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O trabalho visa avaliar as potencialidades de implantar rotas cervejeiras em Goiânia, 

bem como verificar as oportunidades para o crescimento do marketing e do turismo 

local. Bastante conhecido no exterior, o turismo cervejeiro vem crescendo de forma 

significativa no Brasil, mas ainda é menos explorado do que o enoturismo. Este, por sua 

vez, é o turismo de vinhos, conhecido pelas visitações das vinícolas no Sul do Brasil e 

também em países como a França, Itália e Chile. Já o turismo cervejeiro promove 

visitações a cervejarias artesanais como a Baden Baden, no Brasil, e a Boddingtons, na 

Inglaterra, por exemplo. O Brasil, em geral, apresenta diversas rotas cervejeiras 

espalhadas por vários estados e cidades, porém, no estado de Goiás, não há evidência de 

locais que explorem essa proposta, embora apresentem indústrias do perfil. Sabemos 

que o estado de Goiás ainda não consolidou seu potencial no campo do turismo cultural 

e de lazer, tendo no turismo de negócios e eventos sua principal motivação. Nesse 

sentido, esta pesquisa traz um caráter inovador, uma vez que aborda uma linha de 

pesquisa alternativa, o turismo cervejeiro, visando diagnosticar e ampliar as 

possibilidades de atrativos turísticos no estado. O turismo cervejeiro no Brasil é 

crescente, porém ainda é pouco desenvolvido no estado de Goiás. Em nosso país, a 

cerveja é algo cultural, que permite o desenvolvimento de festas e rotas que promovam 

o entendimento do processo de fabricação da bebida, degustações, lazer e conhecimento 

para turistas e moradores locais, podendo representar, assim, uma nova motivação para 

o turismo de lazer para o estado de Goiás e para a região metropolitana de Goiânia. 
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