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Em meio a um cenário singular, na Serra Gaúcha, a 
Vinícola Salton mantém uma missão que teve início no 
século passado: elaborar vinhos, espumantes e sucos 
saudáveis e de alta qualidade, promovendo a máxima 
satisfação dos consumidores.

uma trajEtória
quasE cEntEnária

aempresa foi formalmente constituída em 
1910, quando os irmãos Paulo, Ângelo, João, 
Cezar, Luiz e Antônio Salton deram cunho 
empresarial aos negócios do pai, o imigrante 

Antonio Domenico Salton, que vinificava informal-
mente, como a maioria dos imigrantes italianos. Os 
irmãos passaram a se dedicar à cultura de uvas e à 
elaboração de vinhos, espumantes e vermutes, com 
a denominação Paulo Salton & Irmãos, no Centro 
de Bento Gonçalves.

Quase um século depois, a Salton é reconhecida 
como uma das principais vinícolas do país e, na 
extensa lista de conquistas desses 97 anos de história, 
completados no dia 25 de agosto, comemora o fato de 
ser familiar e 100% brasileira. Com a terceira geração 
à frente da empresa, tanto a matriz como a unidade de 
São Paulo, revela em seus quadros a quarta geração 
Salton, que promete o mesmo empenho e dedicação 
com que a empresa foi comandada até agora.

Líder na comercialização de espumantes no país 
há quatro anos consecutivos, a vinícola destaca 
uma trajetória marcada por inovações constantes. 
A principal aconteceu em junho de 2004, quando 
a vinícola passou a funcionar em sua nova sede, 
numa área repleta de belezas naturais, no distrito 

d a n i e l  s a l t o n

ViníCola Salton



Jan.Fev/2008

17

BeBiDaS

UmA TrAJETórIA QUASE CENTENárIA 

bento-gonçalvense de Tuiuty. A mudança teve como 
principal aliado o sonho da família em transformar a 
região e a Salton em um ponto turístico imperdível 
e diferenciado na serra gaúcha. 

mISSÃo

Elaborar vinhos, espumantes e sucos saudáveis 
com qualidade, promovendo a máxima satisfação 
dos consumidores, funcionários e acionistas.

VISÃo

Ser reconhecida como a melhor vinícola brasileira 
na percepção do cliente interno e externo.

VAlorES

Inovação, educação, compro-
metimento, seriedade, lealdade, es-
pírito de equipe, ética, honestidade, 
responsabilidade frente a gerações 
futuras.

ENTrE VAlES E 
moNTANHAS

Com o olhar distante e a mão 
sobre uma das 1.100 bordalesas 
que guardam alguns dos melhores 
vinhos da vinícola, Antônio Salton 
relembra os motivos que levaram à 
escolha de Tuiuty para a constru-
ção da nova sede da empresa. “Foi uma volta às ori-
gens”, conta com uma ponta de orgulho, revelando 
que a família Salton estava presente na região já em 
1903, de acordo com um discurso guardado entre as 
lembranças dos descendentes. Enquanto grande parte 
das vinícolas se voltava para o Vale dos Vinhedos, 
hoje um roteiro turístico tradicional, a Salton, apesar 
de ser proprietária de 75 hectares no local, avaliava 
outras possibilidades.

A volta às origens coincidiu com as vantagens 
que o distrito de Tuiuty apresentava, como mostrou 
um estudo realizado por especialistas para a melhor 
localização, sempre levando em consideração o sonho 
de fazer da vinícola uma atração turística. 

As belezas naturais diferenciadas, com vales e 
montanhas, além das arquitetônicas e a possibilida-
de de fazer da localidade, até então adormecida para 
o turismo, um novo roteiro de visitação da Serra 

Gaúcha, foram determinantes para a definição por 
Tuiuty.

Com o objetivo de transformar a vida dos mora-
dores, naquele momento, os comandantes da Salton 
voltavam os olhos para o futuro, no qual visualiza-
vam uma localidade economicamente ativa por meio 
do turismo, e também o resgate e a preservação da 
história dos imigrantes italianos que ainda faz parte 
da rotina das famílias do interior da Serra Gaúcha.

o roTEIro VAlE Do rIo DAS ANTAS

A criação da Associação do Roteiro Vale do Rio 
das Antas foi o primeiro passo para definir as estra-
tégias para fazer do distrito um novo ponto turístico. 
Assim, locais até então conhecidos apenas pelos 

moradores das proximidades e por 
viajantes passaram a integrar os 
pacotes, roteiros e programas das 
principais agências e operadoras 
de turismo da região, do estado e, 
atualmente, até do país. Potencia-
lizar o turismo tinha como objetivo 
primordial o desenvolvimento da 
agroeconomia do distrito, amplian-
do, assim, a divulgação e a deman-
da de turistas para o município e 
seus arredores. 

Além das belezas naturais, 
como o Vale do Rio das Antas, o 
próprio rio que serpenteia entre os 
morros, o Belvedere da Ferradura, 
os mirantes e o tapete verde que 

cobre a paisagem, obras arquitetônicas são reveladas 
a cada passeio. 

A ponte sobre o Rio das Antas, denominada 
Ernesto Dornelles, que fascina por sua beleza, na 
época de sua inauguração (1952) detinha o maior 
vão livre do Brasil em concreto, e o terceiro no mundo 
em arcos paralelos. 

