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RESUMO 

 

 

Destinos turísticos inteligente são conceituados pela adoção de tecnologias para 
promover mudanças na gestão, preservação, infraestrutura e promoção dos 
destinos tradicionais, revelando-se como uma proposta de renovação do destino 
turístico para aumento da competitividade com a oferta de experiências 
inovadoras para o turista, informações relevantes para a governança e 
planejamento do destino e melhoria na qualidade de vida dos residentes. O 
conceito surge em resposta a uma nova demanda turística, que prioriza cada vez 
mais interação, conectividade, informação, eficiência e sustentabilidade. A 
presente pesquisa toma como objeto de estudo a dinâmica do processo de 
transformação de um destino turístico tradicional em um destino turístico 
inteligente, para tal, metodologicamente adota-se uma abordagem de estudo de 
caso, com a ótica da Teoria Ator-rede, para a realização do estudo na cidade do 
Rio de Janeiro, importante destino turístico mundial. A orientação da Teoria 
consiste em observar as ações no campo, enquanto elas estão ocorrendo, 
seguindo seus atores e aprendendo com eles a dinâmica da formação da rede 
para a produção de um relato. O resultado revelou que não estão ocorrendo 
ações por parte da iniciativa pública e nem das iniciativas privadas do turismo, 
mas sim um projeto liderado por uma instituição que incentiva o 
empreendedorismo de pequenas e médias empresas do setor turístico 
promovendo a união desses fornecedores para a promoção de um novo produto 
turístico na cidade, cujo processo organizacional está sendo desenvolvido a 
partir da adoção dos conceitos do destino turístico inteligente. A pesquisa 
também examinou a percepção do turista com relação à relevância das 
tecnologias da informação e comunicação para aprimorar a experiência turística 
no destino. Os resultados comprovam a importância e a adoção da tecnologia 
em todas as etapas da viagem, com destaque para a sua utilização no momento 
do planejamento da viagem. Mas comprovam também que os turistas ainda não 
consideram ela imprescindível para o desfrute da viagem.  
 

Palavras-chaves: Inovação. Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Teoria Ator-Rede. Destino Turístico Inteligente. Cidade 
do Rio de Janeiro.  
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ABSTRACT 

 

Smart tourism destinations are conceptualized by the adoption of technologies to 
promote changes in management, preservation, infrastructure and promotion of 
traditional destinations, revealing itself as a proposal of renewal of the tourist 
destination to increase competitiveness with the offer of innovative experiences 
for the tourist, information relevant to the governance and planning of the 
destination and improvement in the residents' quality of life. The concept arises 
in response to a new tourist demand, which prioritizes more and more interaction, 
connectivity, information, efficiency and sustainability. The present study takes 
as object of study the dynamics of the process of transformation of a traditional 
tourist destiny into an intelligent tourist destiny, for that, methodologically it adopts 
a case study approach, with the viewpoint of the Theory Actor-network, for the 
study in the city of Rio de Janeiro, a major tourist destination in the world. The 
orientation of the Theory is to observe the actions in the field while they are 
occurring, following their actors and learning with them the dynamics of the 
formation of the network for the production of a story. The result showed that 
actions are not being taken by public initiative or private tourism initiatives, but 
rather a project led by an institution that encourages the entrepreneurship of small 
and medium-sized tourism companies by promoting the union of these suppliers 
for the promotion of a new tourism product in the city, whose organizational 
process is being developed from the adoption of the concepts of the intelligent 
tourist destination. The survey also examined the tourist's perception of the 
relevance of information and communication technologies to enhance the 
destination's tourism experience. The results prove the importance and adoption 
of the technology in all the stages of the trip, especially its use when planning the 
trip. But they also prove that tourists still do not consider it essential for the 
enjoyment of the trip. 
 

Key Words: Innovation. Information and Communication Technology. Theory 
Actor-Network. Smart Tourism Destination. City of Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para descrever a justificativa e escolha do tema da pesquisa farei uma breve 

exposição de como e porque esse tema foi selecionado para o estudo. Minha 

graduação acadêmica foi em Engenharia Eletrônica, terminei a faculdade com o 

objetivo de usar a tecnologia para automação de processos, sistemas e negócios. 

Posteriormente fiz Master of Business Administration (MBA) em Gestão Estratégica 

de Negócios, com a intenção de aprimorar os conhecimentos no gerenciamento. 

Passei trinta anos da minha vida trabalhando em gestão e tecnologia, atuando em 

diversas áreas. Gerenciei projetos de automação para controlar usinas hidrelétricas, 

varejo, editora, logística, banco, prefeituras, call center, entre tantos outros. O 

exercício dessa atividade me proporcionou uma carreira de muito sucesso e 

realização profissional, conduzindo-me ao cargo de Chief Information Officer (CIO). 

Quando decidi me dedicar a área acadêmica, optei por uma mudança para uma 

nova área de estudos, queria conhecer a área de Ciências Sociais. Desejava um novo 

desafio e novos conhecimentos. O mestrado em Turismo se mostrou bem 

interessante, dado o fenômeno turístico ser muito abrangente com várias 

possibilidades de pesquisa. Seu crescimento, seus desafios e as oportunidades que 

estão surgindo a cada dia, tanto a nível de economia e tecnologia, quanto a nível de 

novos serviços, turismo social e novas experiências de viagem, me encantou.  

 Nas últimas seis décadas, segundo a UNWTO (2017), o turismo 

experimentou uma contínua expansão e diversificação, tornando-se um setor chave 

para o progresso sócio-econômico dos países. Alavancando a criação de empregos e 

novos negócios, o aumento da receita de exportação e demandando progresso das 

infraestruturas dos destinos. Como categoria de exportação mundial, o turismo ocupa 

o terceiro lugar, ficando atrás apenas de produtos químicos e combustíveis, e à frente 

de automóveis e alimentos.  

Segundo o Panorama da Organização Mundial de Turismo (UNWRO, 2017), o 

turismo tem se destacado por um crescimento praticamente ininterrupto ao longo do 

tempo, apesar das crises ocasionais, sempre demonstrando sua força e sua 

resistência. As chegadas de turistas internacionais no mundo passaram de 25 milhões 

em 1950 para 278 milhões em 1980, 674 milhões em 2000 e 1,235 bilhões em 2016. 

Da mesma forma, o rendimento do turismo internacional obtido por destinos em todo 
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o mundo cresceu de 2 bilhões de dólares americanos em 1950 para 104 bilhões de 

dólares em 1980, 495 bilhões em 2000 e 1,2 bilhões em 2016. Comprovando a força 

da economia e sua relevância para a economia mundial. 

Porém, tendo a plena consciência de estar entrando em uma área acadêmica 

nova para mim, planejar uma associação do conhecimento adquirido ao longo da 

minha trajetória acadêmica e profissional com essa nova área mostrou-se promissor 

e encorajador para ingressar nesse novo desafio. Necessitando definir o anteprojeto 

a ser apresentado no processo de seleção do mestrado, pesquisei na internet temas 

relacionando turismo e tecnologia.  

Foi uma grata surpresa ter encontrado informações sobre destinos turísticos 

inteligentes (BLANCO, 2015; BUHALIS e AMARANGGANA, 2013) e projetos de 

pesquisa ocorrendo na Espanha (SÁNCHES, MUÑOZ, 2013), China (WANG, LI e LI, 

2013) e em várias outras partes do mundo (BOES, BUHALIS e INVERSINI, 2014; 

CARAGLIU, DEL BO, NIJKAMP, 2009) abordando esse tema. 

O conceito de Destinos Turísticos Inteligentes tem sua origem nas Cidades 

Inteligentes (BOES, BUHALIS e INVERSIN, 2014) porém, há algumas diferenças 

entre eles, relacionadas aos limites geográficos e ao público-alvo. Cidades inteligentes 

se caracterizam por serem locais que oferecem uma infraestrutura moderna, apoiada 

pelas tecnologias da informação e comunicação, investimentos em capital humano, 

social e patrimonial, mobilidade eficiente, preocupação com a sustentabilidade, 

inovação, criatividade e uma elevada qualidade de vida dos cidadãos (CARAGLIU et 

al., 2009).  

Os destinos turísticos inteligentes têm como foco os turistas e visitantes e seus 

impactos antes, durante e após a visita (GRETZEL et al., 2015b). Buscam uma gestão 

mais eficiente e sustentável com crescimento da rentabilidade e competitividade 

econômica, ancorada na inovação da atividade turística e no uso eficiente das 

informações obtidas a partir das diversas bases do turismo (BLANCO, 2015). Tendo 

como alicerce o investimento em uma infraestrutura tecnológica que possibilite essas 

mudanças. 

Além de considerar, segundo a Seggitur (2013) os aspectos de governança dos 

territórios turísticos, incluindo a acessibilidade como uma das prioridades e ampliando 

os benefícios propostos também para os residentes dos destinos turísticos. De modo 
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a ter um modelo de turismo integral (CASADO, 2016), focado nas pessoas, 

competitivo, criativo, sustentável e acessível. 

 

Um destino turístico inteligente é um espaço turístico inovador, acessível a 
todos, consolidado em uma infraestrutura tecnologia de ponta que garante o 
desenvolvimento sustentável do território, facilite a interação e integração do 
visitante com o entorno e aumente a qualidade da sua experiência no destino 
e a qualidade de vida dos moradores. (Segittur, 2013). 

 

No Brasil, os primeiros subsídios obtidos foram por meio do Boletim de 

Inteligência do Sebrae (SEBRAE, 2016), apresentando o conceito, motivando sua 

implementação nos destinos turísticos e as possíveis iniciativas a serem realizadas 

para promoveram as mudanças dos destinos. O boletim apontava as dez cidades mais 

inteligentes no Brasil e destacava como a estrutura dessas cidades permitiria a 

adequação e o desenvolvimento de seus territórios turísticos. 

O tema mostrou-se atual ao constatar, por meio do levantamento bibliográfico, 

que as pesquisas abordando essa temática iniciaram somente na última década 

(BUHALIS e AMARANGGANA, 2013; BOES, BUHALIS e INVERSIN, 2014). A 

proposta dos destinos inteligentes é adotar a tecnologia para apoiar a gestão e 

governança, a infraestrutura da oferta dos serviços turísticos e a sustentabilidade do 

destino e desta forma transformar um destino tradicional em um destino inteligente, 

proporcionando aumento da competitividade e novas experiências turísticas em todas 

as etapas da viagem (GRETZEL, ZHONG e KOO, 2016).  

