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OFERTA TURÍSTICA 
 

A palavra ‘oferta’ significa, na língua portuguesa, o ato de oferecer, doar             

algo. No contexto mercadológico, a oferta é a condição de comercialização que um             

vendedor pode fazer sobre um produto ou serviço ("bens de consumo"). Dentro do             

universo do turismo, temos um novo termo, o de ‘oferta turística’, que foi definida de               

diversas maneiras por diversas entidades e estudiosos do assunto. 

Resumidamente e levando em consideração uma gama de definições,         

apresentamos a seguinte descrição: “o conjunto de recursos turísticos (os de           

natureza intrínseca ou natural somados aos de natureza técnica) transformados em           

produtos turísticos, que são postos à disposição do usuário turístico, e em alguns             

casos usufruídos também pela sua população local, para seu desfrute e consumo,            

gerando um mercado, e que são capazes de provocar uma afluência de pessoas             

para determinado local.” Ou seja alimentação, transporte, hospedagem,lazer, entre         

outros. 

Como pode ser percebido por esta breve definição, o termo ‘oferta turística’            

está intimamente relacionado com diversos outros termos do universo do          

turismo.Muitas vezes estes termos carregam tanta interdependência entre si que          

podem até se confundir. Não há também, entre nenhum dos termos, uma            

unanimidade quanto à sua definição. Para a OMT¹, oferta turística são os produtos e              

serviços a disposição do turista. Já para Cunha², oferta turística são conjuntos que             

provoquem e satisfaçam o deslocamento do turista, e o auxiliem na permanência no             

destino, enquanto que para Mário Beni³, é um conjunto de recursos naturais e             

culturais, onde agregam-se os serviços produzidos para dar consistência ao seu           

consumo 



. 

 

Outra problemática que é interessante trazer à tona é quanto a uma possível             

desambiguação entre alguns termos muito próximos, como oferta e demanda.          

Definir o que se entende por oferta turística é mais complicado do que parece. A               

visão muito ampla do negócio turístico levou a uma tendência de considerar as             

agências de viagens, companhias de transporte regular e inclusive empresas e           

organismos promotores do turismo como parte integrante desta oferta quando, na           

verdade, são operadoras do mercado encarregados da comercialização turística, ou          

seja, fazem o contato entre a oferta e a demanda e que, não são estritamente               

oferta, uma vez que não produzem bens e serviços turísticos consumidos pelos            

turistas.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
¹ Que define oferta turística como: “Conjunto de produtos turísticos e serviços postos             
à disposição do usuário turístico num determinado destino, para seu desfrute e            
consumo.” - OMT 
 
²Que define oferta turística como:“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) 
 
³Que define oferta turística como: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” (Beni, 2001, p. 159). 
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