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Turismo: 
“venda” de espaços e de produtos

ESPAÇOS
(paisagens distantes, atrativos...)

ATRATIVO SERVIÇOS INFRA-ESTRUTURA ACESSO ARRANJO INSTITUCIONAL

PRODUTOS TURÍSTICOS
Características
Componentes

TURISMO
Que oferecemos?

Que o turista demanda?



Oferta Turística
conjunto dos recursos naturais e culturais que, em sua

essência, constituem a matéria-prima da atividade

turística porque, na realidade, são esses recursos que

provocam a afluência de turistas.

A esse conjunto agregam-se os serviços produzidos para

dar consistência ao seu consumo, os quais compõem os

elementos que integram a oferta no seu sentido amplo,

numa estrutura de mercado.



Oferta Original
ATRATIVOS TURÍSTICOS

Todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico 
que motiva o deslocamento de grupos humanos para 
conhecê-los.
- “coisas para ver e fazer”
- “pontos de concentração de atividade recreacional”
- são compartilhados com a comunidade anfitriã – pode 
gerar conflitos
- elementos do espaço geográfico
- incluem a paisagem, o clima, a vegetação, vida 
selvagem, unidades de conservação
- muitas vezes é a qualidade dos recursos que oferece a 
atração – local torna-se secundário



Atrativos Naturais
Atrativos Naturais - elementos do espaço 

geográfico que constituem a paisagem 

- Geralmente  - Oferta fixa – quantidade 
limitada de serviços em um dado período de 
tempo

- Bens públicos ou coletivos – legislação 
restritiva / pressão de uso

- Padrões de uso



Atrativos Histórico-Culturais

- manifestações sustentadas por elementos 
materiais  - bens móveis e imóveis

- Manifestações e usos tradicionais e 
populares (atividades cotidianas e festivas de ordem sacra e 
profana, de caráter popular e folclórico – objetos de apreciação e/ou 
participação turística)

- Realizações Técnicas e Científicas 
Contemporâneas

- Acontecimentos  programados



Estruturação do recurso para torná-lo atrativo: 
o que avaliar?

“o processo sempre exige  uma clara concepção da 
interpretação e da comunicação que se pretende 
estabelecer com o visitante” (Murta e Albano, 2002)

Envolve:
Localização e qualidade do recurso
Mercado / demanda
Moda
Visibilidade na mídia



O que avaliar?
Acesso e sinalização: qualidade das vias 
mais utilizadas; sinalização das estradas e 
ruas; transporte de massa: precisão, 
interligação

Estacionamento: checar acesso, a 
conveniência, a qualidade e a localização dos 
estacionamentos e de seu entorno

Qualidade da informação: 
informações sobre o local, oferta, 
equipamentos, horários ; visibilidade , 
qualidade e atualiazação

Serviços e Infraestrutura: 
disponibilidade e qualidade. instalações, 
produtos e preços são adequados à 
diversidade dos públicos? 

Linguagem da sinalização:  
padronização; estilo, seqüências 
estabelecidas e mantidas

Percurso de visitação: rotas 
sinalizadas? Clareza, seqüência de 
informações

Temas e histórias: organização do 
sitio e do acervo está agrupada em temas 
de fácil absorção? Histórias e casos que 
atraem vários tipos de visitantes?

Consciência de mercado:  
instalações se adequam às necessidades 
de diferentes grupos de idades, interesse, 
étnicos, necessidades especiais? 



O que avaliar?
Manutenção: limpeza, cuidados 
diários, consertos, renovações

Experiência focalizada: cada 
visitante ou grupo de interesse é capaz 
de manter seu próprio ritmo? Conflitos , 
atividades e barulhos

Oportunidade de re-
sequenciar – é fácil o visitante 
reverter, retornar ou recriar a sua própria 
seqüência?

Compras – oportunidades para 
adquirir informações adicionais, 
lembranças e objetos de qualidade que 
valorizam a visita. É fácil encontrar os 
produto desejados? 

Valores: “o atrativo deve refletir uma gama 
variedade valores e fomentar o crescimento pessoal 
por meio da experiência”

Novas visitas: eventos e programações 
sazonais que estimulem o retorno do visitante? O 
lugar atrai vistas regulares de diferentes grupos?

