
Gaúcha”; 

 Carência de outdoors que 
apresentem os atrativos 
principais e um mapa físico; 

 Falta sinalização interpretativa; 
 

 
7) MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, 

impacto do turismo; 
 

  Não há pesquisas sobre fluxo e 
perfil do turista; 

 Não há estudos sobre o impacto 
do turismo; 

 Não se medem os turistas que 
participam dos eventos e 
romarias; 

 
AMEAÇAS 
 
 

 Condições climáticas extremas/ 
sazonalidade; 

 Crise sanitária mundial. Pandemia 
da Covid- 19 e possíveis novas 
variantes; 

 Queda da renda em função do 
desemprego;  

 Estruturas de acesso com 
necessidade de melhorias 
(rodovias estaduais e federais); 

 
OPORTUNIDADES 
 
 

 Localização estratégica, Região 
Uva e Vinho - Serra Gaúcha; 

 Procura pela natureza, 
experiências ao ar livre; 

 Interesse do turista por empresas 
que passam a segurança e 
tranquilidade para o visitante; 

 Interesse por meios de 
hospedagem alternativos, que 
propiciem o distanciamento; 
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 Fechamento dos 
empreendimentos ou redução da 
capacidade de atendimento - 
pandemia; 

 Linhas de crédito de difícil acesso 
pelas pequenas empresas; 

 Crise econômica – mundial e 
nacional; 

 Descontinuidade dos projetos e 
das políticas de desenvolvimento 
do turismo; 

 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. 

 Interesse do turista por mais 
atividades voltadas à família 
(jovens e crianças);  

 Aumento da população 50+ e 60+ 
ativa; 

 Aumento do público com 
necessidades especiais 
(deficientes); 

 Compreensão do turista de que o 
destino deve ser organizado 
como uma rede – busca por uma 
venda conjunta por parte dos 
municípios;  

 Demanda reprimida de um 
público querendo viajar – 
“poupança da pandemia”;  

 Interesse do turista do RS e Sul 
do Brasil por viagens locais - 
Turismo doméstico (passeios de 
carros) reforçado;  

 Interesse pela cultura em suas 
diversas expressões; 

 Interesse pela gastronomia 
cultural; 

 Valorização do local/compre 
local; 

 Interesse pelo saudável e 
orgânico; 

 Capacitações sendo ofertadas em 
vários canais e parcerias; 

 Possibilidade de trocas entre 
missões – benchmarking – 
aprender com as melhores 
práticas; 

 Busca de informações sobre 
destinos turísticos em 
plataformas digitais diversas 
Aumento da presença no digital; 

 Existência de diversas 
plataformas digitais, onde o 
destino e os empreendimentos 
podem estar presentes; 

 Dados secundários, pesquisa e 
data base para subsídios 
(pesquisa Sebrae RS); 

 Linha de financiamento novas, 
como Fungetur – Sicredi e outros; 



                                                          

62 
  

Marketing 
 

 Presença e informações disponíveis na Internet 
 

O site da Prefeitura Municipal de Farroupilha (https://farroupilha.rs.gov.br/) 

apresenta no menu “Município” um campo intitulado “Atrações Turísticas”, mas não 

há nenhuma informação disponível – a página aparenta estar em construção. A 

divulgação dos eventos e das atrações do município é feita por meio de matérias na 

página “Notícias” e o restante da promoção turística também é feita apenas pelos 

canais oficiais da prefeitura (além do site, há uma página no Facebook e um perfil no 

Instagram – @farroupilha.rs), sem site ou outra mídia própria para o turismo. 

Ao fazer uma rápida busca no Google, há mais informações disponíveis. Sites 

que dão dicas de passeios na Serra e atrações cadastradas no TripAdvisor ajudam o 

visitante a entender melhor a oferta da cidade, com destaque para o Parque Salto 

Ventoso, uma das principais atrações listadas quando se busca pelo destino na 

internet.  

Ainda assim, é importante que se busque amplificar as informações turísticas 

de Farroupilha na internet, de forma que blogs, páginas oficiais e não oficiais e perfis 

de redes sociais produzam conteúdo acerca do que os visitantes podem encontrar no 

Município. Bons textos, aliados a fotos e vídeos atrativos e que apresentem a 

possibilidades de uma experiência turística diferenciada são importantíssimos para 

que mais turistas conheçam e se encantem pelo Farroupilha pode oferecer. É 

importante, ainda, incentivar os estabelecimentos que estão se estruturando para que 

busquem a presença digital e a promoção de seus atrativos de forma organizada e 

divulgando, além do negócio em si, o território ao qual pertencem. 

