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Meta
Introduzir o estudo da oferta turística como elemento
componente do mercado turístico.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar os componentes da oferta turística;
2. distinguir “atrativo” de “produto turístico”.
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A oferta turística
É, tempo bom que tava por lá,
Nem vontade de regressar
Só voltamos, vou confessar
É que as águas chegaram em Janeiro,
Deslocamos um barco ligeiro
Fomos pra Corumbá...
(Trecho de Comitiva Esperança, de Almir Sater e Paulo Simões)

Quando a gente conhece um lugar muito bonito é até difícil voltar
para casa depois. Bate aquela saudade antecipada, vontade de ficar um
pouco mais... Tudo parece perfeito – dá até a impressão de que tudo foi
montado, direitinho, para estarmos lá na hora certa, no lugar certo. Parece
que tentaram recriar um pedacinho do Paraíso aqui na Terra.
A impressão que temos num lugar desses vem, em parte, da realidade.
Nos destinos turísticos, planejadores, empresários e diversos setores envolvidos com o turismo trabalham com o objetivo de fazer de sua cidade um
verdadeiro Paraíso para os visitantes. Cada cidade turística pretende ser
melhor do que as outras, exibindo diferenciais e características únicas para
aumentar a demanda.
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Você já conhece a demanda turística e já estudou o que motiva suas
escolhas para uma viagem. O próximo passo é saber como funciona o outro
lado, isto é, o que se oferece para atender à demanda e quais são os elementos
do produto ofertado aos visitantes. Vamos iniciar, portanto, nosso contato
com o segundo componente do mercado turístico: a oferta.

Alexandre Belmonte
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Figura 5.1: Quantas vezes você não sentiu aquela saudade antecipada antes mesmo do fim de
uma viagem ou de um passeio? Os diversos setores envolvidos com o turismo trabalham para
que uma cidade turística seja capaz de seduzir o maior número de pessoas possível, por meio da
combinação das características naturais do lugar com uma infra-estrutura turística diferenciada e
bem planejada.

Nesse esforço, aquilo que é oferecido aos turistas deve ser atraente e ter
qualidade, a fim de que os visitantes fiquem satisfeitos, retornem e indiquem
o destino a outras pessoas. Podemos incluir aqui os serviços direcionados
aos turistas, a infra-estrutura da localidade, bem como outros produtos que
podem ser consumidos pelos visitantes, durante sua permanência no local.
A esse conjunto de bens e serviços destinados ao consumo turístico
chamamos de oferta turística. Esses elementos, quando agrupados, formam o
produto turístico. A oferta, dependendo do local e do nível de desenvolvimento
turístico, pode ser constituída por um ou por vários produtos.
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Yiannis Papadimitriou
Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.2: Receita da oferta turística: atrativos turísticos, serviços turísticos e infra-estrutura
e serviços básicos.
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John Boyer

Como o visitante necessita de vários serviços, a oferta turística é
composta pelas seguintes categorias: atrativos turísticos, serviços turísticos e
infra-estrutura e serviços básicos.

Quando decidimos viajar, somos atraídos por algum elemento que,
para nós, possui valor especial. Como isso varia de uma pessoa para outra,
a atratividade é complexa. Uma exposição de arte muito interessante para
um amigo seu pode não ter sentido para você. Da mesma forma, participar
de uma manifestação folclórica pode ser animador para uns e inexpressivo
para outros.
Como vimos, um elemento que não chame a atenção da população local
pode ser muito atrativo para os visitantes. Isso significa que o atrativo está
relacionado às motivações e às expectativas pessoais durante uma viagem.
Atrativo é o que motiva o deslocamento turístico, aquilo que faz com
que você saia de sua cidade e viaje, por vezes, grandes distâncias, para
conhecê-lo. É a matéria-prima do turismo, em torno da qual se estrutura
todo o produto turístico. Podemos citar como exemplos o monumento do
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, as festas juninas do Nordeste e o Parque
Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Para a maioria dos autores,
atrativo equivale a recurso turístico.