Boca a boca: acompanhar discussões 
comentários casuais sobre o atrativo, pergunte a 
opinião de conhecidos

Localização: está bem divulgada nos mapas, 
folhetos turísticos e estradas? Como ela se encaixa 
na programação de visitas curtas, finais de semanas 
e feriados? Conflito de horário e programação com 
outros atrativos da área

• Promoção e imagem: qualidade e 
acessibilidade do material promocional



Oferta Turística Derivada

é composta pelos transportes, pelas 
diversas formas de alojamento, lazer e 
recreação, pelos organizadores de 
viagens e pelas agências de viagens e 
serviços receptivos Ela não pode 
satisfazer a demanda a não ser que 
haja uma combinação entre os 
diversos fatores da oferta derivada e 
da oferta original. 



FACILIDADES EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS TURÍSTICOS

- Meios de Hospedagem (hoteleiro e extra-
hoteleiro) 

- Serviços de Alimentação
- Entretenimento
- Agenciamento
- Centros de informações turísticas
- Sistema de animação
- Guias



ATRATIVOS + FACILIDADES
=

ATIVIDADES TURÍSTICAS



Economia da Experiência 
os consumidores atuais querem experiências, e cada vez 
mais, as empresas estão respondendo, planejando e 
promovendo-as explicitamente

as experiências são intrinsecamente pessoais e só existem na 
mente da pessoa que tenha sido cativada em um nível 
emocional, físico, intelectual ou até mesmo espiritual

Assim, duas pessoas não podem ter a mesma experiência, 
porque cada experiência deriva da interação entre o 
acontecimento organizado (como uma peça teatral) e o 
humor da pessoa. 



PRODUTO TURÍSTICO 
O processo produtivo da atividade turística 
realiza-se mediamente a exploração dos 
recursos turísticos, ou seja, os atrativos 
naturais e culturais, combinados com 
tecnologia, trabalho e capital. 

As unidades em que se organiza esse 
processo são as empresas prestadoras de 
serviços e seu resultado chama-se “produto 
turístico”. 



O produto turístico é um conjunto 
composto de bens e serviços 
produzidos em diversas unidades 
econômicas, que sofre uma agregação 
no mercado ao serem postos em 
destaque os atrativos turísticos 



O Produto turístico
Deve ser entendido: 

MIX DE OFERTAS (o que o turista acha que está comprando antes de ir para a 
destinação)

UBATUBA
PRAIA

Turismo DE SOL E PRAIA
ECOTURISMO


VENDA (acontece quando ele compra a idéia de ir a um determinado local, mas 

está ainda no local de residência)


REALIDADE (acontece quando o turista chega no local de destino)


MIX DE SERVIÇOS (o que ele vai consumir no local de destino)
Acesso (vai ter que passar por estradas para chegar UBATUBA)

Hospedagem (ficará hospedado, e consumirá os serviços prestados pela pousada)
Atrativos

Alimentação
Aluguel de barco, guia, informações turísticas



Questão chave: QUALIDADE
O que entendemos por qualidade?
Quem tem responsabilidade por ajustar os 
padrões?
Como superamos nossos problemas com 
qualidade e enunciamos a qualidade dos 
serviços?



Questão chave: QUALIDADE
Definição de qualidade deve ser 
determinada pelo conhecimento e 
entendimento do cliente, pela comunidade e 
ambiente e competição



Fatores críticos
Imagem
Motivação
Acessibilidade
Mix de facilidades
Mecanismos de compra
Qualidade do serviço



Organização do Produto 
através do conceito de Cluster
conjunto de atrativos com destacado diferencial 
turístico, concentrado num espaço geográfico 
contínuo ou descontínuo;
dotado de equipamentos e serviços de qualidade
eficiência coletiva, coesão social e política;
articulação da cadeia produtiva e cultura 
associativa com excelência gerencial, em redes 
de empresas que possam gerar vantagens 
estratégicas comparativas  e competitivas;



Cluster de Turismo

EFICIÊNCIA COLETIVA

CULTURA ASSOCIATIVA

COESÃO SOCIAL E POLÍTICA 

Cluster de Turismo

EFICIÊNCIA COLETIVA

CULTURA ASSOCIATIVA

COESÃO SOCIAL E POLÍTICA 