Os túneis que cortam os morros até a Estação de 
Jabuticaba e Vale do Burati fazem lembrar o árduo 
trabalho dos soldados do Exército para sua conclu-
são. As construções típicas italianas, as tendas de 
produtos coloniais e artesanato, bem como a história 
da colonização, os mitos e lendas que a comunidade 
faz questão de contar a quem quiser se emocionar ou 
se divertir deixam o passeio ainda mais interessante. 
Tesouros revelados a partir da transferência da Salton 
para o distrito.

A arquitetura da vinícola inspirou-se na villa, 

Líder na 
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de espumantes 

no país há quatro 
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sede de unidade produtiva rural da região do Vêneto, 
Itália, e símbolo da propriedade de um grupo fami-
liar, exatamente como a Família Salton, originária 
daquele lugar. O maior arquiteto das ville foi Palladio, 
cujo célebre método de proporcionalidade foi seguido 
à risca no projeto da vinícola.

A vinícola também agrega detalhes arquitetônicos 
do prédio histórico da empresa, no centro de Bento 
Gonçalves, característico estabelecimento da vinicul-
tura industrial do início do século XX, fazendo uma 
ponte entre o passado e o futuro.

Nas paredes da vinícola estão sendo pintados 
painéis, que se transformaram em grandes atrações 
turísticas. Estão baseados em dois temas: a vitivini-
cultura ao longo da História e as menções à uva e 
ao vinho na Bíblia. No saguão do terceiro piso, está 
a réplica de um painel mural de Tebas, que mostra 
o cultivo dos vinhedos pelos antigos egípcios, a co-
lheita da uva, a elaboração do vinho e o transporte 
em barcos no Rio Nilo, até a mesa do Faraó.

O aumento no turismo é comemorado tanto pela 
comunidade como pela administração do municí-
pio, como declara o secretário de Turismo de Bento 
Gonçalves, Ivo da Rold:

“A instalação da Vinícola Salton na sede do Distrito 
de Tuiuty trouxe transformações altamente positivas 
para a comunidade do distrito, bem como para os 
setores vitivinícola e do turismo no município de Bento 
Gonçalves.

Por ser uma das maiores empresas vinícolas do país e por 
dispor de instalações adequadas para receber visitantes, com 
pessoal e espaços específicos para apresentar e comercializar 
os seus produtos e ainda, por contar com funcionários trei-
nados, a empresa tornou-se o principal atrativo do distrito 
e uma referência permanente para os turistas.

Com a chegada da Vinícola Salton no Distrito de 
Tuiuty, a atividade turística ganhou enorme incremento, 
passando a receber um fluxo significativo de visitantes e 
fortalecendo o Roteiro Turístico em consolidação, desta-
cando-se como produto-âncora do mesmo.

A Vinícola Salton tornou-se um atrativo irradiador 
da demanda turística do roteiro, pois a partir dela os 
visitantes buscam conhecer outros atrativos do entorno, o 
que fomenta a economia tanto da atividade turística como 
da agroindústria, gerando mais emprego e renda.

Destaca-se igualmente, o incentivo e estímulo aos de-
mais empreendedores do setor vitivinícola e do turismo, 
resultando no crescimento da atividade vitícola, com 
a ampliação da área cultivada e instalações de novos 
empreendimentos turísticos, bem como o fortalecimento 
da Associação de Turismo Vale das Antas.”

Para o empresário Ari Menoncin, a transferência 
da sede da Salton para o distrito resultou em um 
novo negócio. 

“Com a vinda da Salton para Tuiuty, o turismo 
cresceu muito, e o distrito não tinha como absorver a 
demanda na área da gastronomia. Alguém precisa fazer 
algo, então, abri meu próprio restaurante para atender 
aos visitantes. Um novo negócio que deu muito certo. 
Como estamos localizados no coração do roteiro Vale 
do Rio das Antas, a casa está sempre cheia.” 

Ari Menoncin

Restaurante Pignatela Ltda,  
Estrada Buarque de Macedo

ENoTUrISmo -  
Um pASSEIo pElo mUNDo Do VINHo 

Desde 2004, quando transferiu a empresa para o 
Distrito de Tuiuty, a Vinícola Salton já recebeu mais 
de 50 mil pessoas interessadas nos passeios que reve-
lam paisagens cinematográficas, informações sobre o 
mundo do vinho, cursos de degustação e gastronomia 
típica acompanhada pelos mais premiados vinhos do 
país. Mais do que elaborar vinhos de qualidade, a Sal-
ton ganha destaque no cenário turístico nacional como 
uma excelente opção de lazer. Em 77 hectares, sendo 
30 mil metros quadrados de área construída, a vinícola 
registra um aumento significativo de visitantes.

