O TURISMO NO MUNICIPIO

O Turismo num município pode acontecer de muitas formas, mas para melhor
compreender essa atividade é preciso entender algumas questões básicas:

1) O Que é Turismo?
O Turismo é uma atividade econômica gerada pelo deslocamento voluntário e temporário de
pessoas, que por motivos diversos, deixam sua residência fixa.

2) Quem São Os Turistas?
São visitantes temporários que estão em busca de um conjunto de experiências e de
sensações, consumindo produtos e serviços dos locais que visitam.

3) Porque As Pessoas Fazem Turismo?
Existem muitas razões que fazem com que as pessoas se desloquem de seu lugar de
residência: lazer, descanso, saúde, negócios, eventos, história, esportes, cultura, tecnologia,
ciência etc. Motivos diferentes atraem públicos diferentes, com necessidades e expectativas
diferentes.

4) O Que É Necessário Para O Turismo Acontecer?
Para o Turismo acontecer é preciso motivação e infra-estrutura para o visitante se deslocar
de seu destino até outro, ou seja, é preciso um conjunto formado por:
a) ATRATIVOS TURISTICOS - Os atrativos turísticos são os lugares, os objetos ou
acontecimentos de interesse que motivam as pessoas a conhecê-los.
b) EQUIPAMENTOS

E

SERVIÇOS

TURISTICOS:

serviços

de

hospedagem,

alimentação, entretenimento, agencias de viagens, informações turísticas entre
outros.
c) INFRA-ESTRUTURA DE APOIO, que são os outros serviços básicos da
comunidade, como transporte, segurança, comunicação, saúde etc.

5) O Que O Turista Espera Encontrar Num Município?
O turista espera encontrar as condições necessárias para que possa aproveitar a viagem,
levando consigo experiências positivas, proporcionadas por:
a) Atrativos turísticos conservados;
b) Acesso viável e transporte disponível;

c) Hospedagem e alimentação de qualidade;
d) Entretenimento;
e) Serviços turísticos qualificados;
f) Boa informação e sinalização;
g) Infra-estrutura

compatível

(transporte,

comunicação,

segurança,

atendimento

médico-hospitalar, abastecimento de água, energia elétrica, rede de esgotos,
limpeza pública);
h) Preços justos;
i) Receptividade da comunidade.

6) Quais São Os Beneficios Gerados Pelo Turismo Num Municipio?
São muitos, mas podemos destacar:
a) Novas ofertas de emprego;
b) Novas formas de geração de renda;
c) Aumento da arrecadação de impostos;
d) Melhoria da infra-estrutura de apoio ao turismo, que também vai beneficiar ao
residente;
e) Preservação e manutenção do patrimônio natural e cultural;
f) Melhoria da qualidade de vida da população e conseqüentemente de sua autoestima.

Como pode ser visto, um município tem muito a ganhar com o Turismo, pois não
somente os proprietários dos atrativos e equipamentos turísticos que ganham, mas
toda a comunidade indiretamente também se beneficia.

Por isso é tão importante conhecer bem o que temos a oferecer às pessoas para
agradá-las e gerar negócios promissores na localidade, mas sem esquecer que um
município só é bom para o turista, se for bom também para seus moradores.
Fonte: Divisão de Turismo e Eventos da Prefeitura de Medianeira - adaptado do Caderno de
Orientação para a Gestão Municipal do Turismo – Paraná Turismo)

