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DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Deve-se mencionar, inicialmente, que são variados os conceitos da         

expressão destino turístico. Resumidamente, de uma forma geral, é o lugar até onde             

as pessoas deslocam-se a fim de consumir um determinado produto turístico, ou            

seja, o destino turístico é, então, um local para o qual se dirige quem procura um                

determinado núcleo turístico, como município turístico ou como uma região turística           

(Araújo apud. Alvarez, J.R.D.; Vellas, F. e Bécherel, L.; Williams, A., Show, G).             

Dessa maneira, o destino turístico compreende os diversos serviços ofertados          

(alimentação, habitação, transporte), a criação da imagem através do marketing e da            

disponibilidade de informações. E é uma entidade física (localização geográfica,          

infraestrutura, atributos naturais), mas também constitui uma entidade sociocultural         

(contexto histórico, tradições, religião, etc.) responsável pela hospitalidade (BENI,         

2006). Quanto à definição oficial, proposta pela Organização Mundial do Turismo, a            

WTO, destino turístico é, por obrigação, um espaço físico no qual o visitante pode              

passar uma pernoite, seja este local provido ou não de limites administrativos. Além             

disso é o conjunto de produtos e serviços, e de atividades e experiências ao longo               

da cadeia de valor do turismo (WTO, 2016 - tradução nossa). Podemos citar, ainda,              

a divergência percebida na interpretação dos autores do livro base de nosso estudo             

de hoje. Chris Cooper - professor e fundador da Escola de Turismo e Lazer na               

Universidade de Queensland, Austrália, e PhD Da University College de Londres - ;             

John Fletcher - que estuda o Caribe - ; David Gilbert - estudioso de marketing de                

serviços - e Stephen Wanhille - professor de pesquisa em turismo e atua no              

Parlamento Britânico - , discordam quanto à ótica da necessidade estratégica de            

insumos para o mercado local (COOPER et al, 2007). 

Por fim, são diferentes os conjuntos e os fatores que tornam um destino, de              

fato, turístico: A cidade de São Paulo, por exemplo, consolida-se como um destino             

turístico devido à sua imensa variedade de ofertas atrativas turísticas, que abrangem            

desde o turismo de negócios, até o de lazer, dada a ampla gama de atividades e                

eventos culturais, além da ampla diversidade gastronômica e agitada vida noturna.           

Essa grande variedade de opções, no entanto, ao mesmo tempo que facilita a             



assimilação da cidade como um destino turístico, torna difícil identificá-la como um            

produto turístico. 
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