O tema da pesquisa foi definido com a intenção de unificar os conhecimentos 

de tecnologia com as novas possibilidades de adoção desses recursos na área de 

turismo, buscando estudar como as transformações dos destinos acontecem. Essa 

visão dialoga com o ciclo de vida, proposto por Butler (1980), segundo o qual um 

destino evolui até seu potencial máximo e pode ou não ser renovado, neste caso, 

tendo as diretrizes dos destinos turísticos inteligentes como a possível força motriz 

dessa renovação. Para o estudo foi selecionada a cidade do Rio de Janeiro, dada sua 

relevância para os estudos do turismo, sendo uma das cem cidades mais visitadas no 

mundo (EUROMONITOR, 2017), ocupando nessa última avaliação a 88º posição. 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Gretzel%2C+Ulrike
http://www.emeraldinsight.com/author/Gretzel%2C+Ulrike
http://www.emeraldinsight.com/author/Koo%2C+Chulmo
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A história tem mostrado que as tecnologias da informação e comunicação vêm 

possibilitando transformações significativas e reestruturação da economia do turismo 

(BUHALIS e O'CONNOR, 2013; BUHALIS e LAW, 2008) ao longo das últimas 

décadas. Promovendo competitividade e renovação na gestão dos destinos, conforme 

breve histórico apresentado a seguir. 

 

1.1 Revisão da literatura 

 

O turismo se caracteriza por ser uma atividade onde a informação é utilizada 

de forma intensiva nos processos de gestão, produção e consumo (GRETZEL, 

ZHONG e KOO, 2016; CASADO, 2016). Em decorrência disso, avanços na área de 

tecnologia da informação e comunicação (TIC) representam um grande impacto para 

a evolução e transformação do setor (BUHALIS e LAW, 2008).  

Ao longo da história podemos verificar que o desenvolvimento do turismo foi 

acompanhado pelas grandes inovações e evoluções das TICs (LAW, BUHALIS e 

COBANOGLU, 2014). Tendo como cenário as mudanças políticas, sociais, 

tecnológicas e culturais que influenciaram o comportamento globalizado (SANTOS, 

2013) e possibilitaram a evolução do setor turístico (GRETZEL et al., 2015b; AGUER 

e DÍAZ, 2011). 

Hoje, o princípio unitário do mundo é a sociedade mundial. Então chegamos 
a essa ideia de mundo-mundo, de uma verdadeira globalização da Terra, 
exatamente a partir dessa comunidade mundial, impossível sem a 
mencionada unicidade das técnicas, que levou à unificação do espaço em 
termos globais e à unificação do tempo em termos globais. O espaço é 
tornado único, à medida que os lugares se globalizam. (SANTOS, 2013, p. 
20) 

 

O uso da tecnologia da informação e comunicação, no turismo, teve início em 

1960 (COUTINHO e SARTI, 2007), quando a IBM em parceria com a American 

Airlines lançou o SABRE, primeiro sistema automatizado de reservas de passagens 

aéreas (CRS). Em 1976 o SABRE foi instalado em uma agência (COUTINHO; SARTI, 

2007), dando início ao processo de automação das agências de viagens. Com a 

ampliação dos CRS para as agências de turismo, estas se tornaram uma extensão de 
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vendas das companhias aéreas, uma vez que possibilitaram a verificação dos pedidos 

e reservas em tempo real. 

Segundo BUHALIS e LAW (2008), em 1980 os sistemas de CRS evoluíram 

para os sistemas de distribuição globais (GDS) gerando as primeiras bases de dados 

do turismo (COUTINHO e SARTI, 2007). Possibilitando além da operação global de 

voos, a reserva de hotéis, aluguel de carros, emissão de bilhetes de transportes, 

compra de ingressos e reserva de outros entretenimentos pelas agências de viagens 

e turismo. Hoje estão em operação três grandes sistemas de GDS: Amadeus, SABRE 

e TravelSpan, além de outros sistemas menores e regionais.  

Uma mudança significativa no processo turístico ocorreu com a popularização 

dos computadores pessoais, a expansão da internet e o desenvolvimento de websites, 

no final de 1990 (BUHALIS, 2003; BUHALIS e LAW, 2008). Essas novas tecnologias 

tornaram o turista mais informado e independente dentro da estrutura turística. Ele 

passou a obter informações sobre os destinos em websites e começou a interagir 

diretamente com os fornecedores para fazer as escolhas das viagens: compra de 

passagens aéreas, reservas de hotéis, locação de veículos, reservas em atrações, 

entre outras. Reduzindo assim, custos de intermediações com agências de viagem e 

turismo (BUHALIS 2003) e ampliando sua liberdade de escolha.  

Baidal, Monzonís e Sánchez (2015, p.330), destacam “o impacto das TIC, 

mudanças nos padrões de comportamento da demanda, novos modelos de negócios 

e uma maior sensibilidade ambiental como mudanças estruturais no turismo”. A 

internet viabilizou a mudança no consumo, na comercialização dos produtos e 

serviços; e na divulgação do turismo. O e-commerce (GRETZEL, REINO, KOPERA e 

KOO, 2015a) foi rapidamente adotado no setor turístico, mesmo em empresas de 

pequeno e médio portes. O aumento da demanda de consumidores informatizados, 

junto com a crescente necessidade de reforçar eficiência, satisfação dos clientes e 

sustentabilidade dos destinos levou gestores de turismo a revolucionarem a gestão 

operacional e estratégica, proporcionando uma reengenharia de processos na cadeia 

turística (LAW, BUHALIS e COBANAGLU, 2014). 

Esse movimento exigiu que os destinos turísticos acompanhassem essas 

mudanças e adotassem as novas tecnologias para manter sua competitividade no 

mercado turístico (Gretzel et al, 2015a). Segundo Leiper (1979), a grande questão do 
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turismo concentra-se no estudo da região do destino, pois é o destino turístico quem 

energiza a demanda da viagem. A região do destino turístico, definida no sistema de 

turismo (LEIPER,1979), consiste nos locais que atraem os turistas por suas 

características particulares, seus atrativos culturais, históricos, naturais, religiosos, 

cosmopolitas, exóticos e pelo desejo de viver novas experiências. Contempla também 

a comunidade local, a infraestrutura e os serviços oferecidos aos turistas. 

Os destinos passaram a divulgar suas informações por meio de sites na 

internet. Adotando medidas estratégias de marketing para promoção dos lugares 

turísticos, que antes dependiam das agências de viagem. O avanço das TICs 

viabilizou a oferta de uma variedade de novas ferramentas e serviços (BUHALIS, 

2003) que facilitaram a interação global e ampliaram o conceito de imediato, 

encurtando distâncias (URRY, 2007) e possibilitando a comunicação de forma 

intensiva. Na última década, a massificação dos dispositivos móveis com acesso à 

internet, câmeras digitais, redes sociais, realidade virtual e serviços de comunicação 

como Skype, WhatsApp e Facetime (LAW, BUHALIS e COBANOGLU, 2014) 

mudaram hábitos dos consumidores e aumentaram os níveis de interatividade da 

sociedade e da indústria do turismo.  

Esses novos recursos desempenharam um papel fundamental para a 

competitividade dos destinos. A facilidade de obter informações, o desenvolvimento 

dos motores de busca, as informações trocadas nas mídias sociais e as ofertas em 

sites de viagens permitiram uma nova estratégia de promoção dos destinos 

(BUHALIS, 2003), onde a oferta de serviços de infraestrutura em TIC passa a ser um 

diferencial (ANGELONI, 2016; BAIDAL, MONZONÍS e SÁNCHEZ, 2015; ADUKAITE 

et al. 2013; BUHALIS e O'CONNOR, 2013).  

Oferecer uma rede pública de internet; wi fi nos hotéis, atrações e restaurantes; 

disponibilizar aplicativos para pesquisa de informações sobre atrações, roteiros e 

compra de ingressos; tomadas para carga dos equipamentos móveis; mobilidade na 

cidade e entorno; fazer a gestão das mídias e oferecer serviços personalizados, 

tornaram-se itens importantes para a competitividade do destino (GRETZEL, REINO, 

KOPERA e KOO, 2015a). 

A informação, obtida pelas bases de dados do turismo, ganha relevância 

(WANG, LI e LI, 2013) e se coloca como um diferencial que permite fazer ações e 
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planejamento estratégico para a tomada de decisões e alocação de recursos. A 

construção de uma plataforma inteligente pode garantir ao destino uma vantagem 

competitiva. Visando surpreender os consumidores com ações personalizadas e 

alternativas que facilitem e otimizem a visita turística e proporcionem a qualidade de 

vida dos cidadãos. 

A tendência atual no turismo reside na reformulação dos produtos turísticos, 

a partir da adoção de tecnologias avançadas (NEUHOFER, BUHALIS E LADKIN, 

2015). Tornando a atração mais interativa com o auxílio das novas técnicas de 

informação digital e os dispositivos móveis. As tecnologias avançadas podem estar 

presentes tanto como facilitadoras, para suportar a experiência de turismo ou como 

parte integrante da própria experiência. Jantar digitalizado, cardápio interativo, 

plataformas interativas para planejamento da viagem, realidade aumentada1, 

realidade virtual, wearables2 são exemplos nos quais a tecnologia é parte fundamental 

da experiência turística.  

Engajamento social e interatividade, segundo FESENMAIER et al. (2017), 

parecem ser requisitos básicos para o aprimoramento das experiências. c destacam 

que as redes sociais desempenham um papel central e confirmam a importância dos 

meios de comunicação social, em todas as fases da viagem. As mídias sociais 

influenciam o comportamento do consumidor (BUHALIS e LAW, 2008) sendo 

utilizadas não só para o compartilhamento de informações, mas também para a troca 

de experiências turísticas entre os consumidores.  

Esse cenário tem reflexo na formação de um novo perfil de turista, mais 

consciente, informado, conectado e em busca de experiências autênticas, 

colaborativas e inovadoras (KOO et al., 2013). 