Ano Turistas

2004  4.918 

2005  12.748 

2006  24.179 

2007*  21.246 

Visitação na Vinícola Salton

Tabela 1

Números até agosto de 2007

* Dados do departamento de Turismo da Vinícola Salton

Ano 2002 2003 2004 2005 2006

Visitantes 500.00 550.00 600.000 700.00 800.000

Dados fornecidos pela Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves

Visitação no município de Bento Gonçalves

Tabela 2
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Em 2004, foram 4.918 turistas. Em 2005, o 
número aumentou para 12.748 visitantes e, no ano 
passado, chegou a 24.179. O que representa um in-
cremento de quase 500% em apenas dois anos. Para 
2007, a expectativa é ambiciosa: triplicar o índice de 
2006, alcançando um total de 60 mil visitantes até 
dezembro. Para atingir a meta, a líder do mercado 
nacional de espumantes conta com uma estrutura 
invejável, produtos diferenciados para todos os tipos 
de públicos, facilidade na visitação e um atendimento 
realizado por profissionais capacitados e apaixonados 
pelo que fazem. 

ArQUITETUrA QUE ENCANTA 

Quem visita a vinícola fica impressionado com a 
bela arquitetura do lugar. Idealizado para se trans-
formar em centro turístico, o prédio da vinícola é em 
si uma atração e mostra uma imponência clássica 
e cheia de histórias e significados, como define o 
arquiteto Júlio Posenato, responsável pelo projeto e 
pela construção do prédio: “O projeto congrega os 
conceitos que representam o ideal de beleza clássico, 
tendo como modelo a perfeição cósmica. Atrás de 
cada detalhe existe uma fundamentação filosófica 
vinda dos gregos, passando pelos estudiosos romanos, 
como Vitrúvio, da Idade Média, como Fibonacci, e 
da Renascença, como Leonardo da Vinci.

Desde a Antiguidade, entende-se que o equilíbrio e 
a perfeição existem no onphalos (o umbigo do mun-
do), o lugar onde o céu se encontra com a terra. O 
efeito do onphalos foi produzido em inúmeros lugares 
do prédio da vinícola.

Em diversos pontos do prédio está representado 
também o “Nó de Salomão”, às vezes de modo muito 
elaborado, que os romanos utilizavam como símbolo 
da eternidade.

Os Nùmeros de Fibonacci, que exprimem o 
crescimento e a expansão da natureza através da 
fórmula de progressão matemática (expresso por 
uma espiral de quatro centros), regeu o detalhamento 
das luminárias, guarda-copos, gradis, portões, grades 
e demais peças criadas exclusivamente em ferro e 
executadas na própria empresa.          

Nos pisos dos saguões dos laboratórios, criados 
exclusivamente para a Salton, a opção foi pelo uso 
de ladrilhos hidráulicos, material criado na Itália e 
referência na tradição arquitetônica regional. Na cava 
das bordalesas, construída com tijolos artesanais, em 
arcadas e abóbadas elípticas, ocorre o envelhecimento 
do vinho em barris de carvalho.              

A edificação foi elaborada levando-se em consi-
deração também o momento histórico peculiar da 
Salton. O ano 2000 assinalou o fim do segundo milê-
nio e passagem para o terceiro. Nesse ano, a vinícola 
completou nove décadas de atividade oficial e ininter-
rupta. Para assinalar a comemoração, foi inaugurado 
o maior relógio solar em mosaico do mundo, com a 
inscrição AD MM – PAX (Ano do Senhor 2000), 
em ouro. Localizado no frontão central, no alto da 
fachada, a proposta resgatou uma tradição vêneta, 
região de onde emigrou Antonio Domenico Salton, 
pai dos fundadores da vinícola.

De mármores italianos, esmaltes especiais e pe-
dras semipreciosas, assinala, por meio da sombra que 
se movimenta de 
acordo com o Sol, 
o horário astronô-
mico exato – que 
conforme o dia do 
ano possui varia-
ções em relação ao 
horário oficial –, 
as estações do ano 
e as mudanças 
das constelações 
do zodíaco. Uma 
linha especial, em ouro, marca o dia 25 de agosto, 
data da fundação da Salton. Junto ao meio-dia, 
a analema, uma linha em forma de oito, aponta 
quantos minutos devem ser somados ou diminuídos 
para a obtenção do horário oficial. O relógio solar 
foi projetado pelo arquiteto Júlio Posenato, e calcu-
lado pelo software Shadows, do astrônomo francês 
François Blateyron.

“Em junho deste ano realizei uma viagem à Serra 
Gaúcha no intuito de conhecer as suntuosas vinícolas e 
seus preciosos vinhos (...) Durante a minha estada em 
Caxias do Sul, e em Bento Gonçalves, fiquei conhecendo 
um pouco mais a história da imigração italiana no Rio 
Grande do Sul. (...) É mister não deixar de parabeni-
zá-los pela “cinematográfica” vinícola. Nunca vi nada 
igual. A essa arquitetura belíssima e luxuosa somou-se 
o sagrado Terroir do solo gaúcho com vitisviníferas finas 
provenientes do Velho Mundo e tecnologia de ponta. 
Todo esse conjunto só poderia render prêmios e meda-
lhas e alegrar a todos os gostos. Dos amadores aos mais 
refinados paladares.”

