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DESTINOS TURÍSTICOS 
 
 
Segundo a OMT (Organização Mundial de Turismo), o conceito de “destinos           

turísticos” é um dos mais utilizados quando falamos de turismo, e define-se como um              

lugar físico, que independe de um limite administrativo, onde um visitante pode            

passar uma pernoite. Mesmo com tamanha importância, este termo possui grandes           

controvérsias de diversas formas e pontos de vista, de modo que, algumas vezes,             

haja confusões e discussões no meio acadêmico.  

 

Ao nos aprofundarmos nesses debates, vemos que há abordagens do destino como            

unidade geográfica, localidade, sistema de produção, unidade de produção de          

serviços, objeto de marketing, produto a ser comercializado, ou ainda, uma criação            

na mente do cliente. As diferentes caracterizações e categorizações do mesmo           

podem ser - e são - divergentes já que sua percepção vem de diversas áreas.               

Sucintamente, áreas como a geografia, a economia, a filosofia, a antropologia, a            

psicologia e a administração contribuem para a abrangente gama de definições           

deste termo. 

 

Em sumo, o destino turístico caracteriza-se por ser um elemento, e também vários,             

ou seja, é visto como uma unidade (por ex: Rio de Janeiro), que nele inclui todos os                 

recursos necessários para a experiência turística (acomodações, atrativos, cultura,         

transporte, etc). Passa a ser uma entidade física e sócio-cultural, pois ao mesmo             

tempo que possui localização espacial, atributos físicos, economia, também inclui-se          

contextos históricos, modos de vida, tradições.  

 

Os destinos turísticos se caracterizam de acordo com o que os viajantes procuram, e              

podem ser: turismo de sol e praia (recreação, entretenimento ou descanso em            

praias, em conjunto de água, sol e calor; por ex: áreas litorâneas e/ou parques              

termais), cultural ou religioso (valorização e promoção de bens materiais e imateriais            

da cultura, por ex: Aparecida do Norte e Bahia), rural: (conjunto de atividades             

turísticas desenvolvidas no meio rural, por ex: Vale Histórico), agroturismo          



 

(atividades dentro de uma propriedade complementares a atividades agrícolas, por          

ex: fazendas cafeeiras), ecoturismo (segmento que utiliza, de forma sustentável, o           

patrimônio natural e cultural, por ex: Bonito), de negócios (conjunto de atividades            

turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, por ex: São Paulo),           

espiritual ou de saúde (ligado ao bem estar pessoal, por ex: Índia, e agora, como               

segmento crescente no Brasil, São Paulo)  
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