Alexandre Belmonte
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Atrativos turísticos

Fonte: www.stockvault.net
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Figura 5.3: O atrativo é o substrato do turismo: é o que faz você sair da sua casa e viajar, muitas vezes
durante horas e em condições nem sempre ideais. Muitos turistas buscam o contato com a natureza,
outros preferem visitar sítios arqueológicos ou optam por relaxar em spas; alguns viajam por razões
religiosas, enquanto há aqueles que visitam regiões de vinhedos, aproveitando para conhecer a cultura
local e degustar um bom vinho. E você? Já pensou na forma como a cidade onde você mora pode “seduzir”
turistas? Às vezes, aspectos da nossa cidade que consideramos corriqueiros e normais (como as festas
locais, a arquitetura ou mesmo aquela culinária “simples”) podem ser muito exóticos para pessoas de
outros lugares.
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Jose Miguel Hernández
Claudia Martínez

Jenny W.
Fonte: www.sxc.hu

Paolo Gadler
Autor desconhecido
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Um atrativo inexplorado, sem suporte estrutural e de serviços turísticos,
não está pronto para ser comercializado – não é um produto. Este só passa
a existir a partir da estruturação e do preparo do atrativo para consumo, em
conjunto com os serviços e a infra-estrutura local. Por isso, quando dizemos
que um lugar tem potencial turístico, estamos nos referindo a atrativos existentes
que devem ser estruturados e preparados para serem oferecidos aos turistas.
Pensando nisso, você diria que uma ilha deserta é um produto turístico?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.4: Uma cidade pode ter dezenas de atrativos, mas se eles não forem bem
pensados e trabalhados, nunca serão efetivamente um produto turístico.
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Na maioria dos casos, classificamos os atrativos apenas como naturais
ou culturais. Entretanto, convém conhecer também a classificação da
Organização dos Estados Americanos (OEA), que considera cinco
categorias de atrativos turísticos:
1. Espaços naturais: incluem áreas de preservação natural, parques
naturais, grutas, praias, montanhas, quedas-d’água e outros elementos
da paisagem natural.
2. Museus e manifestações culturais: museus, exposições e apresentações artísticas.
3. Folclore: compreende uma variedade de manifestações populares,
como danças típicas, artesanato, manifestações religiosas e outras.
4. Realizações técnicas, científicas ou artísticas contemporâneas:
abarcam realizações científicas de interesse turístico, como centros de
pesquisa e explorações industriais.
5. Acontecimentos programados: dizem respeito, principalmente,
a eventos e acontecimentos agendados no calendário da cidade, como
feiras, competições esportivas e eventos de negócios.

Como você pode ver, “nem só de praias vive o turismo”. Há atrativos
de outras categorias que devem receber o mesmo valor dos recursos
naturais, principalmente entre os profissionais em turismo.
Aí vão alguns bons exemplos de atrativos com apelo histórico, cultural e recreativo:
• sítios arqueológicos no Nordeste brasileiro;
• eventos gastronômicos;
• festivais (Festival de Inverno em Ouro Preto www.festivaldeinverno.ufop.br/,
Festival de Cinema de Gramado www.festivaldegramado.net/ etc.);
• cidades coloniais (Ouro Preto, Mariana, Tiradentes etc., em Minas Gerais).
Pense nisso!
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Classificação dos atrativos turísticos
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 2
Leia com atenção o seguinte fragmento:
Tubarão – próxima da serra, vizinha de belas praias, cortada pelo Rio Tubarão e
agraciada com solo fértil de onde brotam águas termais em abundância, a cidade
de Tubarão é bela por natureza e habitada por um povo alegre e hospitaleiro que
sabe receber bem os visitantes.
Turismo e renda – o desenvolvimento turístico do município vem sendo trabalhado pelo poder público municipal através do Núcleo de Turismo. Os objetivos
são a revitalização das propriedades rurais existentes, o combate ao êxodo
rural e a geração de renda por meio do turismo rural e ecológico. Ao mesmo
tempo, organiza a produção colonial, viabilizando o escoamento e o aumento
da produção agroalimentar, ecológica e tradicional, trazendo mais renda para
as famílias participantes. Atualmente, 30 propriedades já estão integradas ao
processo, atuando na receptividade de turistas, bem como na produção de
produtos coloniais (ZIMMERMAN, 2008).