ViViAne L. Medeiros

Consultora jurídica e empresarial  
em vitivinicultura

A empresa 
desenvolveu 

estratégia para 
fazer, da região 

onde está instalada, 
um novo ponto 

turístico
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proJETo VolTADo  
à VISITAÇÃo

Elaborado após um período 
de mais de um ano de estudos 
do programa de necessidades, 
pré-dimensionamento e orga-
nograma, de modo a garantir 
um perfeito funcionamento 
industrial, o projeto da vinícola também marcou 
pelo ineditismo: pela primeira vez no país foi in-
corporada na edificação de uma cantina a visitação 
turística planejada. A proposta permite mostrar 
aos visitantes os processos de vinificação de forma 
didática, objetiva e segura. 

Os turistas, em percurso próprio, conhecem todas 
as operações de forma seqüencial, sem interferir nas 
áreas fabris. Isso só é possível pela existência de pas-
sarelas elevadas. Por elas, os visitantes acompanham 
todo o processo de vinificação na seqüência real de 
operações: recebimento, pesagem e aferição do teor 
de açúcar, desengaçamento, prensagem, fermenta-
ção, elaboração, envelhecimento, engarrafamento, 
estoque e expedição.

Apresentando a mais moderna tecnologia em uso 
no mundo, a cantina de 27 mil metros quadrados tem 
todos os tanques de inox localizados em área coberta 
e com controle de temperatura, cava especiais para 
envelhecimento do vinho em garrafas e barris de 
carvalho, como a cava das bordalesas, câmara fria 
para armazenagem de uvas, prensas pneumáticas, 
filtros a vácuo, concentradores a frio, microvinifica-
ção, seleção manual e muitos outros equipamentos 
indispensáveis para a qualidade da elaboração dos 
vinhos. A cava do método champenoise e envelhe-
cimento está escavada na rocha, oito metros e meio 
abaixo do nível da rua adjacente, sendo mais um 
diferencial. 

Os laboratórios enológico, de análises sensoriais, 
de pesquisa, de microbiologia e de controle de qua-
lidade, além da cantina e varejo, são outras atrações 
abertas à visitação no interior do prédio.

Na área externa, as atrações incluem todo o 
paisagismo do lugar. No acesso principal, o jardim 
convida à contemplação e à permanência, enquanto 
os vinhedos completam o cenário de cartão-postal. 

À frente da vinícola, o Vinhedo das Pedras Bran-
cas, além da beleza, exemplifica a constante busca 
da Salton por novidades que melhorem ainda mais a 
qualidade dos vinhos e encantem os turistas. As 1,4 
mil plantas importadas da Itália têm o solo coberto 

por pedras de calcário. O ma-
terial reflete quatro vezes mais 
a irradiação solar nos cachos, 
o que resulta em uvas mais 
maduras e, conseqüentemente, 

vinhos mais tintos. 

loJA Do VINHo SAlToN

Planejado para receber clientes e visitantes com 
muito conforto, funcionalidade e beleza, o novo va-
rejo da Salton foi inaugurado neste ano, tendo como 
principal mudança a ampliação significativa da área, 
que passou de 60 metros quadrados para 300 metros 
quadrados. O aumento da procura pelos produtos, 
tanto pelos grupos de visitantes da vinícola como pela 
comunidade da região, motivou o investimento num 
espaço maior. Ali, além dos vinhos, os clientes têm 
a oportunidade de conhecer e adquirir uma ampla 
linha de acessórios e souvenires.

A loja funciona no prédio da vinícola e sua am-
bientação valoriza as características originais: por se 
tratar do subsolo da vinícola, as formações rochosas 
estão expostas, remetendo ao cenário das antigas 
adegas. A loja ainda ganhou espelhos-d’água com 
fontes que conduzem o visitante à apreciação dos 
produtos. Nichos iluminados expõem os vinhos e 
souvenires, como camisetas, aventais, cartão-postal, 
bolsas de viagem personalizadas, sabres...

Um amplo balcão para degustação, em formato 
curvo e tampo de granito, atende a vários grupos, 
enquanto um recanto com confortáveis mesas 
permite uma pausa para uma melhor apreciação. 
Saca-rolhas, tampas para espumante, salva-gota, 
salva vinho, taças de cristal, baldes, kits de taças, 
além de revistas relacionadas com a enogastronomia, 
livros didáticos sobre uva e vinho também estão entre 
os produtos encontrados na loja. A fundamentação 
filosófica que rege todo o projeto do prédio, de busca 
da perfeição, também foi resgatada na loja. No piso, 
está retratado o ̈ Nó de Salomão¨, símbolo da perma-
nência e da eternidade para os romanos. 

O resultado é um ambiente onde as pessoas 
sentem prazer em permanecer, além de oportunizar 
que conheçam de perto os produtos da Salton e os 
acessórios que deixam a arte do vinho ainda mais 
interessante.

 
A rECEpÇÃo

Motivada pelo interesse crescente das pessoas em 
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www.vale.com

A nova marca da Vale vai levar
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A Vale é apaixonada pelo que faz
e busca a permanente superação
para transformar recursos
minerais em elementos essenciais
para o nosso dia-a-dia.
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conhecer o mundo do vinho, a vinícola implantou 
um moderno atendimento ao público, levando um 
novo significado ao conceito de roteiro turístico 
na região: os programas exclusivos. Quem quiser 
participar de um curso de degustação, conhecer as 
etapas de elaboração do vinho e visitar a vinícola ou 
os parreirais não precisa se programar durante dias, 
semanas, nem ficar restrito a uma programação pre-
estabelecida para conhecer as belezas da Serra.