                                            

1 Realidade Aumentada é uma tecnologia utilizada para unir o mundo real com o virtual, através da 
inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário em tempo real com o apoio de 
algum dispositivo tecnológico (webcam ou smartphone), usando a interface do ambiente real, adaptada 
para visualizar e manipular os objetos reais e virtuais (CHUNG, HAN e JOUN, 2015). 
2 Wearable é a palavra que resume o conceito das chamadas “tecnologias vestíveis”, que consistem 

em dispositivos tecnológicos que podem ser utilizados pelos usuários como peças do vestuário. Óculos, 
relógios, sapatos, pulseiras, camisas e etc. São diversos os exemplos de como a tecnologia móvel 
pode ser inserida em diferentes acessórios, seja como uma fonte de informação, comunicação ou 
entretenimento para os seus utilizadores. 
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1.2 O novo perfil dos turistas  

  

Os padrões de consumo dos novos turistas acompanham as grandes 

transformações proporcionadas pelas tecnologias (BUHALIS e AMARANGGANA, 

2013). Essas mudanças cresceram impulsionadas pelas facilidades oferecidas pela 

internet e foram ampliadas com o uso dos dispositivos móveis, e têm sido decisivas 

em fatores como a mobilidade, a instantaneidade e a interação social promovida pelas 

redes sociais (BAUMAN,2011). Como consequência, os turistas estão em um 

processo crescente de apropriação das TIC (GRETZEL et al., 2015b), produzindo, 

distribuindo e consumindo informações. 

Os novos turistas usam a tecnologia para muitas tarefas relacionadas com o 

consumo turístico (BUHALIS e LAW, 2008), tais como a procura de informações, a 

troca de opiniões e experiências, a compra, o compartilhamento de serviços, 

avaliações e reclamações. Dentro desta apropriação, o poder das opiniões e críticas 

online, a partir das redes sociais, assume uma parte relevante no comportamento do 

consumidor (COHEN, PRAYAG e MOITAL, 2014), oferecendo além de informações, 

segurança para a decisão e contratação dos serviços. 

Praticidade, orientação e agilidade (FRIEDMAN, 2016) são três termos 

decisivos nesse novo comportamento. Os turistas contemporâneos demandam 

informações que facilitem suas decisões, deslocamentos e aproveitamento da viagem. 

Os principais representantes desse novo perfil, são os jovens da geração Y (LEASK 

et al., 2013), que se tornarão o maior grupo de viajantes em 2020 (SANTOS, VEIGA 

e ÁGUAS, 2016). Fazem parte desse grupo indivíduos nascidos entre 1979 e 1994. 

São especialmente sensíveis a preços, tecnologia, segurança e sustentabilidade do 

meio ambiente (BENCKENDORFF et al., 2010). Estão mais conscientes social e 

ambientalmente. Procuram destinos que adotem práticas sustentáveis, que cuidem 

da região e valorizem a comunidade local (LEASK et al., 2013).  

Por força da geração Y, está ocorrendo um crescimento muito sensível no 

turismo urbano, que já representa cerca de 20% das chegadas mundiais e comprova 

uma notável capacidade de gasto (RANZINI et al., 2015). São responsáveis pelo 

crescimento em alguns segmentos do turismo: compras, competições esportivas, 
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festivais de música, vinho, cinema ou gastronomia. Esses eventos tornam-se o 

principal motivo da viagem (LEASK et al., 2013).  

Esses turistas adotam modelos colaborativos com relativa facilidade (RANZINI 

et al., 2015) e têm uma abertura maior para considerar outras opções e tipos de 

viagens, com base nas oportunidades que surgem dos modelos colaborativos em 

suas diferentes modalidades, tais como Airbnb, HomeAWay, Wimdu, Couchsurfing, 

Bike Sharing Moobie e Uber. Segundo Ranzini et al. (2015), a economia 

compartilhada é frequentemente associada a tecnologias móveis e da Internet e 

envolve consumidores mantendo acesso a bens e serviços sem possuí-los. 

Outro perfil de turistas que também vem se destacando nos últimos anos é o 

dos turistas sêniors (SANTOS, VEIGA e ÁGUAS, 2016). Esse segmento é composto 

por pessoas aposentadas que possuem mais tempo disponível e um poder de compra 

mais elevado. Apresentam também níveis mais altos de renda discricionária e 

menores níveis de endividamento (MAJOR e MCLEAY, 2013). Têm predisposição 

para viajar mais vezes, inclusive durante as estações de baixa, contribuindo assim 

para reduzir a sazonalidade turística, que é um dos principais problemas enfrentados 

pelos destinos turísticos e prestadores de serviços (CROUCH e RITCHIE, 2000).  

Para o setor de turismo, é importante acompanhar as tendências de 

comportamento apresentadas pelos turistas e as mudanças nas formas de interação 

com os destinos turísticos. O impacto da tecnologia no cotidiano, desafia os destinos 

a estarem mais integrados ao meio digital, aumentado assim sua competitividade. O 

viajante espera que a empresa acompanhe seu ritmo, acompanhe a velocidade 

proporcionada pela banda larga e responda de imediato às suas solicitações. Estar 

preparado para essa dinâmica é imprescindível para a renovação do destino 

(GRETZEL et al., 2015a; BUTLER, 1980).  

As constantes mudanças que ocorrem no âmbito global exigem monitoramento 

contínuo e sistemático das tendências que influenciam o comportamento do 

consumidor para o planejamento estratégico do destino (BUHALIS, AMARANGGANA, 

2013). A crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental; a economia 

compartilhada; o consumo consciente; o avanço no domínio e uso de novas 

tecnologias de comunicação e informação e a agilidade proporcionada pelas novas 

formas de interação são provavelmente as questões mais relevantes para o setor do 
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turismo na atualidade (LEASK et al., 2013; BENCKENDORFF et al., 2010; URRY, 

2007; BAUMAN, 2001).  

Dessa forma, observa-se, segundo Blanco (2015), alguns desafios globais 

enfrentados pelos destinos turísticos, tais como: 

 

 Oferecer um marketing mais colaborativo e integrado, articulando 

adequadamente a mensagem da marca do destino; 

 Gerenciar a comunidade de interesses do território turístico de forma 

equilibrada; 

 Configurar seu modelo de gestão com governança aberta;  

 Reter e atrair talentos e aproveitar melhor seus recursos humanos e 

sistemas participativos;  

 Integrar os novos modelos colaborativos; 

 Gerenciar adequadamente os volumes de dados e informações 

disponíveis, para o planejamento estratégico do destino; 

 Oferecer serviços diferenciados, por meio dos recursos digitais móveis 

e tecnologias avançadas;  

 Oferecer experiências inovadoras para responder às demandas de 

conectividade e personalização de serviços durante todo o ciclo da 

viagem, aumentando assim, a competitividade dos destinos. 

 

Nesse contexto torna-se imperativo acompanhar as tendências do mercado 

quanto à inovação dos destinos turísticos para mantê-los competitivos e renovados 

(GRETZEL et al, 2015; WANG, 2014). Para isso, acompanhar as tendências de 

consumo e comportamento apresentadas pelos turistas, que estão mais exigentes, 

informados e interativos é imprescindível (COHEN, PRAYAG e MOITAL, 2014). O 

impacto da tecnologia no cotidiano e nas práticas de consumo, por meio das redes 

sociais e dispositivos móveis, desafia os destinos turísticos a estarem cada vez mais 

integrados ao meio digital. 

Nesse cenário, a estratégia dos destinos turístico inteligente abraça a adoção 

das TIC e da sustentabilidade para inovação dos destinos. Segundo a Seggitur (2015) 
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os destinos inteligentes têm como principais características: ser um espaço turístico 

inovador; dispor de tecnologia de ponta; ser destinos integrados e interativos que 

oferecem acessibilidade; valorizar o capital humano; focar no desenvolvimento 

sustentável; saber gerir os recursos de forma eficiente; garantir mais competitividade 

ao setor turístico e possibilitar experiências de qualidade aos turistas. 

As iniciativas de transformação de um destino de turismo tradicional em um 

destino turístico inteligente (DTI) estão ocorrendo em diversos países (LUND e 

JÓHANNESSON; 2017; BOES, BUHALIS e INVERSINI, 2014; KOO et al., 2013; 

WANG, LI e LI, 2013), com destaque para a Espanha e China, pioneiras nessas 

iniciativas.  

Estudar como ocorre a transformação de um DTI no Brasil, levou à realização 

dessa pesquisa. O estudo de caso com abordagem qualitativa foi adotado com o 

objetivo de examinar se há iniciativas para transformar a cidade do Rio de Janeiro em 

um destino turístico inteligente e relatar como elas estão ocorrendo, identificando 

quais são os atores que participam da rede que está promovendo a mudança e como 

ela está sendo articulada? O estudo pretende ser uma contribuição para explorar o 

tema destinos turísticos inteligentes, e diminuir o gap de pesquisas realizadas no 

Brasil frente a outros países que já estão explorando esse tema a alguns anos.  

Como Yin (2010) sugere, esta abordagem é particularmente útil quando a teoria 

ainda não foi estabelecida ou quando os princípios aceitos não estão ainda 

estabelecidos. Este fato é particularmente adequado para esse estudo, dada a 

contemporaneidade do tema destino turístico inteligente (FESENMAIER e CHOE, 

2017, GRETZEL et al, 2015; GRETZEL et al, 2015a; WANG,Li e LI, 2013). 

A pesquisa fundamentou-se na Teoria Ator-Rede (CALLON, 1986; LATOUR, 

2000; 2012) e buscou acompanhar a formação da rede do destino turístico inteligente, 

e suas complexas interações, traduções e controvérsias, seguindo seus atores, suas 

inscrições e seus movimentos. 

 

1.3 Objetivo da pesquisa 

 

A pergunta da pesquisa busca saber como a cidade do Rio de Janeiro está se 

preparando para ser um destino turístico inteligente. O objetivo geral é examinar e 
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descrever como a cidade do Rio de Janeiro está se articulando para realizar sua 

transformação de um destino tradicional para um destino turístico inteligente. Na 

trajetória da realização da pesquisa, os seguintes objetivos específicos foram 

efetivados: 

 

1) Realizar uma profunda revisão bibliográfica sobre o tema destinos turísticos 

inteligentes; 

2) Identificar e acompanhar as iniciativas de DTI na cidade do Rio de Janeiro; 

3)  seguir os atores da rede DTI e aprender com eles como está ocorrendo o 

processo de transformação; 

4) Elaborar relato da iniciativa estudada, descrevendo como está ocorrendo 

a transformação do destino a partir da formação da rede e das movimentações 

resultantes de disputas, negociações, convencimento, engajamento e mobilização 

dos atores envolvidos. 

