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família Galiotto, fundadora da 
empresa, é originária da cidade 
italiana de Arzignano, na 

província vêneta de Vicenza. Em 1883 
a família imigraram para o nordeste 
do estado do Rio Grande do Sul e se 
estabeleceram em Flores da Cunha, 
onde começaram a cultivar a videira de 
acordo com as técnicas, o conhecimento 
e experiência que trouxeram da mãe 
pátria. No começo a atividade da adega 
colonial foi essencialmente limitada 
à produção de vinhos para o consumo 
familiar e para a venda no contexto 
local; nos anos 70 do século XX o consumo 
de vinho no Brasil começou a crescer 
significativamente e, então, em 1982 
a família Galiotto decidiu expandir os 
próprios negócios, fundando a empresa 
que leva o sobrenome de família, onde 
equiparam as próprias adegas com 
máquinas mais modernas para o cultivo 
da uva e a produção de vinho. O sucesso 
das vendas levou a Vinícola Galiotto a 
alargar nos anos à frente a variedade 
de uva cultivada, a lançar novos 
produtos como vinhos suaves e sucos e 
a instalar nos próprios estabelecimentos 
equipamentos cada vez mais avançados 
do ponto de vista tecnológico para 

a

melhorar constantemente a qualidade 
do produto final e a eficiência das linhas 
de produção. Atualmente a empresa 
brasileira dispõe de uma área produtiva 
de 3500 m², de uma capacidade de 
armazenamento de 7,8 milhões de litros 
e de laboratórios próprios de pesquisa e 
desenvolvimento. Além disso, a Vinícola 
Galiotto participa a numerosos projetos 
relacionados ao crescimento sustentável 
e a criação de sistemas de produção 
com impacto ambiental reduzido.

GEO LOCATION

SETOR DO VINHO

Vinícola Galiotto Ltda.
Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Brasil

Formadoras de papelão wrap-around
Smiflexi LWP 25
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galo, símbolo de Flores da 
Cunha, identifica também 
uma das maiores empresas 

vinícolas da Serra Gaúcha: Vinícola 
Galiotto Ltda. Com uma produção 
anual de 7,2 milhões de litros, a 
Vinícola Galiotto está presente no 
mercado nacional e internacional 
com uma ampla carteira de vinhos 
de qualidade e etiquetas especiais.
tTodos os produtos da empresa 
brasileira se destacam pela qualidade 
e exclusividade elevada, obtidas 
graças ao processo de produção 
que combina as antigas tradições 
com as tecnologias modernas. Com 
dedicação e técnicas moderas de 
viticultura, a sociedade Vinícola 
Galiotto propõe uma ampla gama de 
vinhos de alta qualidade produzidos 
utilizando somente uvas selecionadas 
e recolhidas manualmente na 
Serra Gaúcha. Presta-se atenção 
especial também ao processo de 

engarrafamento do vinho que, de fato, 
é efetuado por máquinas especiais 
que previnem o contato com o ar para 
evitar a oxidação e a contaminação do 
produto precioso. Terminada a fase 
de engarrafamento, as garrafas de 
vidro são confeccionadas em caixas 
wrap-around de papelão ondulado 
através de uma formadora de papelão 
automática Smiflexi modelo LWP 25 
recentemente instalada. Esta é capaz 
de embalar, com a máxima velocidade 
de 25 caixas/horas, todos os tipos 
de garrafa que saem das linhas de 

produção da Vinícola Galiotto: as de 
0,375 / 0,75 / 1 L são confeccionadas 
em caixas de papelão completamente 
fechadas no formato 3x4, enquanto as 
de 2 L são confeccionadas também em 
caixas fechadas na configuração 2x3.
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