As próprias agências de turismo, ou os visitantes 
de forma individual, definem a programação com 
as atividades desejadas. A vinícola dispõe de uma 
estrutura capaz de organizar os mais diferentes pas-
seios. A flexibilidade é tanta que a visitação pode ser 
programada, inclusive, de um dia para o outro ou 
da manhã para a tarde.

A recepção é feita por pessoal especializado e 
preparado para o atendimento ao público, com aper-
feiçoamento e reciclagem constantes. O investimento 
na qualificação de pessoal, em busca da excelência 
retorna na satisfação do cliente, como mostram os 
depoimentos de alguns visitantes:

“Fiquei impressionado com o profissionalismo na 
Salton. A produção e o atendimento aos clientes são de 
alta qualidade. De Primeiro Mundo, como se diz”

JuLio nAVAs

Administrador de empresas,  
durante visita ao varejo da  

empresas. 

“Como um simples tomador de 
vinhos, tenho a convicção da contínua 
evolução e sucesso dos vinhos da Sal-
ton. A empresa também está de para-
béns pelos atenciosos funcionários” 

rAuL BArreto dA siLVeirA

Administrador de empresas.

“Além de a vinícola ser exuberan-
te, possui um atendimento excelente. 
Fiquei maravilhada com todo o traba-
lho realizado para nos proporcionar 
tamanha qualidade na visitação”

KArinA spethMAnn

Dona de casa. 

promoÇÃo E VENDAS

Para divulgar o novo modelo de 
atendimento, o Departamento de 
Marketing da Salton organizou uma 

série de visitas às agências de turismo, quando, além de 
folders, imagens e DVD’s com as informações mais 
relevantes para o desenvolvimento do trabalho, levou 
o convite para que os próprios guias participassem 
de um passeio completo na Salton para conhecer a 
absorver a atmosfera de acolhimento que a empresa, 
sendo familiar, faz questão de manter.

A estratégia fez sucesso e hoje, as agências de 
turismo são aliadas da Salton para a consolidação 
do roteiro Vale do Rio das Antas. Os profissionais, 
além de levar os grupos para conhecer a Salton dão 
o feedback necessário para melhorar ainda mais o 
atendimento. Alguns depoimentos:

“Levamos os turistas para conhecer a Salton por 
sua importância no cenário vitivinícola nacional. Eles 
ficam impressionados por sua grandeza, arquitetura e 
pela qualidade de seus vinhos, levando estas impressões 
aos amigos e familiares. Destacam a visita organizada, 
as degustações e o varejo diversificado. É importante 
salientar que a presença da Salton em Tuiuty desenvolve 
a região de seu entorno e cria alternativas ao visitante 
além dos locais tradicionais.” 

dougLAs coeLho

Agência Terra Bela Turismo.

“A visita à Salton agrada os nossos clientes. Por isso, 
sempre levamos turistas para conhecer a vinícola. Eles 
adoram o passeio e elogiam a paisagem, a degustação e 
as passarelas aéreas, de onde podem ver todo o trabalho 
para a elaboração dos vinhos.” 

niLVA A. Bonotto Moresco

Agência San Clemente  
Turismo.

“A visita à Salton é hoje uma op-
ção importante na Região do Vinho, 
sendo âncora do roteiro turístico de 
Tuiuty, com diferenciais em termos 
de atendimento, serviços de cursos de 
vinhos e refeição na própria vinícola. 
Os visitantes consideram o passeio 
muito proveitoso, principalmente 
devido às explicações, forma de aten-
dimento, apresentação do material, 
entre outros fatores. A estrutura, as 
características do prédio, a linguagem 
informal e, ao mesmo tempo técnica, 
compreensível para todos, prende a 
atenção de quem faz a visita.” 

Lourdes FeLLini

Agência Fellini Turismo.

Um amplo balcão 
para degustação, 

em formato 
curvo e tampo de 
granito, atende 
a vários grupos, 

enquanto um 
recanto com 
confortáveis 

mesas permite 
uma pausa para 

uma melhor 
apreciação
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Os cursos de degustação, que a vinícola oferece 
sistematicamente ou quando o turista desejar, tam-
bém contribuem para o aumento da visitação. Para 
torná-los ainda mais conhecidos, a empresa realiza 
uma série de atividades itinerantes, quando centenas 
de pessoas em todo o Brasil têm a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre os vinhos. Em 
2006, foram realizados cursos para grupos de até 
120 pessoas. 

Aos visitantes também é garantida todas as fa-
cilidades para que possam entrar em contato com 
a empresa. Ele escolhe a maneira mais confortável 
de buscar informações sobre a vinícola, passeios, 
cursos de degustação ou produtos, elogiar, criticar 
e dar sugestões.

A Salton mantém um site (www.salton.com.br) 
atualizado diariamente com informações de interesse 
do mundo do vinho, como lançamento de produtos, 
datas dos cursos, história da empresa, espaço Fale 
Conosco e um mapa simplificado de como chegar. 
Se preferir, o visitante pode entrar em contato por 
e-mail turismo@salton.com.br ou pelo telefone (54) 
2105.1000. Uma newsletter mensal, com toda a pro-
gramação do mês e novidades de produtos ou eventos, 

também é enviada a todos que passaram pela viní-
cola ou acessaram o site deixando seu e-mail.