 

O estudo almeja ser uma ferramenta para examinar o modelo de implantação 

de um destino turístico inteligente no Brasil e também contribuir para a adoção da ANT 

nos estudos de turismo. Por ser um tema de abrangência multidisciplinar a pesquisa 

poderá ser utilizada como instrumento de conhecimento para o meio acadêmico, 

órgãos governamentais, empresas prestadoras de serviços turísticos e prestadores 

de serviços de tecnologia e infraestrutura. 

A relevância da abordagem pode ser comprovada pelas diversas mudanças 

proporcionadas pela crescente influência da tecnologia, das mídias sociais, da 

economia colaborativa e dos movimentos de sustentabilidade no mercado turístico, 

resultando na demanda de novos modelos de negócios e promoção dos destinos, 

focados na satisfação e personalização de serviços turísticos visando aumentar a 

competitividade do destino. O tema também está em foco no meio acadêmico, como 

evidenciam os eventos TECTUR  2016 e 2017 e o 3º Seminário Brasil Espanha de 

Inovação Tecnológica.  

Apesar do crescimento da abordagem da teoria Ator-Rede nas pesquisas 

acadêmicas, sua aplicação nas pesquisas do turismo ainda é recente. O capítulo 

seguinte tem o propósito de apresentar a teoria e seus principais conceitos. 



24 

 

 

 

 

2  TEORIA ATOR-REDE (ANT) 

 

O objetivo deste capitulo é apresentar a Teoria Ator-Rede (Actor Network 

Theory) também conhecida como Sociologia da Tradução, Sociologia da Translação 

ou Sociologia da Associação. Denominada para fins de simplificação da leitura, a partir 

deste ponto, como ANT. Ao apresentar sua origem e seus principais conceitos, busca-

se expor a proposta da adoção dessa teoria como uma lente de estudo para a 

pesquisa desenvolvida. 

 

2.1 Origem  

 

Segundo Muniesa (2015), a ANT teve sua origem no Centro de Sociologia da 

Inovação (SCI) da Escola de Engenharia de Minas, em Paris, na década de 1980. 

Sendo desenvolvida na gestão de Michel Callon, engenheiro, sociólogo, ex-aluno e 

diretor do SCI em 1982, e contou com a participação relevante de Bruno Latour, 

filósofo e pesquisador, já conhecido na época por sua pesquisa etnográfica pioneira 

de um laboratório de neuroendocrinologia (LATOUR, WOOLGAR, 1979). 

Também contribuíram os pesquisadores e ex-alunos do SCI Madeleine Akrich 

e Antoine Hennion e estudiosos de outros países, entre eles, John Law. O intercâmbio 

com sociólogos e historiadores do Reino Unido e Países Baixos foi significativo para 

a orientação da ANT para a sociologia da ciência (MUNIESA, 2015).  

O desenvolvimento da ANT também teve influência de diversos intelectuais do 

pós-estruturalismo francês, autores como Michel Seres, Gilles Deleuze, Algirdas 

Julien Greimas, Michel Foucault, Gilbert Simondon, François Dagognet, André Leroi 

Gourhan e David Bloor foram determinantes para o desenvolvimento dos principais 

conceitos da teoria, abordando as preocupações filosóficas relacionadas ao pós-

estruturalismo (MUNIESA, 2015). Segundo Latour (1987) a ANT tentava ser 

construtivista e realista ao mesmo tempo, considerando que a verdade e a realidade 

científica existem, mas não sem um processo de interação meticulosamente material. 

A interação com a engenharia e com o SCI contribuíram para uma 

compreensão industrial e tecnológica do construtivismo a partir de estudos em 
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ciências sociais e tecnologia (BARON e GOMEZ, 2016). Na ANT a realidade não 

segue o padrão, tradicional, assumido pelas cientistas sociais na abordagem de 

convenções sociais, crenças e representações coletivas (LATOUR, 2000). Para 

Muniesa (2015) a ANT é construída com a visão do engenheiro, como resultado de 

um processo organizado, interativo e laborioso de articulação material, 

caracterizando-se por uma abordagem materialista e uma compreensão construtivista 

da verdade. 

Em seu princípio fundamental a ANT considera que a sociedade resulta de 

padrões de aglutinamento e ordenamento, gerados com base em múltiplas interações 

e associações que as pessoas estabelecem, com os mais diversos tipos de materiais. 

E se configura, em sua essência, em uma trama composta por redes de elementos 

heterogêneos (LAW, 1992). A aplicação empírica dos conceitos da ANT permite 

conhecer uma realidade que vai sendo produzida e reconstruída, na medida que são 

observadas as interações que ocorrem entre as diversas redes dos cenários 

estudados. 

 

2.2 Principais Conceitos 

 

Na ANT, o conceito de sociedade é substituído pelo de coletivos de humanos 

e não-humanos que se associam formando redes, em um processo contínuo de 

transformação de interesses, denominado de tradução (LATOUR, 2012). A 

materialidade relacional é um pilar desta teoria. Ela destaca a necessidade de tratar 

com o mesmo olhar humanos e não-humanos para a compreensão da realidade. Law 

(1992) afirma que a maior parte de nossas relações é mediada pela materialidade e 

questiona o que seria das organizações se não fosse a presença da materialidade. 

Na ANT as materialidades deixam de ser apenas artefatos e passam a ter agência, 

ou seja, participam das ações e provocam transformações (LATOUR, 2013).  

A proposta da ANT, inspirada na semiótica pós-estruturalista 

(JÓHANNESSON, 2005), é não focar em categorias isoladas de humanos e não-

humanos. Todos são agentes e possíveis atores nas redes e o mundo consiste de 

relações heterogêneas e dinâmicas entre esses diversos atores. A análise deve ser 
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simétrica, sendo importante a agência dos não humanos tanto quanto dos humanos 

nas redes (LAW,1992). O que importa são os relacionamentos entre os agentes e 

como ocorre o processo de construção e consolidação das redes.  

Esse processo definirá os papéis dos agentes, entre intermediários e 

mediadores, podendo alterná-los, de acordo com as ocorrências na rede. “[...] os 

intermediários são os que transportam significado ou força sem transformá-los, [...] Os 

mediadores transformam, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p 65).  

Inscrição é a nomenclatura usada pela ANT para “todos os tipos de 

transformação que materializam uma entidade num signo, num arquivo, num 

documento, num pedaço de papel, num traço” (LATOUR, 2001, p. 350). Por meio das 

inscrições são encapsulados os conhecimentos que serão transferidos na rede por 

meio de mediadores, que são “atores dotados da capacidade de traduzir aquilo que 

eles transportam, de redefini-lo, desdobrá-lo, e também de traí-lo’”(LATOUR, 2013, p. 

80). 

Na Teoria ator-rede, a noção de ator não se resume ao sentido tradicional de 

ator social, uma vez que ela é usada para definir tudo que age, que tem um papel e 

que deixa rastros. Podendo ser pessoas, instituições, tecnologias, artefatos etc. Como 

diz Latour (2012, p. 75), “usar a palavra “ator” significa que nunca está claro quem e 

o que está atuando quando atuamos, dado que um ator no cenário nunca está só na 

sua atuação”. Como destacado por Law (1992), nada age isoladamente, o agente é 

sempre quem participa de uma série de combinações envolvendo objetos, processos, 

dispositivos e atores humanos, por isso o agente é sempre uma rede e a própria rede 

pode ser agente. Uma rede de atores não pode ser redutível a um único ator nem a 

uma só rede. 

Segundo Latour (2012), ator ou actante pode ser definido por qualquer 

entidade, elemento, coisa, pessoa, ou instituição que age sobre o mundo e sobre si, 

sendo capaz de ser representada na rede. Na ANT a noção de rede está ligada a 

fluxos, circulações, alianças, movimentos. O conceito de redes na ANT está 

relacionado ao de uma rede sociotécnica (LATOUR, 2000), rede essa, que permite a 

análise crítica e interdisciplinar da ciência e da tecnologia num contexto social por 

meio da percepção da sociedade como uma rede social heterogênea (LAW, 1992). 
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Definir uma rede sociotécnica implica em descrever toda a materialidade dos fluxos e 

agenciamentos que ocorrem nessa associação.  

 

Se os seres humanos formam uma rede social não é porque eles interagem 
com outros seres humanos. É porque eles interagem com os seres humanos 
e muitos outros materiais também. E, exatamente como seres humanos têm 
suas preferências – eles preferem interagir de certas formas e não de outras 
– esses outros materiais que compõem as redes heterogêneas do social 
também têm suas preferências. Máquinas, arquitetura, roupas, textos – todos 
contribuem para o ordenamento do social. E – esse é meu ponto – se esses 
materiais desaparecessem, também desapareceria o que às vezes 
chamamos de ordem social. A teoria ator-rede diz, então, que ordem é um 
efeito gerado por meios heterogêneos. (LAW 1992, pp 3) Tradução livre 

 

As conexões estabelecidas nas redes também podem ser compreendidas 

como instrumentos de poder. Para os filósofos da ANT, o poder é consequência das 

associações ator-redes e não sua causa (LATOUR, 2013). Nesse sentido, os atores 

não podem alcançar seus objetivos sozinhos, precisam de movimentos, às vezes de 

desvios que devem ser aceitos e alianças que devem ser construídas.  

O conceito de poder na ANT foi influenciado pela percepção de Foucault (1987) 

sobre as relações de poder. Para a ANT, o pré-requisito para relações sociais 

duradouras e ordenadas são objetos ou materiais que podem enquadrar as interações 

sociais e torná-las duráveis (CALLON, LATOUR, 1981). Em sua obra Vigiar e Punir 

(FOUCAULT,1987) aponta como as estruturas sociais são construídas por meio das 

relações de diferentes entidades, e como o poder e o saber podem ser vistos como 

efeitos relacionais enredados nessas estruturas.  

 

[...] Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 
favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e 
saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 
não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de “poder-
saber” não devem então ser analisadas a partir de um sujeito do 
conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema do poder; mas é 
preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os objetos a 
conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos 
dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas transformações 
históricas. (FOUCAULT, 1987, p. 27). 