 

 Posicionamento, identidade e visão 
 

Além da elaboração da matriz SWOT, das considerações acima e do Plano de 

Ação do destino, os participantes da oficina construíram o posicionamento do destino, 

base para o Plano de Marketing e Promoção. Os participantes responderam as 

questões abaixo. 
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1. Porque um turista escolheria visitar o seu município? 

• Fácil acesso; 
• Próximo de polos turísticos da região; 
• Oferta diversificada de atrativos: religiosos, gastronômicos, esportivos, belezas 

naturais; 
• Inverno; 
• Gastronomia; 
• Bebidas; 
• Paisagens; 
• Cultura italiana; 
• Turismo religioso; 
• Gôndola; 
• Berço da Imigração Italiana; 
• Igreja Matriz; 
• Futuro Museu do Élvis em São Marcos; 
• Rural; 
• Enoturismo – Capital Nacional do Moscatel; 
• Vale Trentino; 
• Indicação de Procedência do Moscatel; 
• Lavandário; 
• Experiências tradicionalistas; 
• Aventuras de natureza; 
• Vocação de bem-estar e qualidade de vida; 
• Experiências cervejeiras; 
• Patrimônio cultural; 
• Eventos locais; 
• Compras; 
• Comércio de vestuário – malharias. 

 

2. Se o seu município fosse uma pessoa, como ela seria? 

• Solidária; 
• Simpática; 
• Bonita; 
• Empreendedora; 
• Educada; 
• Organizada; 
• Segura; 
• Espiritualizada; 
• Desorganizada; 
• Reativa (não proativa); 
• Proativa; 
• Jovem; 
• Dá importância ao sobrenome; 
• Desconfiada no início; 
• Bairrista; 
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• Nem sempre limpa; 
• Trabalhadora 
• Esforçada; 
• Acolhedora; 
• Dinâmica; 
• Empática; 
• Resiliste; 
• Sem muita preocupação em preservar sua própria história. 

 

 

3. Como você apresentaria o município para atrair o perfil ideal de 
turista? 

 

• “Farroupilha Turística no coração da Serra Gaúcha com atrativos para toda 
família.” 

• “Surpreenda-se e permita viver diversas experiências memoráveis no coração 
da Serra Gaúcha, com paisagens naturais, gastronomia farta, espiritualidade, 
ruralidade e a cultura do Berço da Imigração Italiana.” 

• “Aqui bate o coração da Serra Gaúcha. Lugar para experimentar o melhor 
moscatel do mundo. Encontrar as melhores malhas e experimentar o sabor da 
nossa gastronomia, queijos, cervejas, vinhos e espumantes, em um lugar com 
belas paisagens em qualquer estação do ano. Fé e espiritualidade, unidas a um 
turismo religioso consagrado em todo Brasil.” 

• “Farroupilha, cidade de fé e berço da imigração Italiana. Conheça nossas 
belezas naturais e aproveite nossa farta gastronomia, com os melhores vinhos 
e espumantes.” 

• “Em nossa cidade você poderá ter um encontro consigo mesmo em nosso 
centro de fé, onde poderá desfrutar de momentos de silêncio, reflexão e onde 
terá a oportunidade de apreciar um lindo pôr do sol. Para quem gosta de bons 
vinhos e espumantes e uma excelente gastronomia sairá daqui com uma 
experiência única.” 
 

 
Com base nos apontamentos dos presentes, a consultora propõe o seguinte 

posicionamento a ser trabalhado: 

 

 

Farroupilha, destino turístico localizado no centro da Serra Gaúcha é o lugar ideal 

para quem busca múltiplas experiências turísticas. Venha vivenciar a cultura no 

Berço da Imigração Italiana, encontrando no interior o Roteiro Farroupilha Colonial. 

