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INTRODUÇÃO 
 
 

No presente relatório será apresentado o Inventário da Oferta Turística 

da Pinheira. O processo foi orientado pelo Prof. Esp. Mario Corrêa da Motta e 

realizado pelos academicos do curso Gestão de Tecnólogo em Turismo 

durante a disciplina de Projeto Integrador II no ano de 2017. 

O Inventário da Oferta Turística (INVTUR) consiste em uma 

metodologia-padrão adotada pelo Ministério do Turismo que visa 

 
levantar, identificar, registrar e divulgar os atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as 
instâncias de gestão e outros itens e condições gerais que viabilizam 
a atividade turística, como base de informações para que se planeje e 
gerencie adequadamente o processo de desenvolvimento. O intuito é 
dar conhecimento do que um município tem que seja passível de 
utilização para fins turísticos para embasar as ações de 
planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do 
turismo a partir da adoção de uma metodologia-padrão para 
inventariar a oferta turística no país, de modo a disponibilizar aos 
planejadores, gestores e visitantes informações confiáveis e atuais. 
(LIMA, 2011, p.20) 
 

Conforme a própria metodologia, procura-se levantar a maior quantidade 

de dados relativos a três categorias, são elas:  

 

 (A)  Infraestrutura de apoio ao turismo – refere-se as instalações e serviços, 

públicos e privados, que proporcionam o bem-estar dos residentes e também dos 

visitantes, tais como sistema de transportes, de saúde, de comunicação, de 

abastecimento de água, de energia e tantas outras estruturas básicas e facilidades 

existentes nos municípios;  
(B)  Equipamentos e serviços turísticos – referem-se ao conjunto de 

estabelecimentos e prestadores de serviços que dão condições para que o visitante 

tenha uma boa estada, como hospedagem, restaurantes, locais de entretenimento e 

diversão, transportadoras turísticas, agências e operadoras, entre outros;  
(C)  Atrativos turísticos – referem-se aos elementos da natureza, da cultura e 

da sociedade. Lugares, acontecimentos, objetos, pessoas, ações que motivam 

alguém sair do seu local de residência para conhecê-los ou vivencia-los. 

 

Essas três categorias são fundamentais para que o turismo possa 

ocorrer em uma localidade, uma vez que o turista se desloca de sua cidade 

habitual para outra com o proposito de conhecer algo que lhe atraiu (Atrativos 



naturais, atrativos culturais, eventos programados, entre outros), durante sua 

estada ele necessita utilizar diferentes equipamentos e serviços como um hotel, 

um restaurante, uma agência de turismo receptivo. Em toda sua permanência 

ele acaba por utilizar direta ou indiretamente a infraestrutura básica da cidade 

(água, luz, transporte público, sistema de saúde, entre outros). 

Dentro do Planejamento do Turismo, o INVTUR é a primeira etapa a ser 

realizada, pois a partir dos dados obtidos, por meio dele, sobre o que a 

localidade tem a oferecer é possível desenvolver os potenciais turísticos 

explorados e ainda não explorados, é possível também identificar quais as 

debilidades ou carências dos equipamentos e serviços. 

Os fomulários do INVTUR permitem obter diferentes tipos de 

informação, as quais são coletadas in loco, normalmente mediante observação, 

entrevista com proprietário ou funcionários. Isso atribui confiabilidade aos 

dados coletados, o que por sua vez auxilia em decisões mais acertadas nas 

próximas etapas do planejamento turístico (LIMA, 2011). 

A partir do contato com essas informações do formulário, é possibilitado 

ao gestor público extrair 

 
elementos que devem subsidiar diagnósticos e prognósticos mais 
precisos. Esses procedimentos permitem conhecer as características 
e a dimensão da oferta, o que necessita ser melhorado ou 
aperfeiçoado, enfim, quais as iniciativas que devem ser tomadas e 
que podem permitir aos municípios, regiões, estados e ao país 
desenvolver o turismo mais competitivo e sustentável (LIMA, 2011, 
p.20). 

  

Portanto faz-se de extrema importância o compartilhamento desses 

dados fruto do trabalho dos alunos e professores do curso de Gestão de 

Tecnólogo em Turismo. 

 
 

 

 

 

 
 