 
Os conceitos mais relevantes da ANT, segundo Hernández (2003), são a 

tradução e a simetria geral. Eles foram influenciados pelas teorias de Michel Serres 
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(1974) e David Bloor (1991). O conceito de tradução veio da Filosofia das Ciências, e 

o princípio da simetria geral foi uma evolução do conceito de simetria do Programa 

Forte da Sociologia do Conhecimento, iniciado pelo filósofo e sociólogo David Bloor 

(1991). No entanto, outras influências importantes podem ser identificadas na 

formação da teoria, como a noção de rizoma, elaborada por Deleuze e Guattari (1980); 

as considerações sobre dispositivo e poder, provenientes da filosofia de Michel 

Foucault (1987); e o conceito de signos e inscrição de Jaques Derrida (1972). 

Defendendo que a sociologia pode ir além das pesquisas institucionais e com 

isso avançar na explicação sobre a produção do conhecimento, Bloor (1976) propõe 

o desenvolvimento de um programa forte da sociologia do conhecimento. Para tanto 

sugere quatro princípios básicos para a sociologia do conhecimento científico:  

 

1 Ser causal, isto é, preocupado com as condições que trazem crença ou 
estados de conhecimento. Naturalmente, haverá outros tipos de causas além 
das sociais que cooperarão para criar crenças. 2 Ser imparcial em relação à 
verdade e à falsidade, racionalidade ou irracionalidade, sucesso ou fracasso. 
Ambos os lados dessas dicotomias exigirão uma explicação. 3 Ser simétrico 
em seu estilo de explicação. Os mesmos tipos de causa explicariam dizer, 
crenças verdadeiras e falsas. 4 Ser reflexivo. Em princípio, seus padrões de 
explicação deveriam ser aplicáveis à própria sociologia. Como a exigência de 
simetria, esta é uma resposta à necessidade de procurar explicações gerais. 
É uma exigência óbvia de princípio porque, de outra forma, a sociologia seria 
uma refutação permanente de suas próprias teorias. (BLOOR, 1976, p. 5) 
Tradução livre 

 

A partir do programa forte tornou-se possível considerar as pesquisas 

científicas como uma construção social, influenciada tanto por aspectos internos da 

própria comunidade científica, como por aspectos externos da sociedade a que 

pertenciam (HERNÁNDEZ, 2003). Segundo Bloor (1991), qualquer estudo da 

sociologia deveria considerar tanto o contexto social quanto o científico. O autor 

destacou que pelo princípio da simetria, as explicações sociais, psicológicas e 

econômicas deveriam ser utilizadas simetricamente em ambos os contextos, tanto 

para as verdades aceitas quanto para as crenças que não foram validadas.  
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2.2.1 O princípio da Simetria  

 

 Latour e Woolgar (1979) ampliaram os pressupostos da simetria de Bloor para 

além do tratamento da igualdade entre a verdade e o erro, dos vencidos e dos 

vencedores na história das ciências, criando o conceito de simetria generalizada. Este 

princípio considera sociedade e natureza elementos do mesmo plano ontológico 

(LATOUR, 2013), modificando o pensamento sociológico de que apenas pessoas 

podem ser agentes, agir independentemente e fazer suas próprias escolhas 

livremente. A simetria, na visão dos autores, oferece o tratamento analítico indistinto 

a ambos, conferindo também aos não-humanos a capacidade de agir e interferir no 

curso dos acontecimentos (LAW, 1997). 

Em outras palavras, objetos e artefatos não humanos, que podem ser desde 

um dispositivo inteligente, como computadores, smartphones, sensores, servidores, 

wearables, até documentos, instruções e passaportes, entre outros, não são 

considerados simplesmente como algo produzido por humanos, mas adquirem 

autonomia e vida própria. Podem, na simetria generalizada, ser muito mais do que 

elementos coadjuvantes, a ponto de “autorizar, permitir, produzir, encorajar, consentir, 

sugerir, influenciar, bloquear, retribuir e proibir” (LATOUR, 2013).  

A partir do conceito da simetria generalizada é possível compreender que não 

há separação do mundo dos humanos e dos não-humanos, a natureza e a sociedade 

são ambas constituintes de redes heterogêneas. A simetria permite perceber que o 

mundo, a realidade e todas as entidades atuantes são produtos de relações, 

interações e construções intermináveis, em que o objetivo e o subjetivo se misturam 

e se transformam continuamente. Cada entidade da rede é marcada por um atributo 

imprescindível: o hibridismo entre humanos e não humanos, não há como isolar um 

do outro (CALLON,1986). 

Para Law (1992), a sociedade é o resultado de padrões de aglutinação e 

ordenação gerados com base em múltiplas interações e associações que ocorrem 

conscientemente entre pessoas e materiais, construindo uma trama composta por 

redes. Law (1992) destaca que quase todas as interações com outras pessoas são 

mediadas por meio de uma rede de objetos, como telefone, internet, computador, 

documentos, papel e uma rede de pessoas. Essas várias redes participam do social, 
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ajudando a moldá-lo. Nesse sentido, o social é uma rede heterogênea, constituída não 

apenas de humanos, mas também de não-humanos cujos processos de tradução os 

conectam para atingirem um objetivo comum. 

 

2.2.2. O princípio da Tradução 

 

Segundo Hernández (2003), o conceito de tradução da ANT tem como principal 

influenciador Michel Serres e em particular sua obra Hermes III, La Traducción 

(SERRES, 1974), nela o autor explora o conceito de tradução como qualquer 

transformação que implique certo grau de variância e deslocamento. Considera a 

tradução como um processo de construir conexões, abrir caminhos e desenvolver 

comunicação. Para Serres (1974) o interessante na tradução é estudar o processo de 

tradução e não a tradução em si, observar o que ocorre por meio das ações concretas 

que ela produz.  

Tradução é o mecanismo pelo qual os mundos sociais e naturais 
progressivamente tomam forma. O resultado é uma situação em que 
determinadas entidades controlam outras. Compreender o que os sociólogos 
geralmente chamam de relações de poder, significa descrever a forma como 
atores são definidos, associados e simultaneamente obrigados a permanecer 
fiel às suas alianças. O repertório da tradução não é projetado apenas para 
dar uma descrição simétrica e tolerante a falhas de um processo complexo, 
que constantemente mistura uma variedade de entidades sociais e naturais. 
Ele também permite compreender, como alguns obtêm o direito de se 
expressar e representar os muitos atores silenciosos dos mundos sociais e 
naturais que eles mobilizaram. (CALLON, 1986, p. 223) Tradução livre 
 

Para Callon (1986), a noção de tradução enfatiza o deslocamento contínuo e 

as transformações que ocorrem no processo. O autor aponta quatro fases do processo 

de tradução: problematização, interessamento, engajamento e mobilização (CALLON, 

1986). As quatro se referem-se respectivamente: 1.como associar atores a partir de 

um problema levantado, determinando um ponto de passagem obrigatório (PPO); 

2.como tornar o problema interessante para os atores, identificando preferências e 

possíveis alianças; 3.como engajá-los, para fazê-los agir e negociar para que façam 

o que é esperado; e, por fim, 4.como mobilizá-los para atingir o objetivo comum.  

Os deslocamentos ocorrem em todas as fases do processo de tradução, 

deslocam-se objetivos, interesses, dispositivos, opiniões, seres humanos, não-
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humanos, inscrições, etc., alguns movimentos são mais significativos e impactantes 

do que outros e determinam o fluxo e a dinâmica da tradução (MOL, 2007).  

 

[...] a análise da luta pelo ordenamento é central à teoria ator-rede. O objetivo 
é explorar e descrever processos locais de orquestração social, ordenamento 
segundo padrões, e resistência. Em resumo, o objetivo é explorar o processo 
frequentemente chamado de tradução o qual gera efeitos de ordenamento 
tais como dispositivos, agentes, instituições ou organizações. Assim 
‘tradução’ é um verbo que implica transformação e a possibilidade de 
equivalência, a possibilidade que uma coisa (por exemplo, um ator) possa 
representar outra (por exemplo, uma rede). (LAW, 1992, p. 5)  

 

O processo de ordenamento, por meio do qual elementos heterogêneos são 

levados a se associarem e, assim, constituir redes, é denominado de tradução. 

Segundo Latour (2012) o objetivo da ANT é compreender os processos de tradução 

por meio dos quais o social é produzido. Por essa razão a teoria é também 

denominada de Sociologia da Tradução. Traduções são processos eventuais, 

laborais, associativos e fluídos que ocorrem nas redes, como exemplo, processos que 

ocorrem em um laboratório de pesquisa. Latour (2000) propõem seguir os atores para 

identificar e compreender as associações que eles estabelecem e como são tecidas 

as redes que dão existência e poder ao social. 

Para Latour (2000) a tradução é a interpretação dada pelos construtores de 

fatos científicos aos seus interesses e ao das pessoas que eles alistam. Por meio das 

traduções, os atores se associam, formam alianças, e, com isso, ocorrem 

transformações mútuas (ARNABOLDI e SPILLER, 2011). Para transformar uma 

afirmação em fato é necessário que outras pessoas acreditem nela, é preciso alistar 

pessoas e deixar-se alistar por elas. Promover o interesse explícito das pessoas 

favorece o objetivo a ser alcançado. Na visão de muitos autores a ANT retrata o 

mundo como um arranjo móvel (VAN DER DUIM, REN, JOHANNESSON, 2013; 

LATOUR, 2000; CALLON,1986), onde tudo é decorrente das práticas relacionais dos 

atores na rede e da ordenação das estruturas, em um processo recursivo de tradução 

(LAW, 1992). 

Neste processo de tradução destacam-se outros conceitos relevantes da ANT, 

tais como caixa preta, controvérsias e pontualização. Latour (2000) afirma que um fato 

científico pode ser definido pelo conceito de caixa-preta. Este conceito tem sua origem 
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na Teoria dos Sistemas, onde caixa preta é definido como um sistema fechado, de 

alta complexidade, cuja estrutura interna é desconhecida, limitando-se as análises as 

suas entradas e saídas (BERTALANFFY, 1968). Esta apropriação realizada por 

Latour traduz-se em alegar que um fato que antes era motivo de controvérsia se 

consolidou e tornou-se uma verdade, sendo necessário apenas a compreensão de 

suas entradas e saídas. Quando o fato é aceito, e não gera mais controvérsias, se 

solidifica cada vez mais, à medida que os atores o propagam na rede como uma 

premissa inquestionável. 