Brinde os melhores momentos com os moscatéis aqui elaborados, visitando as 

diversas vinícolas ou no Festival do Moscatel, além de outros eventos. Encontre-se 

com si mesmo em momentos de religiosidade e fé, nos Caminhos e no Santuário de 

Caravaggio. Exercite-se em atividades diversas e encante-se contemplando as 



                                                          

65 
  

paisagens da serra no Caminho para o Salto Ventoso. Reponha as energias nos mais 

diversos e qualificados restaurantes, onde a farta gastronomia italiana ou gaúcha 

encanta aos diferentes perfis. Descanse nos bons hotéis e pousadas, garantia de 

conforto e acolhimento. E, antes de retornar, aproveite os centros de compras de 

malharias e calçados produzidos nesta bela cidade. 

Farroupilha, múltiplas opções em um único destino! 

 

 

4. Qual a Visão que se deseja para o turismo do município (em 4 
anos)? 
 

 “Farroupilha quer ser reconhecida como o Coração da Serra Gaúcha e que o 
turista se sinta acolhido através de nossas tradições, afinal de contas somos o 
berço da imigração italiana.” 

 “Ter mais turistas do que hoje. Que os visitantes permaneçam aqui hospedados 
e usufruindo dos atrativos. Não ser reconhecido pelo preço mais barato.” 

 “Proporcionar vivencias únicas, como um destino reconhecido na Serra Gaúcha, 
com produtos, atrativos e serviços de excelência e originalidade, com a 
participação na economia local pelo turismo, em 14%, através da integração de 
todos para um objetivo comum.” 

 “Ter uma cidade limpa e acolhedora. Com gastronomia farta e variada, com as 
belezas naturais proporcionando aos seus visitantes uma agradável experiência 
e o desejo de retornar assim que possível.” 
 

Com base nos apontamentos dos grupos, a consultora propõe a seguinte visão: 

   

Ser reconhecido, no Brasil, como um destino turístico da Região Uva e Vinho – Serra 

Gaúcha, por sua diversidade de opções qualificadas, com uma identidade definida. 

Ter o Plano Municipal de Turismo implementado e trazendo resultados efetivos, com 

o acompanhamento do Comtur e o envolvimento de todo trade turístico, 

promovendo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida local. 
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Plano de Ações 
 

O Plano de Ações que compõe o Plano de Desenvolvimento do Turismo de 

Farroupilha foi construído em encontro presencial no dia 31 de março de 2022, 

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 – 1 ano; médio prazo – 2 anos; e longo prazo – 4 anos. 

 

 

Inovação com emoção + 

Qualidade com hospitalidade + 

Segurança com transparência + 

Governança com cooperação 
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PLANO DE AÇÕES - FARROUPILHA 

 

 O que fazer Quem faz Quando 

fazer 

Prioridade Recurso Situação 

 

ORGANIZAÇÃO DO SETOR 

Estratégia: ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) 

Revisar a Lei e o 

regimento interno do 

Comtur para ampliação e 

diversificação dos setores 

participantes. Realizar 

reuniões mensais para 

monitoramento do Plano 

Municipal de Turismo; 

Sec Turismo 

Comtur 

Atuaserra 

 

Médio 5 -  

Mudar a Lei do Comtur: de 

consultivo para 

deliberativo; 

Sec Turismo 

Comtur 

Atuaserra 

Cam 

Vereadores 

Curto 5 -  

Transformar o Plano 

Municipal de Turismo em 

Lei e criar a Lei da Política 

ou do Sistema Municipal 

de Turismo; 

Sec Turismo 

Comtur 

Atuaserra 

Cam 

Vereadores 

Curto 5 -  

Promover encontros 

itinerantes do ‘trade’ 

turístico local, otimizando 

a troca de informações e 

trazendo conteúdos 

relevantes para o setor; 

Comtur 

Sec Turismo 

Curto 5 PPA  

Realizar reuniões com os 

Comturs de outros 

municípios, para troca de 

conhecimento e fomentar 

a cooperação entre os 

municípios; 

Sec Turismo 

Comtur 

Atuaserra 

 

 

Médio 3 -  



                                                          

68 
  

 

INFRAESTRUTURA 

Estratégia: ESTRUTURAR – Macroestrutura e infraestrutura 

Formalizar parcerias com 

a iniciativa privada para 

implantar a sinalização 

turística (urbana e rural); 

Prefeitura 

Comtur 

Médio 5 PPA  

Implantar placas 

interpretativas (inclusive 

com QrCode) em prédios 

históricos, bem como em 

locais de interesse 

cultural (pontos onde 

ocorreram fatos e 

histórias); 

