
Smart cities e o turismo: uma abordagem conceitual 
sobre destinos turísticos inteligentes

Este trabalho pode ser caracterizado como uma

pesquisa exploratória, porque visa proporcionar maior

familiaridade com o tema “destinos turísticos

inteligentes”, que ainda não é amplamente estudado na

área. (GIL, 2010). Em relação aos procedimentos, a

pesquisa é, primordialmente, bibliográfica e

documental, porque ela é elaborada com base em livros

e documentos. (GIL, 2010). Por fim, este estudo é

qualitativo, porque demonstra o sentido de um

determinado fenômeno social. (FILHO; FILHO, 2013;

DENCKER, 2007).
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O século XXI é marcado pelo advento da internet 2.0, o

aumento da conectividade e interatividade entre as

sociedades, o surgimento de novas ferramentas de

computação e de coleta de dados, impulsionando

assim a evolução da urbe. (SEGITTUR, 2015).

Neste cenário de constante inovação surgem as

cidades inteligentes que, segundo Caragliu, Del Bo e

Nijkamp (2011), são aquelas que aliam investimentos

no capital humano, em infraestrutura de comunicação

modernas e em infraestruturas tradicionais para

estimular o crescimento econômico e sustentável dos

centros urbanos.

Levando em consideração este contexto, e tendo a

experiência das cidades inteligentes como referencial,

é necessário implementar um novo modelo de

território turístico: o destino turístico inteligente

(DTI). (SEGITTUR, 2015). Deste modo, o objetivo deste

trabalho é compreender a evolução e as contribuições

dos destinos turísticos inteligentes para a comunidade

local e os visitantes.
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Este trabalho deriva de uma pesquisa maior com o

objetivo de analisar se Curitiba está se tornando um

destino turístico inteligente, verificando os projetos e

ações que a cidade realiza e que a caracterizam como

um DTI. Os resultados finais deste estudo serão

apresentados em novembro de 2016.

Figura 1: Procedimentos metodológicos.
Fonte: O autor.

O fenômeno dos destinos turísticos inteligentes vem

crescendo nos últimos anos e a sua conceptualização

ainda está em progresso. É certo que a ideia do destino

inteligente nasceu da noção de cidade inteligente.

As cidades inteligentes se desenvolveram a partir da

necessidade dos gestores urbanos em empregar as

novas tecnologias da informação e comunicação para

resolver ou minimizar os problemas das cidades

modernas. (BASTOS, 2015).

Por isso, o destino turístico inteligente é aquele

destino maduro que utiliza dessas novas tecnologias,

garantindo o desenvolvimento sustentável do turismo

na localidade, além de facilitar a interação do visitante,

melhorar a qualidade da experiência do turista e,

ainda, aprimorar a qualidade de vida dos residentes.

(XIANG; TUSSYADIAH; BUHALIS, 2015). Segundo o

governo da Espanha, os destinos turísticos inteligentes

devem estar pautados em quatro eixos fundamentais:

a inovação, a tecnologia, a acessibilidade e a

sustentabilidade. (SEGITTUR, 2015).

Figura 2: Eixos fundamentais de atuação do DTI.
Fonte: SEGITTUR, 2015.

Até o momento, o principal resultado obtido

apresenta-se na definição de um novo conceito para os

destinos turísticos inteligentes, desenvolvido pelo

autor, com base em todo o material lido e analisado

para a redação do trabalho. Sendo assim, o destino

turístico inteligente é o destino turístico maduro que

integra as tecnologias da inovação e comunicação

(TICs) no desenvolvimento de ações e projetos para o

turismo, criando um ambiente turístico inovador,

sustentável e acessível para o visitante e o cidadão.
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Figura 3: Pesquisas futuras.
Fonte: O autor.
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