 

A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina 
ou conjunto de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é 
desenhada uma caixa preta, a respeito da qual não é preciso saber nada [...]. 
Ou seja, por mais controvertida que seja sua história, por mais complexo que 
seja seu funcionamento interno, por maior que seja a rede comercial ou 
acadêmica para a sua implementação, a única coisa que conta é o que se 
põe nela e o que dela se tira (LATOUR, 2000, p. 14). 

 

As controvérsias são questões que estão em debate e ainda não foram 

estabilizadas por soluções aceitas na rede, isso é, não se tornaram caixas-pretas 

(FENWICK e EDWARDS, 2012). Quando um fato provoca discordâncias, ele produz 

deslocamentos e alista atores formando apoiadores e opositores, os chamados 

grupos e antigrupos (LATOUR, 2012), segundo Latour (2012) as formações de grupos 

deixam mais rastros do que as conexões já estabelecidas, porque quando um grupo 

é formado, o mecanismo para mantê-lo vivo fica visível e permite ser rastreado. Além 

disso, é na formação dos grupos que serão definidas as fronteiras e os argumentos 

utilizados para alistar os atores na rede.  

 
Controvérsias são situações onde atores discordam (ou melhor,  concordam 
sobre seu desacordo). A noção de desacordo deve ser tomada no sentido 
mais amplo: as controvérsias começam quando os atores descobrem que não 
podem se ignorar e as controvérsias terminam quando os atores conseguem 
desenvolver um sólido compromisso para viver juntos. Qualquer coisa entre 
esses dois extremos pode ser chamada de uma controvérsia (VENTURINI, 
2010, p. 261) - tradução livre. 
 

Embora a ANT considere todos os deslocamentos como efeitos ou produtos de 

redes heterogêneas, nem sempre suas ramificações são visíveis. O processo 

chamado pontualização ocorre quando parte da rede consolida suas interações a 
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partir de movimentos que ordenam seus elementos; estabilizando-a. Nesse caso, 

ocorre a formação de uma caixa-preta que funciona como uma unidade, um 

intermediário (LATOUR, 2012).  

 

[...] Sempre que uma rede age como um único bloco, então ela desaparece, 
sendo substituída pela própria ação e pelo autor, aparentemente único dessa 
ação. Ao mesmo tempo, a forma pela qual o efeito é produzido é também 
apagada: nas circunstâncias ela não é visível e nem relevante. Ocorre então 
que algo muito mais simples surge – uma televisão (funcionando), um banco 
bem administrado, ou um corpo saudável -, por um tempo, para cobrir as 
redes que o produziram. (LAW, 1992, p. 5)  
 

A ANT se apresenta como uma alternativa para os estudos das ciências sociais 

(LATOUR, 2012). Partindo da definição da sociedade como redes híbridas, que 

agregam pessoas, coisas e tecnologias em complexos movimentos de tradução, ela 

busca oferecer ferramentas para obter a compreensão dos ordenamentos sociais do 

mundo. A partir da aplicação de seus conceitos é possível relatar uma realidade que 

é promulgada a partir da observação das associações e movimentos das redes 

estudadas. 

Latour e Woolgar (1979), afirmam que a única maneira de compreender a 

realidade dos estudos científicos é acompanhar os cientistas em ação, já que a ciência 

está baseada sobre uma prática, e não sobre ideias pré-concebidas. Do ponto de vista 

metodológico, é preciso ficar atento aos detalhes da prática científica, descrevendo-a 

com a maior exatidão possível, tal qual os antropólogos descrevem seus objetos de 

estudo. 

  

2.3 Aplicando a Teoria Ator-Rede nos Estudos de Turismo 

  

A ANT foi desenvolvida como uma teoria que permitia ultrapassar as barreiras 

impostas pelos estudos tradicionais da sociologia. Propondo uma simetria na análise 

de aspectos técnicos e sociais, ela inicialmente voltou-se para os estudos de ciências 

e tecnologia (CALLON; LATOUR,1981; LATOUR,2012). Com o passar dos anos, foi 

conquistando espaço no meio acadêmico, sendo aplicada em diversas áreas de 

pesquisas, tais como: ciência da comunicação (BRUNO, 2012), sociologia 

(JOHNSON, 1988), economia (TIRONE, 2014), inclusão digital (TELES, JOIA, 2011), 



34 

 

 

 

 

gestão e organização (ALCADIPANI e HASSARD, 2010); e educação (FENWICK e 

EDWARDS, 2012). 

Nos últimos 17 anos a ANT também passou a ser adotada nos estudos de 

turismo por uma série de autores (O'NEILL e WHATMORE, 2000; FRANKLIN, 2004; 

CLOKE e PERKINS, 2005; JÓHANNESSON, 2005; REN, 2009; REN, PRITCHARD E 

MORGAN, 2010; VAN DER DUIM, 2005 e 2007; BEAR, 2016; BEAR, SCARLES E 

TRIBE, 2016). Os primeiros estudos deram ênfase ao papel das materialidades e da 

agência dos não humanos, com o objetivo de oferecer novas descrições para o 

desenvolvimento do turismo e suas implicações na sociedade e nos espaços. 

Propondo assim, uma nova perspectiva para as ordenações relacionais do turismo. 

Os três artigos descritos a seguir ilustram esta perspectiva. 

O artigo de O´Neill e Whatmore (2000) traçou três caminhos para estudar como 

a rede de um dos empreendimentos enoturísticos mais luxuosos na Austrália, The 

Convent  at Peppertree, se configurava. Os caminhos rastreados pelos pesquisadores 

foram: as relações sociais das parcerias empresariais; o edifício Convent, onde 

funcionava o negócio; e a paisagem gastronômica, a partir da qual o restaurante 

produzia produtos locais. Esses rastros abriram algumas das múltiplas formas pelas 

quais, o conhecimento e a agência foram distribuídos, por meio da rede, e permitiu 

novas possibilidades de narração de histórias financeiras ilustrando as dificuldades 

espaciais da produção e do consumo. 

Em seu artigo Frankling (2004) oferece uma maneira completamente 

diferente de entender as origens, o significado e o materialismo relacional do turismo. 

A partir de uma nova ontologia define o mundo do turismo como uma composição 

hetrogênea, um mundo turístico a ser visto, sentido, interpelado e viajado. Com esta 

perspectiva o autor destaca o significado paradoxal do nacionalismo como um 

ordenamento, com implicações claras para o surgimento do ordenamento turístico. 

Além disso, direciona o caminho das pesquisas para o relacionamneto de tecnologias 

e objetos de turismo, bem como indivíduos-chave cujos sonhos de turismo foram 

essenciais para a história do ordenamento do turismo. O turismo visto como uma  

ordenação, oferece uma alternativa à visão estruturalista que por muito tempo 

influenciou e inibiu os estudos turísticos.  
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Jóhannesson (2005) argumenta que a ANT pode ser uma abordagem 

metodológica eficaz para estudar o desenvolvimento do turismo devido a dois motivos. 

Em primeiro lugar, a sua capacidade de lidar com a materialidade relacional do mundo 

social, iminente no conceito de tradução que destaca as práticas de rede de diferentes 

atores; e, em segundo lugar, a vontade de compreender múltiplas ordenações 

relacionais, criando diversas formas de espacialidade turística para a análise. Na visão 

do autor, o turismo é uma ‘prática no espaço que envolve múltiplas mobilidades e 

ocorre em diferentes tipos de redes, as quais são dependentes de diferentes tipos de 

espacialidades’ (JÓHANNESSON, 2005, p. 134). A tradução é destacada como o 

processo que determina a materialidade das agências e define os cenários dos atores 

e suas interações nas redes híbridas de humanos e objetos. Seu artigo ilustra a 

aplicação da ANT como uma orientação metodológica por meio da discussão de um 

projeto de desenvolvimento turístico na Islândia. 

 Uma utilização mais abrangente da ANT ocorre a partir dos estudos de 

doutorado de René Van der Duim (2005). Em sua tese, o autor propõe um conceito 

novo para traduzir a ANT para o campo de estudos de turismo. Incorporando os 

conceitos de simetria, materialismo relacional e tradução ele cria o Tourismscapes 

(VAN DER DUIM, 2005, 2007) para definir os complexos processos de ordenação e 

tradução que ocorrem no setor do turismo.  

Esses processos versam sobre a ordenação de pessoas e coisas interligadas 

em redes heterogêneas, dispersas em padrões temporais e espaciais, que compõem 

o turismo (VAN der DUIM, 2005,2007). Dialogando com a ANT, o autor aponta que o 

estudo turístico deve ser realizado seguindo os rastros de significados e tarefas que 

são atribuídos e distribuídos em redes sóciomateriais contingentes e interdependentes 

constituídas por pessoas, organizações, objetos, tecnologias, natureza e espaços.  

A materialidade e a simetria segundo Van der Duim (2007), se revelam no 

turismo, por meio dos corpos físicos; dos objetos e espaços do turismo; e das 

informações e meios de comunicação. Inscrições como passaporte e vistos de 

viagens, por exemplo, desempenham um papel importante em criar e manter a ator-

redes, eles podem autorizar ou mesmo impedir um movimento das redes. A todo 

momento, todos os elementos que atuam nos Tourismscapes precisam executar suas 
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agências, buscando construir ator-redes coerentes e duradouras. Caso contrário, o 

fluxo dos processos será interrompido, demandando novos arranjos.  

Van der Duim, Ren e Jóhannesson (2013) lembram da erupção do vulcão 

Eyjafjallajökull, ocorrido em 2010, na Islândia.  A nuvem cinza produzida pela erupção 

contaminou o espaço aéreo europeu, transformando o ordenamento dos processos 

habituais de viagens em um caos. Centenas de aeroportos foram fechados e milhões 

de passageiros ficaram retidos, causando um enorme impacto na vida de várias 

pessoas e a necessidade da execução de novos ordenamentos em decorrência do 

ocorrido. Esse fato ilustra como as soluções modernas ainda estão expostas às 

incertezas dos processos naturais, e também, como a mobilidade do turismo depende 

de várias associações, envolvimento e ordenações na ator-redes. Demostrando 

assim, como os processos e traduções são interconectados, instáveis e dependentes.  