Sec Turismo 

Sec Educação 

Comtur 

Curto 

Permanente 

5 PPA  

Implantar as placas do 

Farroupilha Colonial; 

Prefeitura 

Sicredi 

Curto 5 PPA  

Implantar um plano de 

zeladoria permanente no 

município, qualificando e 

embelezando a cidade 

(paisagismo, mobiliário 

urbano e arborização); 

Prefeitura Permanente 5 Próprios  

Definir as Zonas de 

Interesse Turístico no 

novo Plano Diretor, para 

proteger as áreas para o 

turismo; 

Comissão 

Plano Diretor 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 5 -  

Realizar uma campanha 

de sensibilização para 

um trânsito mais 

humanizado; 

Prefeitura Permanente 5 Próprios 

PPA 

 

Executar a obra de 

urbanismo do Lago 

Carlos Fetter, criando um 

espaço de convivência 

para a população e 

visitantes. Implantar um 

pavilhão do produtor, 

espaços de gastronomia 

Prefeitura Médio 

Longo 

5 

3 

Próprios  
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e áreas de lazer. Fazer 

projeto e implantar a 

Rua Coberta nesta área; 

Implantar um roteiro de 

Cicloturismo no 

município (ciclovia); 

Prefeitura Médio 4 Próprios 

Gov RS 

 

Qualificar e ampliar a 

pavimentação asfáltica, 

especialmente no 

interior; 

Prefeitura Permanente 4 Próprios 

Projetos 

 

Fazer projeto (com 

discussões com a 

sociedade) e implantar 

os pórticos de acesso ao 

município; 

Prefeitura 

Comtur 

Médio 4 Próprios 

Projetos 

 

Articular com as 

operadoras de telefonia 

e internet para qualificar 

os serviços, 

especialmente no 

interior; 

Prefeitura Permanente 3 Fornecedores 

dos serviços 

 

Articular para qualificar a 

geração de energia 

elétrica no interior; 

Prefeitura Permanente 3 Fornecedores 

dos serviços 

 

Avaliar a concessão das 

rodovias estaduais  

(pedágios) 

Comtur 

 

Longo 2 Concessionária  

 

 

PRODUTOS E EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS – TURISMO RESPONSÁVEL E SEGURO 

Estratégia: ESTRUTURAR – Oferta/Produto turístico – Turismo Seguro – Experiências Turísticas 

 

Resgatar e renovar 

coleções de artesanato 

com a identidade do 

Turismo Farroupilha. 

Promover oficinas para 

envolver as novas 

gerações; 

Sec Turismo 

As. Artesãos 

Comtur 

Curto 

Permanente 

5 PPA  
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Estruturar o Turismo de 

Compras, voltado ao 

turista particular, 

especialmente aos finais 

de semana e feriados. 

Criar uma experiência de 

turismo de compras. 

Conversar com os 

fabricantes; 

Sec Turismo 

Comtur 

Empresários 

Sebrae 

Médio 5 PPA  

Fortalecer a identidade de 

Farroupilha como Berço 

da Imigração Italiana 

(Turismo Cultural), criando 

experiências ligadas ao 

tema; 

Sec Turismo 

Sec Cultura 

Comtur 

Comunidades 

Sebrae 

Médio 5 PPA  

Fortalecer a identidade de 

Farroupilha como destino 

enoturístico, criando 

novas experiências nas 

vinícolas abertas à 

visitação turística; 

Sec Turismo 

Comtur 

Empresários 

Sebrae 

Médio 5 PPA  

Evidenciar a identidade de 

Farroupilha como Destino 

de Turismo Religioso 

promovendo o Santuário e 

os Caminhos de 

Caravaggio como produtos 

turísticos e de fé; 

Sec Turismo 

Comtur 

Santuário 

Sebrae 

As Peregrinos 

Médio 5 PPA  

Fortalecer a identidade de 

Farroupilha como destino 

de Turismo de Natureza, 

evidenciando o Salto 

Ventoso e criando espaços 

de atividades 

(cicloturismo, trilhas), 

estimulando o 

empreendedorismo; 

Sec Turismo 

Comtur 

Comunidade 

Sebrae 

Médio 5 PPA  
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Qualificar a rede hoteleira 

e gastronômica, 

intensificando a união do 

setor e avaliando as 

necessidades de 

capacitação, bem como 

promover a adequação 

dos estabelecimentos às 

novas necessidades; 