Com base no texto e no conteúdo estudado, responda:
a. O autor enfatiza a existência de vários atrativos turísticos na cidade de
Tubarão. O que são atrativos turísticos e quais você identifica no primeiro
parágrafo do fragmento?
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Serviços e equipamentos turísticos
Ao visitar um destino, o turista não conhece apenas o atrativo, mas
também utiliza diversos serviços que o complementam e o transformam
num produto. Esses serviços são fundamentais para viabilizar a permanência
do turista e aumentar a qualidade de sua experiência no local.
Os serviços e os equipamentos turísticos são claramente dirigidos aos
turistas, embora possam ser utilizados pelos residentes locais. Entre esses
serviços temos restaurantes, meios de hospedagem, entretenimento, informações turísticas, agências receptivas etc. Embora a maioria dos clientes de
um hotel seja de outras cidades, também é freqüente seu uso por moradores
locais, como ocorre nos restaurantes e nos bares.
Dias (2005) divide os serviços e equipamentos turísticos em:
1. Meios de hospedagem: hotéis, pensões, camping, pousadas etc.
2. Alimentação: restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias, cafés etc.
3. Entretenimento: cinemas, casas noturnas, teatros, parques de
diversão, estádios etc.
4. Outros serviços: locadoras de veículos, agências de viagens, lojas de artesanato, casas de câmbio, embaixadas e consulados, espaços para eventos etc.
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b. A simples existência de atrativos turísticos em uma localidade significa que
ela está preparada para a exploração do turismo? Por quê?
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Infra-estrutura e serviços básicos
Para que existam as empresas e os serviços turísticos, é necessário
haver infra-estrutura básica, elemento fundamental para a viabilização da
atividade. A infra-estrutura básica corresponde a serviços de distribuição de
água, eletricidade, telecomunicações, saneamento básico e outros tantos,
indispensáveis ao bom desempenho da atividade turística.

Sem infra-estrutura
Stephen Gibson

básica, uma viagem pode
ir pelo ralo!
Como os serviços básicos e de infra-estrutura
são utilizados tanto pela população como pelos
visitantes, é imprescindível que o planejamento
turístico seja integrado a todos os setores da
gestão local. Não raro, há situações em que
a infra-estrutura é insuficiente para atender
comunidade e turistas ao mesmo tempo, o
que pode gerar um espírito de rejeição, muito
nocivo ao desenvolvimento turístico local.
Muitas cidades sofrem de escassez de água e
quedas de energia elétrica nos períodos de alta
temporada.
Fonte: www.sxc.hu

Há destinos turísticos em que não há cobertura de telefonia móvel
nem internet, como é o caso de pequenas vilas de pescadores. Existem
ilhas onde a coleta de lixo é feita com freqüência reduzida, inclusive nos
períodos de grande fluxo turístico. Nesses casos, o turista deve ser orientado
sobre as limitações que irá encontrar e a contribuição que deve dar em
certas situações, como levar o próprio lixo para o continente no retorno da
viagem, por exemplo. O papel do profissional é de grande importância no
sentido de fornecer aos visitantes o maior número possível de informações
em relação ao que será encontrado e àquilo que falta no destino, com o
intuito de evitar decepções e possíveis transtornos.
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Atende ao Objetivo 1