QUAlIFICAÇÃo proFISSIoNAl 

O relacionamento dos colaboradores com os 
turistas reflete a relação diária entre direção, fun-
cionários e setores da vinícola. Como uma empresa 
de família, a Salton tem em suas metas que todos, 
independentemente de serem funcionários, visitantes 
ou prestadores de serviços, sintam-se em casa. Por 
isso, investe constantemente em cursos diversificados 
focando na integração, qualificação e atendimento. 
Em 2006, de março a setembro, a Salton desenvolveu 
um intenso projeto de endomarketing para todas as 
suas equipes. Os cursos ficaram sob a responsabi-
lidade da Acerte Assessoria Empresarial, tradicional 
empresa de Porto Alegre especializada no segmento 
(ver quadro na página anterior).  

Parecer da Acerte sobre o impacto dos cursos 
realizados para os funcionários da Vinícola Salton: 
“No decorrer dos trabalhos do Projeto de Endo- 
marketing, realizado de março a setembro de 2006, 
percebemos uma melhoria significativa na integração 

Projeto de Endomarketing Vinícola Salton- 2006

Curso: Entendendo a importância do Ótimo Atendimento
Objetivo: analisar as condutas durante o atendimento ao cliente, fortalecendo a fidelização para buscar um ótimo atendimento.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: As Competências Essenciais da Liderança
Objetivo: trabalhar as competências e habilidades imprescindíveis para líderes, gestores, coordenadores, supervisores, entre outros 
profissionais responsáveis por equipes de trabalho.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: Fortalecendo relações para Equipes de Sucesso
Objetivo: aprimorar e desenvolver nos participantes posturas e atitudes adequadas, visando melhorias substanciais nas relações de 
equipes de trabalho.
Carga horária: 3 horas/aula

Curso: Fazendo o Grande Diferencial nas Vendas
Objetivo: conscientizar o profissional de vendas da sua fundamental função na empresa.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: relacionamento interpessoal: A Sintonia da equipe de Sucesso 
Objetivo: proporcionar aos participantes momentos de reflexão sobre as relações com colegas e melhorias internas a serem implan-
tadas nas equipes da Salton.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: Atendimento: Somando Qualidade e Fidelização de Clientes
Objetivos: estimular nos participantes a prática de melhores atitudes no contato com os clientes, desenvolvendo novas alternativas 
e ferramentas para melhor atender; integrar questões relacionadas à qualidade e à importância de um atendimento diferenciado 
na empresa.
Carga horária: 7 horas/aula
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das diferentes equipes de trabalho. 
Ao mesmo tempo, os funcionários 
começaram a se comunicar mais, 
participando de grupos de trabalho 
que foram criados para sugestões de 
melhoria. Foram criados grupos de 
trabalho dos setores Administrativo e 
da Produção, com Planos de Ação e 
roteiros de prioridades. A resposta dos 
funcionários foi positiva e percebida 
pela grande maioria, principalmente 
por aqueles mais ativos nos grupos 
de trabalho e nos cursos que foram 
realizados, o que reflete inteiramente 
no atendimento direto aos públicos, 
como fornecedores, clientes e turistas.” Telma Esme-
rio, diretora da Acerte Assessoria Empresarial

CUrSoS DE DEGUSTAÇÃo 

Escolher um bom vinho para acompanhar as 
refeições e reconhecer os principais diferenciais da 
bebida para saboreá-la com maior prazer deixou de 
ser hobby para se tornar parte da rotina de homens e 
mulheres. Ciente desse novo desejo, a Salton oferece 
sistematicamente cursos didáticos de degustação de 
vinhos e espumantes. Numa estrutura completa, 
com capacidade para 42 pessoas e ambientação 
adequada para a prática, enólogos e sommeliers da 
empresa ministram aulas com vocabulário simples 
e material audiovisual, em duas modalidades de 
cursos.

O curso básico, com duas horas de duração, 
é voltado a orientar iniciantes para a degustação, 
enquanto o curso completo tem duração de quatro 
horas, e os participantes recebem informações sobre 
as regiões vinícolas do Brasil, variedades de uvas, 
além de noções sobre a elaboração de vinhos bran-
cos, tintos e espumantes, conselhos ao degustar os 
vinhos, serviço do vinho e espumante. Após, é feita 
a visitação acompanhada por enólogo, quando é vi-
sualizado todo o processo de elaboração dos vinhos, 
sucos e espumantes e seu engarrafamento. O encer-
ramento se dá em um almoço típico harmonizado 
com os produtos da casa. Os participantes levam 
de presente uma taça personalizada de degustação, 
uma garrafa de vinho, além do material do curso e 
certificado de participação.

O maior interesse das pessoas pelo vinho refletiu 
diretamente na busca pelos cursos de degustação. 
Nos últimos dois anos, a procura triplicou na Vi-

nícola Salton. Em 2005 cerca de 
140 pessoas fizeram o curso para 
conhecer um pouco mais sobre a 
bebida. No ano passado, mais de 
400 pessoas passaram pelas aulas. 
Para quem quiser apenas uma 
degustação dos produtos, a Salton 
mantém a mesma estrutura e pro-
fissionais à disposição para o melhor 
atendimento.