Hoteleiros 

Segh 

Sec Turismo 

 

 

Curto 

Permanente 

4 Participantes  

Estimular o trabalho 

voluntário. Identificar 

possíveis pessoas e 

realizar o convite para 

contribuírem com o 

município; 

Prefeitura 

Comtur 

Escolas 

Curto 4 -  

Conversar com as 

associações de vans, Táxi e 

Uber (ou outros 

aplicativos), para 

disponibilizar transfer aos 

atrativos turísticos; 

Prefeitura 

Comtur 

Motoristas 

Médio 3 -  

 

EVENTOS 

Estratégia: Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – estruturas e profissionais 

 

Elaborar o Calendário de 

Eventos Oficial do 

Município; 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 

 

5 -  

Elaborar o Calendário de 

Eventos Turísticos 

(públicos e privados) 

envolvendo os diversos 

segmentos do turismo; 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 

 

5 -  

Divulgar os eventos no 

Portal do Turismo 

Farroupilha, bem como 

nas mídias sociais e 

impressas; 

Sec Turismo 

Promotores de 

eventos 

Comtur 

PPA 

Permanente 5 PPA  

Manter a Surdolímpiada 

como um dos eventos 

relevantes para o 

Promotores 

Comtur 

Permanente 4 Próprios  
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turismo de Farroupilha; 

Resgatar as festas do 

interior, especialmente o 

Filó. Fortalecer o Entrai, 

em suas edições nas 

comunidades; 

Depto Turismo 

Comtur 

Comunidades 

Permanente 4 PPA 

Projetos 

 

Realizar um evento 

cervejeiro; 

Cervejarias 

Depto Turismo 

Sebrae 

Comtur 

PPA 

Médio 3 PPA 

Projetos 

 

Resgatar o Kart e realizar 

outros eventos ligados 

ao segmento de 

esportes; 

Sec Turismo 

Esportes 

Comtur 

Associações 

Médio 

 

3 PPA 

Projetos 

 

Promover os eventos de 

Farroupilha em feiras do 

setor turístico; 

Sec Turismo 

Comtur 

Promotores 

Permanente 

 

3 PPA  

Realizar a Feira dos 

Artesãos e criar a 

Semana do Artesanato. 

Disponibilizar espaço 

para os artesãos locais 

comercializarem suas 

peças em eventos do 

município; 

Casa do Artesão  

Depto Turismo 

CDL 

Médio 3 PPA 

Projetos 

 

Promover eventos que 

homenageiam as etnias 

do município; 

Depto Turismo 

Comtur 

Médio 3 PPA 

Projetos 

 

Qualificar a 

acessibilidade nos 

diversos eventos; 

Depto Turismo 

Comtur 

Sesc 

Conselho Pessoa 

com Deficiência 

 

 

 

 

Médio 3 PPA 

Projetos 
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CAPACITAR 

Estratégia: Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours, benchmarking, 

turismo seguro 

 

Fazer um levantamento 

sobre as necessidades de 

capacitação dos mais 

diversos profissionais do 

setor turístico e viabilizar 

as oferta dos cursos e 

oficinas; 

Trade 

Turístico 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 5 PPA  

Realizar oficinas e 

campanhas para o público 

geral e empreendedores 

do turismo, sobre 

hospitalidade, atrativos e 

história do município; 

Trade 

Turístico 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 5 PPA  

Realizar a Semana do 

Turismo, envolvendo toda 

a comunidade. Realizar 

uma campanha 

informando os moradores 

locais sobre a oferta 

turística local. Promover 

famtours (roteiros de 

familiarização) aos 

atrativos do município, 

além de palestras e visitas 

técnicas; 

Sec Turismo 

Entidades de 

Classe 

Curto 

Anual 

5 PPA  

Valorizar as histórias e 

fatos pitorescos, iniciando 

com o ensino nas escolas 

de ensino fundamental, 

até os profissionais do 

turismo; 

Sec Turismo 

Sec Educação 

Comtur 

Permanente 4 -  

Realizar capacitação de 

todos os atores ligados 

aos eventos; 

Sec Turismo 

Sebrae 

Comtur 

Permanente 4 PPA  
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Inserir o ensino do 

turismo nas escolas do 

município, trabalhando 

em projetos - 

transdisciplinaridade; 

 

Sec Turismo 

e Sec 

Educação 

Curto 4 Sec 

Educação 

 