Identifique, no texto a seguir, os elementos da oferta turística de São Miguel
das Missões, separando-os de acordo com as três categorias: atrativos, serviços
e equipamentos turísticos e infra-estrutura básica.
Conhecer a região das Missões é viajar por 400 anos de história. Essa volta no
tempo permite reviver a fantástica obra evangelizadora dos padres da Companhia
de Jesus e sua determinação em converter à fé cristã os indígenas que habitavam
esta região da América. Próximas de São Miguel estão as ruínas de três reduções:
São Lourenço Mártir, São João Batista e São Nicolau, que completam os Sete
Povos ao lado de São Borja, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo. Nos três últimos,
não restou pedra sobre pedra, embora Santo Ângelo – o mais recente dos sete
– abrigue uma magnífica catedral, réplica da que está em São Miguel, e um
importante museu histórico.
Em São Miguel, há boas opções de pousadas e hotéis, das mais simples às mais
sofisticadas. Pode-se chegar à cidade por via aérea (há vôos de São Paulo e Porto
Alegre com destino à cidade de Santo Ângelo, que fica a 53 km de São Miguel das
Missões) ou rodoviária (São Miguel das Missões fica a 485 km de Porto Alegre.
Vias de acesso: BR-286, BR-285 e RS-536).
(Adaptado de São Miguel das Missões. Portal Brasileiro do Turismo. Disponível
em <http://www.braziltour.com/site/br/cidades/materia.php?id_cidade=7223&re
gioes=3&estados=21>. Acesso em 8 set. 2008.)
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Atividade 2
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Qualidade do produto turístico
A qualidade do produto turístico depende do equilíbrio das três
categorias de serviços citadas anteriormente. Como você estudará em outras
disciplinas, a percepção da qualidade é algo subjetivo e varia muito em
nossa área, devido à dificuldade em manter o mesmo padrão de serviço para
todos os turistas. Porém, como nos explica Andrade (2006), o turista que
vai embora insatisfeito dificilmente volta ao mesmo destino. Além disso, a
propaganda negativa gerada nesses casos pode destruir a imagem pública de
um empreendimento.
Mas o contrário também acontece. Quando os turistas ou visitantes deixam
um receptivo com satisfação, seu retorno é provável e seu testemunho torna-se
mais eficiente que qualquer propaganda institucional ou qualquer publicidade,
mesmo a mais cara e a mais elaborada (ANDRADE, 2006, p. 114).

Visitantes são exigentes e críticos, e sua satisfação depende muito do
estado atual da oferta. Se o parque natural que era perfeito num folder
parece abandonado na realidade, a qualidade e a imagem do produto ficam
prejudicadas. Uma preocupação constante dos profissionais em turismo
deve ser a manutenção dos atrativos, dos serviços e da infra-estrutura, bem
como a preservação de áreas sensíveis, como atrativos naturais, museus e
monumentos históricos.
Um dos fatores mais importantes na percepção da qualidade do
produto turístico é seu diferencial. O fato de ser único é grande vantagem
competitiva para um destino, e isso não se refere apenas aos atrativos turísticos
tradicionais. Fatores como a hospitalidade local e o comportamento dos
moradores também influem no modo como o visitante julgará a cidade,
pois constituem elementos qualitativos da viagem turística.
Há situações preocupantes em que uma cidade imita estilos e modismos
que fazem sucesso em outras partes do mundo, como se fossem modelos
a serem seguidos. Nesses casos é perdido aquilo que mais atrai o turista
– o peculiar, o único, o autêntico. Quanto mais o comportamento dos
moradores refletir sua história e sua cultura, maior será a riqueza do produto
oferecido ao turista. Uma oferta sem igual, em nenhuma parte do mundo...
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Atende ao Objetivo 1
Um dos maiores problemas de infra-estrutura básica nas cidades turísticas é a
falta de políticas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência ou restrição
de mobilidade à atividade turística. Para Adriana Camisão, palestrante do
fórum “Diálogos do turismo – uma viagem de inclusão”, realizado em Brasília,
pelo Ministério do Turismo, a legislação brasileira é avançada na promoção da
acessibilidade; entretanto, não é seguida integralmente.
Entre os benefícios gerados pelos investimentos na adaptação da infraestrutura para os portadores de deficiência estão a geração de mais divisas
para os países e mais negócios para o setor privado, a promoção do
desenvolvimento das comunidades locais, bem como melhorias na infraestrutura básica e na qualidade de vida local. Para a palestrante, “esses
benefícios são resultados naturais da geração de novas oportunidades de
trabalho para pessoas portadoras de deficiência e favorecem diretamente a
redução da pobreza”.
A partir da leitura do texto anterior e da aula estudada, aponte algumas ações
que podem facilitar a estada de turistas portadores de necessidades especiais
em meios de hospedagem.
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Atividade 3
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Vamos rever os principais assuntos estudados nesta aula:
O conjunto de bens e serviços destinados ao consumo
turístico é chamado de oferta turística. Pela variedade de
serviços demandados pelos turistas, a oferta pode ser dividida
em três categorias: atrativos turísticos, serviços e equipamentos
turísticos e infra-estrutura básica.
Atrativo é aquilo que motiva a viagem, sendo chamado,
inclusive, de “matéria-prima do turismo”. Atrativo é o mesmo
que recurso, para a maioria dos autores.
O produto turístico só existe a partir da estruturação de um
ou mais atrativos, adequando-os para serem consumidos pelos
visitantes.
Segundo a OEA (Organização dos Estados Americanos), há
cinco tipos de atrativos turísticos: espaços naturais; museus e
manifestações culturais; folclore; realizações técnicas, científicas