A Salton mantém uma progra-
mação fixa de cursos de degustação, 
intercalando entre as modalidades 
básica e completa. Além disso, os 
visitantes podem agendar a atividade 

para a visitação.

rESpoNSABIlIDADE SoCIAl

Brindar os visitantes com vinhos de alta qualidade 
e com um cenário privilegiado pelas belezas naturais 
da Serra é apenas um dos objetivos da Salton. A 
empresa desenvolve um projeto de responsabilidade 
social e investe na cultura da região, com a realização 
de mostras artísticas; na educação de crianças, com 
o desenvolvimento da consciência de preservação 
da natureza; e na ampliação do conhecimento de 
jovens e adultos.

TUrISmo EDUCATIVo
 
Uma parceria com a Castelli Escola Superior de 

Hotelaria, de Canela (RS), desde julho de 2006, leva 
os profissionais da Salton para ministrar aulas nos 
cursos oferecidos pela instituição, reconhecida como 
a melhor escola de pós-graduação de todo o país. “A 
parceria nasceu para permitir que os alunos da escola 
tenham a oportunidade de tomar conhecimento da 
elaboração de vinhos, desde o plantio da uva até o 
engarrafamento, com profissionais extremamente 
capacitados para a função”, afirma a coordenadora 
acadêmica da Castelli, Maude Piva. Os alunos tam-
bém participam de visitas periódicas à vinícola para 
ver na prática o que os orientadores comentam em 
sala de aula. 

A Salton serve de referência para as universidades 
e centros educacionais de vários Estados do Brasil. 
Os estudantes são presenças constantes na vinícola 
para visitas técnicas em busca de informações de 
acordo com o enfoque do curso: do maquinário de 
alta tecnologia aos aspectos químicos da elaboração 

A empresa 
desenvolve 

um projeto de 
responsabilidade 
social e investe na 
cultura da região, 
com a realização 

de mostras 
artísticas
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do vinho. Nos últimos dois anos, a Salton recebeu a 
visita das seguintes instituições:
• Universidade de Itu (SP) – Turismo e Gastrono-
mia;
• Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc-
SC) – Comércio Exterior; 
• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS-RS) – Engenharia de Alimentos;
• Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-
RS) – Enologia;
• Universidade de Passo Fundo (UPF-RS) – Quí-
mica;
• Faculdade de Integração do Ensino Superior do 
Cone Sul (Fisul –RS) – Enoturismo; 
• Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS) 
– Administração;
• Faculdade Exponencial (FIE –RS) – Adminis-
tração;
• Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos-RS) 
– Administração;
• Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves (FaceBG-
RS) – Administração;
• Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS) – Ad-
ministração;
• Universidade da Região da Campanha (Uricamp-
RS) – Comércio Exterior;
• Faculdade Planalto (Flapan-RS) – Comércio 
Exterior;
• Universidade do Vale do Taquari (Univates-RS) 
– Engenharia Ambiental

Os Parreirais Didáticos, que encantam os visi-
tantes, também servem de estudo. Nesse vinhedo 
estão dispostas, de forma organizada e didática, as 
mais diversas variedades de vinhas, informando so-
bre características históricas, asiáticas, americanas, 
híbridas, de mesa, para suco, doces e passas, viníferas 
brancas, viníferas tintas, vinhas ornamentais, vinhas 
experimentais. A visitação é acompanhada por enó-
logos da empresa, que agregam ainda maior valor 
ao produto pelo conhecimento que possuem. Passar 
por esses parreirais é fazer uma viagem completa ao 
mundo da uva e do vinho.

TUrISmo CUlTUrAl 

Mostras fotográficas, de máscaras, vestimentas 
históricas e obras de arte, como esculturas e telas, 
ganham espaço no hall de acesso da vinícola. A 
Salton abre esse espaço para os artistas locais e do 
estado para que possam divulgar seu trabalho e, ao 

mesmo tempo, permitir que os turistas tenham mais 
uma atração cultural ao conhecer a vinícola. A es-
tratégia tem dado certo, como mostra o depoimento 
desta visitante: 

“Além de elaborar produtos de qualidade, o que me 
chamou a atenção é que a empresa valoriza os artistas da 
região de Bento Gonçalves com suas pinturas, trabalhos 
em madeira talhada e exposições” 

MárciA christiAne FerreirA LiMA, 
Policial civil.

Os patamares das escadarias também destacam 
painéis que ilustram as menções da Bíblia à uva e ao 
vinho. As pinturas foram feitas por Cristiano Fabris, 
artista plástico da região e arquiteto com estudos na 
Itália e especialização em Arte Sacra. No acesso que 
conduz os turistas ao varejo, a pintura monocromá-
tica em tinta acrílica mostra dois puttini (meninos 
alados, característicos das pinturas renascentistas e 
barrocas) brincando num vinhedo. Um deles estende 
a mão para apanhar um cacho de uva, enquanto o 
outro se diverte com uma alegoria à logomarca da 
Vinícola Salton. Nessa pintura, com letras em relevo, 
está inserida uma passagem do Livro do Eclesiástico, 
no capítulo 51, versículo 15.