 

MARKETING E POSICIONAMENTO DO MUNICÍPIO 

Estratégia: PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino; 

 

Desenvolver a marca do 

Turismo Farroupilha; 

Sec Turismo 

Empresários 

Entidades 

Comtur 

Curto 

Permanente 

5 PPA  

Contratar assessoria 

especializado em 

marketing turístico 

(servidora ou equipe 

qualificada), ligada à 

Secretaria de Turismo; 

Sec Turismo Curto 5 Próprios  

Qualificar a promoção 

turística, utilizando 

adequadamente as 

diversas mídias e a 

tecnologia existente; 

Sec Turismo 

Empresários 

Entidades 

Comtur 

Curto 

Permanente 

5 PPA  

Criar o Portal do Turismo 

(Site) Farroupilha; 

Sec Turismo e 

Comtur 

Médio 5 Próprios  

Criar as mídias sociais do 

turismo Farroupilha; 

As Mkt  

Sec Turismo 

Comtur 

Médio 5 Próprios  

Desenvolver um mapa 

turístico (impresso e 

digital); 

Prefeitura 

Comtur 

Entidades 

Curto 

Permanente 

5 Próprios  

Alimentar mídias e os 

CATs com informações 

atualizadas sobre os 

empreendimentos 

turísticos e os eventos; 

Comtur 

Entidades 

Sala do 

Empreendedor 

Curto 

Permanente 

5 Próprios  
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Promover a capacitação 

dos empreendedores para 

atuarem com as mídias 

digitais. Reativar o 

programa Empreendedor 

Digital;  

Prefeitura 

Sebrae 

UCS 

IFs 

Médio 4 Próprios  

Criar ou complementar o 

Calendário de Eventos e 

divulgar de várias formas 

(release, mídias sociais, 

portal, relacionamento 

com imprensa, 

embaixadores e 

influenciadores); 

As Mkt  

Sec Turismo 

Comtur 

Médio 4 Próprios  

Realizar ações contínuas 

de marketing de 

influência; 

As Mkt  

Sec Turismo 

Comtur 

Médio 4 Próprios  

Desenvolver QrCode para 

as informações turísticas; 

As Mkt  

Sec Turismo 

Comtur 

Médio 1 Próprios  

 

MONITORAMENTO E PESQUISA 

Estratégia: MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do turismo 

Realizar um diagnóstico do 

que já existe no turismo 

(inventário da oferta 

turística, bem como dos 

eventos); 

Sec Turismo 

Comtur 

Curto 

Permanente 

5 Próprios  

Colher dados indicadores 

sobre o perfil e fluxo 

turístico de Farroupilha e 

mapear o perfil do turista 

desejado; 

Sec Turismo Curto 4 Próprios  

Avaliar o impacto do 

turismo na economia local, 

coletando dados sobre 

número de trabalhadores e 

geração de impostos; 

Sec Turismo 

Comtur 

Gov RS 

Médio 

Permanente 

4 Próprios  
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Avaliação e Encaminhamentos 
 

 Os participantes foram convidados a responder, em grupos, as seguintes 

questões, visando provocar a reflexão sobre o valor da jornada, e os encaminhamentos 

decorrentes, na construção deste Plano. 

1) Uma palavra que resuma essa construção: 

 Avançar; 

 Planejamento; 

 União; 

 Colaborativa; 

 Coletividade; 

 Oportunidade; 

 Produtividade. 

 

2) Como foi a vivência nesta jornada? O que você leva de aprendizados? 

 Encontro de muito aprendizado, com visão sistêmica do potencial 
turístico local. De fato, a organização é complexa e depende do trabalho 
constante de todos; 

 Construção de conexões e integração, levamos a esperança e 
expectativa de que as ideias e sugestões expostas se concretizem; 

 Importância da união e do planejamento conjunto. O turismo só irá se 
desenvolver no município com todos juntos; 

 Produtiva e intercâmbio de informações; 

 Positiva, mas com a real expectativa de concretização da discussão; 
 
 

3) Como você irá disseminar este conhecimento aos demais agentes 

turísticos/comunidade, envolvendo mais pessoas nesta construção? 