Pela luz dessa dinâmica a investigação dos Tourismscapes deve ser 

essencialmente empírica a fim de estabelecer as traduções e ordenações específicas 

do coletivo3 e revelar todos os agentes que participam do processo turístico. René 

Van der Duim (2007) aponta os três principais elementos dos processos de ordenação 

do Tourismscapes: pessoas e organizações proporcionando e usando os serviços de 

turismo; Ambientes Híbridos e; uma matriz de máquinas e TIC em rede. 

Tourismscapes dependem da atuação de inúmeros trabalhadores em 

empresas de diversos portes e segmentos heterogêneos, em atuação global ou local, 

conectadas por meio de processos complexos de ordenação. E, de milhões de turistas 

consumindo serviços, realizando compras de produtos locais, ou situando coisas 

(caravanas, barracas, resíduos, seus corpos) em ator-rede (REN, 2017; VAN DER 

DUIM e JÓHANNESSON, 2017). 

Ambientes híbridos são espaços de turismo moldados por atrações naturais e 

culturais; hotéis, restaurantes e instalações de entretenimento; outros recursos que o 

turista contempla e atendam ao olhar do turista (URRY, 2002); destinos incomuns, 

locais de riscos, animais e objetos promulgados em turismo. 

                                            

3 Coletivo na ANT, segundo Callon e Law (1995), denota ‘união de pessoas e coisas’, coleções de 

partes e peças materialmente heterogêneas. 
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 A rede engloba uma matriz de objetos que ampliam o turismo no tempo e no 

espaço (VAN DER DUIM, 2017). São atores não-humanos que compõem a estrutura 

material, recursos e tecnologias que definem e configuram a interação, tais como: 

redes de transportes, fios, cabos, redes de telefonia, internet, informações, fotos, 

imagens, transferência de dinheiro, cartões de crédito internacionais, smartphones, 

informações do computador, passaporte e mídias sociais, entre outros. 

 No entanto, quem define o conceito de Tourismscapes não são os atores, mas 

sim, as relações da ator-redes e sua heterogeneidade (VAN DER DUIM, REN E 

JÓHANNESSON, 2013). As entidades, nas ator-redes, alcançam sua forma como 

consequência dos processos de tradução e de suas relações de ordenamento. Mas 

elas também são conduzidas a ações por meio dessas mesmas relações, em um fluxo 

contínuo de movimento de associações.  

Em suma, o turismo é realizado em conjunto por coletivos ativos de pessoas e 

coisas que continuamente se inter-relacionam definindo múltiplos processos de 

ordenação. Fazendo uso de tecnologias essas interações podem ser estendidas e 

estabilizadas através do tempo e espaço. Ordem, poder, hierarquia e escala (local ou 

global) na ator-redes, são associativas e relacionais, sendo visualizadas e 

compreendidas nos processos de Tourismscapes (JÓHANNESSON, 2012).  

Outros estudos aplicados na ANT têm contribuído para uma nova visão e uma 

conscientização crescente da importância da agência dos não-humanos nos estudos 

turísticos. Quando elementos não-humanos são expressados na ator-redes, eles 

impõem sua relevância nos processos de ordenação do turismo, como os cetáceos 

(CLOKE e PERKINS, 2005), o queijo Oscypek (REN, 2009, 2011); charutos (SIMONI, 

2012); gorilas (VAN DER DUIM, AMPUMUZA e AHEBWA, 2014); estradas e as ruínas 

(LUND, JÓHANNESSON, 2014) e bonecos de neve (FØRDE, 2015). Permitindo 

assim, revelar a complexidade e a multiplicidades dos processos de tradução e o papel 

da materialidade para a compreensão dos fenômenos turísticos. 

Em seu artigo sobre o uso da ANT e os estudos turísticos, Beard, Scarles e 

Tribe (2016) destacam uma série de pesquisas que aplicam a ANT, em diversos 

contextos de turismo, para explorar sob esse novo olhar, conceitos relacionais tais 

como: destino (BÆRENHOLDT, 2012; FÁRIAS, 2012); empreendedorismo e inovação 

(ARNABOLDI, SPILLER, 2011; JÓHANNESSON, 2005; PAGET, DIMANCHE e 
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MOUNET,  2010 ); pesquisa acadêmica (REN, PRITCHARD, MORGAN, 2010; TRIBE, 

2010); relação entre o turismo e o desenvolvimento (HUMMEL, VAN DER DUIM, 2012; 

VAN DER DUIM, 2007); e análises das complexidades das redes de turismo 

(DREDGE, 2015; JÓHANNESSON, 2005; REN, 2010 ).  

Estes estudos evidenciam a ANT como um dispositivo poderoso para gerar 

descrições detalhadas das práticas de como o turismo é promulgado (VAN DER 

DUIM, REN, JÓHANNESSON, 2017) e corroboram com o conceito de estudos que a 

ANT propõe ‘ aprender com os atores sem impor-lhes uma definição a priori de suas 

capacidades de construção mundial’ (LATOUR, 1999, p.20). 

 

[...] estudos inspirados na ANT não se interessam principalmente pelo que o 
turismo ‘é’ ou como foi delimitado, mas sim, como o ‘turismo funciona’ e como 
ele se expande e interfere com outras realidades; como é montado, decretado 
e ordenado; como se mantém em conjunto; e como ele pode desmoronar. 
Estão preocupados com as relações e não com as fronteiras [...]. (VAN DER 
DUIM, REN e JÓHANNESSON, 2017, p. 144).4 Tradução livre. 

 

Outra intervenção importante da ANT nos estudos turísticos pode ser verificada 

na pesquisa de Lugosi (2016), ele propõe uma abordagem sóciotecnológica para 

conceituar os processos de autenticação em uma sociedade que convive 

intensamente com a tecnologia. O autor argumenta que a autenticação envolve a 

inscrição de valor para objetos, lugares, ações e experiências. Em decorrêcia disso, 

processos de autenticação no turismo devem ser entendidos por meio de uma 

concepção de práticas de mercado de interações humano-tecnológicas. 

Esses mercados são concebidos como arranjos performativos sóciotécnicos 

em que bens e serviços são objetivados e trazidos juntos em um único espaço onde 

seus valores são negociados (LUGOSI, 2016). A noção de ‘objetos experienciais’ 

segundo Lugosi, é definida para conceituar as configurações de conhecimento 

relacionadas ao turismo, que são capturadas, transformadas e retransmitidas por meio 

de práticas tecnológicas. Ele explora também, como o valor de tais objetos são 

                                            

4 […] ANT-inspired studies are not primarily interested in what tourism ‘is’ or how it can be delimited, 

but in how tourism ‘works’ and how it expands and interferes with other realities; how it is assembled, 
enacted, and ordered; how it holds together; and how it may fall apart. Being concerned with relations 
rather than boundaries… (VAN DER DUIM, REN e JÓHANNESSON, 2017, p. 144) 
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produzidos e qualificados por meio da rede de interações de atores humanos e não 

humanos. 

   

2.4 ANT como Perspectiva de Pesquisa 

 

A escolha da teoria ANT deve-se a sua abordagem sobre materialidade, 

ordenação e multiplicidade para os estudos do turismo. O conceito de materialidade 

relacional, associado a simetria geral, permite destacar a agência de atores não-

humanos, com isso pode-se observar também o papel da natureza, da imaginação, 

das redes sociais, dos artefatos e das tecnologias que compõem as redes 

heterogêneas que fazem o turismo acontecer e se desenvolver nos destinos turísticos.  

Para estudar os destinos turísticos inteligente, tornar-se imprescindível 

compreender a agência dos não-humanos, principalmente das tecnologias da 

informação e comunicação, visto que as TIC são os pilares desses novos destinos 

(GRETZEL et al., 2015a), sendo responsáveis pelas diversas transformações, 

interações e ordenações que ocorrem nas redes de trabalho desses destinos. Bem 

como pelas associações que ocorrem nas diferentes espacialidades (URRY, 2007) 

das redes. 

A ordenação no turismo envolve uma gama de trabalho relacional (VAN DER 

DUIM, 2007), para planejar e contratar uma viagem os turistas utilizam smartphones, 

blogs, agências virtuais, sites de relacionamento, passaporte, reserva de voos, 

compra de bilhetes de atrações, consultam o clima, entre tantas outras ações que 

envolvem corpos, tecnologia, memórias e materialidades. A ANT permite estudar este 

processo complexo que é o turismo por meio das traduções da rede sóciotécnica, sem 

privilegiar nem o lado técnico e nem o lado social. 

Segundo Latour (1986) a ANT não vê a sociedade como sendo o que nos une, 

mas sim, como o que tem ser realizado em conjunto. Interessa-se pelas associações 

que dizem como os arranjos sociais são realizados e estabilizado. Este conceito 

aplicado aos estudos turísticos, orienta o foco em como o turismo ocorre, como é 

construído, promulgado e ordenado; o que o mantém funcionando; e como ele pode 

desmoronar (VAN DER DUIM, REN e JÓHANNESSON, 2017). 
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A metodologia orienta rastrear as práticas relacionais dos atores e como as 

estruturas são montadas em um processo recursivo de redes ou tradução (LATOUR, 

2012). O mais importante é observar a ação, como ocorrem as mediações e quais são 

os processos de tradução. A realidade pode ser vista em várias formas relacionais, 

por meio de discursos, lugares, documentos, objetos, políticas, pessoas e práticas de 

turismo. A ANT permite descrever as múltiplas ordenações por meio das quais os 

destinos inteligentes são promulgados, e como as inovações possibilitadas pelas TIC 

alteraram a forma como o turismo é realizado (GRETZEL et al., 2015b). 

As tecnologias estão presentes nas três etapas da viagem: no planejamento, 

onde são utilizados recursos de imagens, sites de serviços, blogs e mídias sociais 

para obter as informações da viagem e realizar as contratações; durante a viagem, 

por meios de aplicativos, sensores, serviços e compartilhamento de informações e 

imagens; e no final da viagem onde avaliações e recordações são compartilhadas em 

diversos sites de relacionamentos sociais (GRETZEL et al., 2015a). 