TUrISmo EDUCATIVo AmBIENTAl

Para ajudar a conscientizar as crianças sobre a 
importância da preservação da natureza, a Salton 
lançou, em 2006, o Projeto Meio Ambiente Salton, 
que consiste na utilização racional dos recursos 
naturais. Destinado aos alunos de 1ª a 5ª séries das 
escolas municipais, estaduais e particulares de Bento 
Gonçalves, o projeto inclui a distribuição de uma 
revista ilustrada elaborada pelo Departamento de 
Comunicação da empresa. Nas páginas da revista, as 
crianças e adolescentes podem conhecer a história da 
Salton e, principalmente, o processo do tratamento de 
água e da reciclagem de lixo que a vinícola mantém 
e estimula em seus colaboradores. 

Na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) os 
estudantes conhecem as técnicas mais modernas de 
purificação das águas industriais servidas. A estrutu-
ra, que ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados, 
foi projetada ainda na concepção da nova vinícola, 
sendo construída de forma ecologicamente correta, 
conforme as normas da Fundação Estadual de Pro-
teção Ambiental (Fepam). Piscinas subterrâneas de 
3 milhões de litros permitem que toda água utilizada 
para as diversas fases de elaboração do vinho seja 
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século de uma história cheia de ousadia e inovação, 
mais do que comemorar a data centenária como a 
maior e melhor vinícola do país, a empresa quer feste-
jar os resultados, ao lado de toda a região, do trabalho 
iniciado quando se transferiu para Tuiuty, em 2004. 
Com as novas atrações concluídas – criando um 
verdadeiro Parque da Uva e do Vinho – e incremento 
das promoções e vendas, as expectativas são:
• Ampliar a permanência média dos visitantes para 
três dias em Bento Gonçalves;
• Ampliar, gradativamente, o número de visitantes 
à Salton - chegando a 130 mil em 2010 - e, conse-
qüentemente, à cidade de Bento Gonçalves e à toda 
a Serra Gaúcha. 

Considerando os números da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), com gasto médio de R$ 100 
por visitante – valor estimado de acordo com o pa-
norama atual – haverá uma geração de renda de R$ 
130 milhões/ano, distribuídos da seguinte forma:

O crescimento turístico que teve início em 2004 
e deverá estar completamente consolidado em 2010 
irá refletir diretamente na economia do município, 
aumentando as oportunidades de emprego e o poder 
aquisitivo das pessoas, alcançando, dessa forma, o 
principal objetivo da Salton: possibilitar uma melhor 
qualidade de vida para toda a comunidade.

tratada e volte para a natureza purificada. 
A relação harmônica da vinícola com o meio am-

biente também é observada na reciclagem do lixo. Os 
resíduos sólidos gerados na Salton, a grande maioria 
orgânicos, são reaproveitados nas destilarias, nas 
indústrias de adubos e mesmo como ração animal. 
Ainda assim, os colaboradores de todas as áreas são 
estimulados a separar o lixo orgânico do reciclável 
por meio de cestos adequados para cada produto.

NoVoS rUmoS pArA A  
VINÍColA Com FoCo No TUrISmo

O turismo é mantido e estimulado pela novidade. 
Por isso, a Salton está sempre em busca de novas 
atrações para conquistar e agradar aos mais diferentes 
perfis de visitantes. A expectativa é apresentar ao 
visitante algo novo a cada visita, para que ele volte 
à Salton sempre que pensar na Serra Gaúcha. Nes-
te ano, a empresa conclui o Restaurante Turístico 
Molin d’Aqua. Com arquitetura peculiar e exclusi-
va, nesse espaço funcionará um autêntico moinho 
colonial, movido por roda d’água de sete metros de 
diâmetro. 

Para chegar ao moinho, os visitantes irão atra-
vessar uma ponte coberta, de pedra e estrutura em 
arco, que terá no centro um balcão de belvedere 
sobre uma cascata. Durante as refeições, as pessoas 
poderão apreciar as mós de pedra moendo a farinha 
utilizada no cardápio do estabelecimento. Numa 
plataforma externa, formando uma extensão do 
restaurante para ser utilizada em noites e dias ame-
nos, será construído um forno segundo as técnicas 
da tradição, para preparo de pão colonial, cucas e 
também para assar carnes. O efeito paisagístico está 
sendo trabalhado com especial cuidado, inclusive o 
noturno, com luminosos 

O trabalho voltado para o turismo, porém, não 
pára por aí. A Salton já avalia novas atrações, além 
dos vinhos e espumantes que conquistam prêmios 
em todo o mundo, para brindar os visitantes com 
inovações constantes e ser, dessa forma, sempre uma 
atração turística renovada.

CoNClUSÃo 

Um olhar sobre o futuro da região
Em 2010, quando a Salton completar o primeiro 
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Ano Turistas

2007 60 mil

2008 78 mil

2009 100 mil

2010 130 mil

Projeção de visitação na Salton

Tabela 3

% Destino Valor em r$

40% salários e encargos para a cidade 5,2 milhões 

30% 
custo das mercadorias 

comercializadas
3,9 milhões

15% 
impostos, gerado direta ou indire-

tamente para o município
1,95 milhão

15% lucro dos empresários 1,95 milhão

Daniel Salton é Diretor Comercial da Vinícola Salton.

ViníCola Salton
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