Resumindo...

ou artísticas contemporâneas; e acontecimentos programados.
Os serviços e equipamentos turísticos são usados principalmente por turistas, embora possam atender também aos moradores das localidades receptoras.
A infra-estrutura básica é composta por serviços urbanos,
como saneamento básico, fornecimento de energia e telecomunicações, indispensáveis ao desenvolvimento turístico.
A qualidade da oferta turística depende, em grande parte,
do estado de preservação de seus componentes, bem como da
autenticidade e do diferencial apresentados pelo destino.
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Na próxima aula, vamos falar do consumo turístico, o terceiro elemento
do mercado turístico. Até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1
a. Atrativo turístico é aquilo que motiva o turista a viajar, a matéria-prima em
torno da qual se estrutura todo o produto turístico. No fragmento de texto
apresentado, podemos identificar alguns atrativos da cidade de Tubarão: belas
praias, águas termais e outras belezas naturais sugeridas pelo texto. A alegria e
a hospitalidade do povo, citados no texto, são elementos que agregam valor ao
produto e melhoram a qualidade da experiência do turista.
b. A existência de atrativos sem estrutura adequada para seu consumo
inviabiliza a exploração turística. Sem acesso adequado, sinalização,
informações turísticas e meios de hospedagem, por exemplo, não se pode
pensar no uso turístico de uma cachoeira. Quando acontece a exploração
inadequada, podem ocorrer impactos negativos, como no caso de uma
cachoeira em torno da qual os visitantes improvisam um churrasco.
O segundo parágrafo do fragmento deixa claro que em Tubarão há grande
preocupação com a estruturação dos atrativos com base na participação
local, por meio da organização e do incentivo à produção familiar nas áreas
rurais. A comunidade atua na recepção aos turistas e no incremento da
oferta, com os produtos coloniais.
Atividade 2
Atrativos turísticos: ruínas das reduções das Missões jesuítas, catedral e
museu histórico. Além desses atrativos construídos, podemos considerar a
história de São Miguel das Missões também um atrativo.
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Informação sobre a próxima aula
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Serviços e equipamentos turísticos: embora o texto não cite
empreendimentos específicos, é feita referência às opções de hotéis e
pousadas, exemplos de serviços turísticos.
Infra-estrutura básica: as vias de acesso, tanto aéreas quanto rodoviárias,
fazem parte da infra-estrutura básica de São Miguel das Missões.

Atividade 3
Algumas medidas simples podem ser adotadas em meios de hospedagem
para que se garanta maior acessibilidade a turistas portadores de necessidades
especiais:
• construção de rampas em entradas principais e acessos;
• aumento na largura de portas e entradas, facilitando a circulação;
• adaptação de algumas unidades de hotéis e pousadas para pessoas com
necessidades especiais;
• uso de superfícies táteis e contráteis;
• implantação de sistemas de áudio nos elevadores.
Você poderia dar outras sugestões além das citadas, lembrando-se de que
essas medidas são recomendadas, em geral, para meios de hospedagem.
Quando se trata um município turístico em sua totalidade, há várias outras
formas de promover a acessibilidade para turistas com alguma restrição de
mobilidade.
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