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Somos uma região turística? O que
faz uma região ser turística?

Entendemos tudo aquilo que o
turismo exige para ser, de fato, uma
estratégia/opção para nossos
negócios, municípios e região?

Como sabemos se estamos no
caminho certo e como identificamos
oportunidades?

algumas provocações

ter um cachoeira me
coloca como destino

turístico?



O turismo é um fenômeno social, cultural
e econômico, que envolve o movimento

de pessoas para lugares fora de seu local
de residência habitual

o que é o turismo?

Não há um únicoconceito ou
definição!!!

OMT, nu, ocde, 2008



Thomas cook, o"avô" do turismo
moderno

"Viajar é alimentar a mente, humanizar
a alma, dissipar as brumas da fábula,

limpar a mente do preconceito e
facilitar a conexão humana"



AS VIAGENS E O
TURISMO



o que está envolvido
nesse movimento?

SISTEMA TURÍSTICO BÁSICO
LEIPER, 1979



Oferta turística e
complementar

Atrações naturais e culturais 
Acomodações adequadas (hotéis,
pousadas, áreas para camping)
Restaurantes e facilidades

Acesso – rodovias, ferrovias,
portos, aeroportos

Fatores condicionantes do
turismo

POTENCIAL DE ATRAÇÃO DE
DEMANDA

Posicionamento geográfico

Clareza do público-alvo

Comunicação sobre o
destino/produtos



GESTÃO ESPECIALIZADA E
PARTICIPAÇÃO

Visão sistêmica e integrativa
Diálogo/paciência
Monitoramento constante
Inteligência/conhecimento
Aprendizado contínuo

Fatores condicionantes do
turismo

INTERAÇÃO - PESSOAS E
RECURSOS 

Atitudes da população e impactos

Atitudes dos turistas e impactos

Crises e desastres naturais

Fragilidades sociais e ambientais



região turística
IDENTIDADE, CONEXÃO, INTERAÇÃO

Como podemos descrever os
atributos comuns dessa

região? Como as pessoas,
empresas, instituições se
comportam nessa região?

São lugares que possuem
atributos físicos e humanos
comuns. Podem ser formais

(cidades, distritos, países, etc)
ou regiões funcionais

Como as ideias, cultura e
conexão/interação com o

território e entre as
pessoas é realizada?

atributos comuns

MOVIMENTO 

produto turístico

Oferta turística, composta
por prestadores de

serviços do setor e outras
áreas,

atrativos/experiências

regiões



Produto turístico

AMÁLGAMA DE BENS E SERVIÇOS COLOCADOS À
DISPOSIÇÃO DO CONSUMO DO TURISTA , DOS QUAIS ELE

ADQUIRE UM TODO OU ALGUMAS PARTES, DESDE O
MOMENTO DA SUA PARTIDA DE CASA PARA VIAJAR, ATÉ

O RETORNO



Características

1 - DIVERSIDADE

PRODUTO COMPLEXO
OFERTA FRAGMENTADA
DISPERSÃO GEOGRÁFICA



Áreas de
lazer

Vias de acesso

Moradias

Hospedagem

Trilhas
integradas

Cicloturismo

Comércio

Restaurante

Selo de
sustantabilidade

Sinalização
interpretativa

Serviços específicos e
cadeia associada

Ordenamento
do trânsito

Rotas
gastronômicas



Características

2 - Interdependência
ENTRE AS EMPRESAS
FORNECEDORAS, AS DESTINAÇÕES,
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

CADA ELEMENTO DA CADEIA
OFERECE UM SERVIÇO DIFERENCIADO
QUE CONCORRE PARA O ÊXITO DA
EXPERIÊNCIA COMO UM TODO



Características

3 - INFLUÊNCIAS EXTERNAS
FATOS ECONÔMICOS, SOCIAIS,
AMBIENTAIS, CULTURAIS,
POLÍTICOS INFLUENCIAM
POSITIVAMENTE OU
NEGATIVAMENTE:

A prestação de serviços eficaz 
A existência do turismo em si



CICLO DE VIDA DO DESTINO E DOS
PRODUTOS



Do seu suporte político

Da capacidade de se implantarem
estruturas organizacionais eficazes

De recursos financeiros adequados

 

 

êXITO DAS ESTRATÉGIAS
depende de:



Proporcionamos singularidade de
experiências?

Adotamos a sustentabilidade como
premissa de nossos negócios e território?

Temos produtos adequados para um
turismo não massificado?

Nosso ambiente é propício para
parcerias/temos essa predisposição?

Estamos no caminho certo?



Temos uma gestão baseada no
conhecimento?

A natureza é um local de conhecimento?

Temos qualidade ecológica?

A população está sendo considerada?

Temos capacidade de manter produtos
competitivos?

Sabemos que turista queremos e como
nos aproximar dele?

Estamos no caminho certo?









Gratidão!

lucianasagi@gmail.com

lucianac@fia.com.br


