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Introdução 

 Este presente trabalho visa analisar as diferentes definições dadas à 

Oferta Turística, listadas a seguir:  

• Conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do 

usuário turístico num determinado destino, para seu desfrute e 

consumo. (OMT, 2001, p. 43) 

• Conjunto dos fatores naturais, equipamentos, bens e serviços que 

provoquem o deslocamento de visitantes, satisfaçam as suas 

necessidades de deslocamento e de permanência no local visitado. 

(Cunha, 1997, p. 150) 

• Conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de alimentação, 

de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz 

de atrair e assentar numa determinada região, durante um período determinado 

de tempo, um público visitante. (BENI, 2007, p. 177). 

•  “Todos os bens e serviços à disposição dos consumidores-turistas, por um 

dado preço, por um determinado período de tempo” (LOHMANN; PANOSSO, 

2008, p. 369) 

• É o conjunto de atrativos turísticos, assim como bens e serviços, que 

provavelmente induzirá as pessoas a visitarem especialmente um país, uma 

região ou uma cidade. A oferta turística compõe-se dos serviços de alojamento, 

de alimentação, de agenciamento, de lazer e de outros, bem como da 

infraestrutura local. (Ministério do Turismo - 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/896-o.html 

- Acesso em 19/05/2017) 

  



Discussão 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), assim como Lhomann, 

definem “Oferta Turística” de maneira mais abrangente que os demais autores 

tendo um enfoque sobre o produto disponível no mercado, entretanto a OMT 

acredita que o local é importante na significação, já para Lhomann o tempo é 

relevante. 

Cunha abarca fatores que levam o turista a viajar, ou seja, ele possui uma 

visão mais sociológica sendo a “Oferta Turística” que atrai o viajante.  

Para Beni (2007), o conjunto de fatores que agregam o turismo e estão 

disponíveis para os viajantes em um determinado período de tempo dentro de 

uma região mostrando, então, a grande quantidade de “ações e de materiais” 

que compõem o turismo e que podem ser ofertados pela atividade. Observe que 

Beni insere na sua definição o tempo e o lugar, ficando assim, mais próximo ao 

conceito-chave do turismo em que o espaço e o tempo de permanência estão 

diretamente correlacionados com a atividade. O Ministério do Turismo também 

segue a linha do autor Beni. 

 Deve-se considerar que a OMT (1996) se apoia no conceito de gastos 

turísticos – alojamento, alimentação, transporte etc. – para identificar diferentes 

categorias de oferta turística conforme o local em que se realize o gasto.  

 