 Conscientização da comunidade e entidades, população em geral e 
poder público quanto a importância do turismo na nossa economia, 
demonstrando o potencial e a viabilidade de implementação de novos 
empreendimentos nesse segmento; 

 Apresentando o que foi proposto para nossa respectiva entidade, 
replicada e divulgada para cada associado/a; 

 Mostrando que os setores público e privado trabalharam juntos e 
querem desenvolver o turismo, que precisamos da colaboração de 
todos para que isso funcione; 

 Com divulgação nos veículos de comunicação do grupo RSCom, com 
informações para a comissão de revisão do plano diretor, para o círculo 
de convívio e conhecidos; 
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 Levando as informações aos setores e a utilizando como ferramenta, 
também através da comunicação aos amigos e familiares e à medida 
que houver oportunidades para a comunidade local. 
 
 

4) Como apoiar a efetivação das ações propostas? 

 Fazendo com que as organizações e demais envolvidos se apropriem 
deste plano; 

 Garantindo a efetivação das ações pelo Poder Público, para que não se 
percam dois a três anos, para que tenha continuidade o PMT, 
divulgando, participando e monitorando as ações, junto com o Comtur e 
junto com as mídias sociais; 

 Com cada parte do trade trabalhando e cobrando uns aos outros; 

 Apoio através do elo entre a sociedade em geral, com o poder público e 
as ações devem visar o bem comum e fomentar o desenvolvimento em 
todos os setores; 

 Criação de instrumentos legais para garantir a 
permanência/continuidade das ações; 

 Tornar o Plano Municipal de Turismo Lei. 
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Monitoramento – Conclusão 
 

 Farroupilha, município integrante da Região Uva e Vinho, localizado no centro 

da Serra Gaúcha, possui uma multiplicidade importante na oferta turística, o que 

acaba por gerar uma indefinição sobre o direcionamento a dar como destino turístico. 

A força do turismo religioso (Caminhos e Santuário de Caravaggio), do turismo de 

compras (malharias e calçados), do enoturismo (vinícolas), do turismo de natureza 

(Salto Ventoso e outros), do turismo rural (Farroupilha Colonial), do turismo cultural 

(Berço da Imigração Italiana), de negócios (muitas indústrias de ponta) e de eventos 

precisa ser melhor aproveitada, esclarecendo ao turista como aproveitar estas 

múltiplas possibilidades da oferta turística local. Além disso, há que se evidenciar os 

avanços na oferta hoteleira e no setor da gastronomia, sem deixar de investir na 

melhoria destes setores. 

 É fundamental que toda a comunidade entenda a relevância da atividade 

turística, como forma de diversificar a matriz econômica do município, gerando 

emprego, renda e empreendedorismo. E que os ganhos advindos desta atividade 

poderão beneficiar toda a comunidade, com investimentos diretos e indiretos. 

Há que se organizar a oferta de experiências e, ainda, estimular o surgimento 

de eventos, além de qualificar as opções gastronômicas e os meios de hospedagem, 

compondo o que se entende como destino turístico. O turista quer clareza e precisa 

confiar no destino para poder optar por ele. Todas as informações devem estar 

disponíveis “num clique”, serem seguras, completas e responderem às questões 

básicas do turista: Onde está localizado? Há hospedagem – onde dormir? Qual a 

gastronomia – onde comer? O que eu posso vivenciar – o que fazer? Estabelecimentos 

comerciais – o que comprar? E, ainda, quais os diferenciais, a identidade deste destino 

turístico. Assim, torna-se fundamental deixar mais clara essa comunicação, direta e 

indiretamente, envolvendo o setor público e privado. 

A oficina foi de grande valia, pois permitiu a participação de todos nesta 

construção. O plano é resultado da visão da comunidade, setor público e privado que, 

juntos, desejam o melhor para Farroupilha. Mas agora será fundamental que estes 

encontros sigam, sejam sistemáticos, e que se trabalhe, efetivamente, com: UNIÃO, 

PLANEJAMENTO E AÇÃO.  
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O Plano de Ações é o “coração” do Plano Municipal de Turismo e deve nortear 

todas as ações em prol do desenvolvimento do setor. Assim, 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 ao desenvolvimento do turismo. O papel do Conselho Municipal de 

Turismo é fundamental no monitoramento deste Plano de Turismo, que deverá ser 

atualizado anualmente e, ainda, transformado em Lei Municipal. 

 

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 
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Anexo II – Imagens do encontro 
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Anexo III– Convite para participação da comunidade 
 

 

 

 