 Também tem presença importante, nas instituições, que planejam e ordenam 

os destinos e nos prestadores de serviços turísticos. A todo momento são realizados 

novos investimentos em dispositivos e sistemas, tanto para oferecer experiências 

diferenciadas, quando para obter informações dos clientes. Segundo Law, Buhalis e 

Cobanoglu (2014), prestadores que investirem em sistemas de informações e na 

gestão integrada dos dados dos clientes, antes, durante e depois das viagens poderão 

realizar análises para estratificação, personalização e melhoria dos serviços. 

Identificar quem são seus clientes em potencial; quais são seus desejos; quais suas 

dificuldades culturais e como estão sendo visualizados nas mídias sociais, isso 

possibilita oferecer serviços diferenciados e aumentar as chances do retorno ao 

destino e a captação de novos hóspedes. 

 O turismo é visto como uma prática que envolve múltiplas mobilidades e 

espacialidades nas diversas redes (JÓHANNESSON, 2005). A informação, os 

objetos, as pessoas, o dinheiro, o imaginário, todos possuem mobilidade no mundo 

contemporâneo, viabilizar esses deslocamentos torna-se requisito para os destinos 

turísticos inteligentes, tanto a nível de serviços de apoio ao turismo, oferecidos no 

destino; quanto na oferta do próprio destino, por meio de redes sociais, sites, entre 

outros (VAN DER DUIM, 2007). Essas movimentações ocorrem através das redes, 
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em uma dinâmica que comprime o tempo e o espaço, unindo ator-redes fisicamente 

espalhados pelo mundo todo. John Urry (2007) aponta por meio do seu paradigma 

das mobilidades, as dinâmicas contemporâneas que afetam humanos e não-

humanos. 

 

A mobilidade corporal das pessoas por causa do trabalho, lazer, vida familiar, 
prazer, migração e fuga, organizada em termos de diferentes modalidades de 
tempo-espaço (desde deslocamentos diários a um exílio existencial).  
O movimento físico de objetos para produtores, consumidores e varejistas; 
bem como o envio e recebimento de presentes e lembranças.  
A mobilidade imaginativa efetuada através das imagens de lugares e povos 
que aparecem e são difundidos em vários meios de comunicação visuais e 
impressos.  
Mobilidade virtual muitas vezes em tempo real, transcendendo assim a 
distância geográfica e social. 
 A mobilidade comunicativa através de mensagens pessoais por meio de 
SMS, textos, letras, telégrafo, telefone, fax e aparelhos móveis. (URRY, 2007, 
p.47) Tradução livre 

 

O paradigma das novas mobilidades (URRY, 2007), é resultante da percepção 

do autor sobre o impacto que a mobilidade traz e faz na sociedade. Em sua visão a 

mobilidade não deve ser analisada somente no sentido de movimento, ela é um 

fenômeno social que tem reflexos nas organizações, na produção, no consumo, no 

turismo e nas comunicações em todo o mundo. Devendo ser considerada tanto a 

possibilidade quanto a impossibilidade do movimento na análise das transformações 

sociais. Por meio do paradigma, o autor propõe uma mudança na forma como as 

ciências sociais analisam as práticas econômicas, sociais comportamentais.  

O paradigma das mobilidades, dialogando com a ANT, que retrata o mundo 

como um arranjo móvel (VAN DER DUIM, REN e JÓHANNESSON, 2017), questiona 

a visão estática adotada pela sociologia para analisar o comportamento social, sua 

proposta é focar nas formas múltiplas, diversas e sobrepostas do movimento das 

pessoas, objetos, informações e imaginação para um estudo mais dinâmico das 

transformações que ocorreram no passado e que continuam acontecendo no mundo 

pós-moderno. 

Para Elliot e Urry (2010) a vida moderna caracteriza-se por ser uma sociedade 

em rede, onde pessoas vivem em uma dimensão virtual, utilizando as novas 

tecnologias para estar além do tempo-espaço, refletindo este comportamento também 
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nas práticas turísticas. Os autores criam o conceito de Capital de Rede, que é a 

habilidade em usar a tecnologia, o conhecimento e as articulações, para acesso amplo 

a informações e contatos, de forma a manter relações sociais com pessoas que não 

estão necessariamente próximas e que podem gerar benefícios emocionais, 

financeiros e práticos em prol de si mesmo e daqueles a quem pretende beneficiar. 

Apontam oito elementos básicos que são necessários para a constituição e 

reprodução do capital de rede:  

 

1. Uma série de documentos, vistos, dinheiro e qualificações que permitem a 

movimentação segura entre cidades e países;  

2. Contato com amigos, familiares e pessoas do trabalho que ofereçam 

convites, hospitalidade e reuniões;  

3. Capacidade de movimento em diversos ambientes, inclusive a habilidade, 

competência em interesse no uso dos recursos tecnológicos de comunicação 

tais como smartphones, SMS, e-mail, internet, entre outros; 

4. Acesso amplo a informações e contato;  

5. Equipamentos de comunicação;  

6. Locais seguros e interativos para contatos, acomodação, trabalho e lazer; 

7. Acesso aos meios de transportes, contas de e-mail, internet, telefone;  

8. Tempo e outros recursos para monitorar os sete elementos anteriores, 

além da capacidade de remediar eventuais falhas. (Elliot, Urry, 2010, p. 10-

11) Tradução Livre 

 

Ao adotar a ANT para o estudo do turismo, serão reveladas várias versões de 

como as redes dos destinos turísticos inteligentes e suas relações podem ser 

descritas e quais as consequências políticas para o relato que será produzido. Para 

Mol (2007), essa multiplicidade é compreendida ao pensarmos como as diferentes 

redes que produzem distintas versões de um fenômeno podem sustentá-lo, mantendo 

uma singularidade do mesmo. O desdobramento dos modos de ordenação implica em 

múltiplas formas de promulgar a realidade. 

A ANT permite ao pesquisador seguir os atores e descrever como as relações 

são estabelecidas, como são superadas as resistências, como ocorrem as 

controvérsias, o ordenamento organizacional e quais estratégias estão sendo 

adotadas nas associações mediadas nas redes (LATOUR, 2012). Desta forma serão 

descobertas a dimensão, os limites e os padrões de ordenamento dos elementos 

híbridos da rede, mostrando como é organizado o coletivo de pessoas e coisas para 
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que o destino turístico inteligente aconteça, a partir da interpretação do pesquisador 

(CALLON,1986).  

Descrever as redes, dando voz a seus informantes constituídos por:  projetos, 

documentos de planejamento estratégico, agências, infraestrutura, hotéis, discursos, 

turistas, tecnologia, atrações, internet, e tantos outros componentes humanos e não-

humanos permitirá compreender como a rede é construída e como flui em suas 

múltiplas execuções e espacialidades, permitindo estudar os destinos turísticos 

inteligentes a partir de uma visão integrada das redes e de todos os seus constituintes.   

A ANT foi escolhida por ser a lente que permite estudar o turismo enfatizando 

sua natureza materialista, associativa e dinâmica. Revela-se como uma prática que 

descreve relações, tecnologias, identidades, mobilidades e realidades múltiplas (VAN 

DER DUIM, REN e JÓHANNESSON, 2013; ELLIOT e URRY, 2010), associadas em 

redes heterogêneas em novas espacialidades, que estão além do deslocamento 

físico-espacial.  

Segundo Latour (2012) a ANT se aplica para projetos de inovação, a narrativa 

final deve proporcionar o entendimento da formação e dinâmica da rede do destino 

turístico inteligente permitindo compreender qual o poder e quais as dinâmicas que 

fazem o destino turístico inteligente acontecer e sua importância (ou não) para a 

atratividade do destino. 
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3  A INTELIGÊNCIA NO TURISMO 

 

Ao longo dos últimos anos, estamos vivendo transformações econômicas, 

sociais e tecnológicas que estão impactando, significativamente, as cidades e os 

destinos turísticos (BUHALIS e AMARANGGANA, 2013). O crescimento demográfico 

nos centros urbanos, os problemas decorrentes da urbanização, a ascensão 

econômica da China (KIM e HAN, 2012), novas demandas dos turistas e a presença 

onipresente da tecnologia em nossas vidas (BLANCO, 2015), têm levantado questões 

importantes sobre novas formas de gestão, sustentabilidade e competividade no 

turismo. 

Nesse cenário, a inteligência ganha ressignificação e é associada ao uso 

intensivo de TIC (BUHALIS e AMARANGGANA, 2013; BOES, BUHALIS e INVERSINI, 

2014, GRETZEL et al. 2015) para promover modernidade, eficiência, inovação, 

sustentabilidade e competitividade nos destinos. O conceito de destino turístico 

inteligente surgiu a partir do paradigma das cidades inteligentes (NEIROTTI et al., 

2014) e vem se solidificando na medida em que novas soluções tecnológicas são 

adotadas pelo setor para promover governança, gerenciamento inteligente de 

recursos naturais, mobilidade, gestão inteligente, big data5, acessibilidade, 

competitividade e novas experiências e serviços para o turista.  

Novos dispositivos, aplicativos e tecnologias surgem para apoiar as 

transformações demandadas, tais como: computação na nuvem, gestão de grandes 

quantidades de dados e informações, internet das coisas, wi-fi, aplicativos móveis, 

sensores e realidade virtual, acompanhados de uma crescente capacidade de 

processamento computacional (WANG, LI e LI, 2013, SUN et al., 2016). Trazer 

inteligência para os destinos turísticos requer também interligar dinamicamente as 

partes interessadas, por meio de uma plataforma tecnológica sobre a qual 

informações relativas às atividades de turismo podem ser compartilhadas e trocadas 

                                            

5 Big data são grandes volumes de dados heterogêneos e dinâmicos, coletados a partir de diversas 

fontes, que organizados de forma eficiente, permitem conhecer mais sobre a cidade e traduzir esse 
conhecimento em decisões para promever melhorias, inovação e maior desempenho (SUN et al., 
2106). 
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dinamicamente. Segundo Baidal, Monzonís e Sánchez (2015) um dos desafios dos 

destinos inteligentes é a presença de muitas partes interessadas, que têm interesses 

distintos uns dos outros, mas precisarão compartilhar informações. 

O turismo sempre esteve na vanguarda em adotar as inovações tecnológicas 

(GRETZEL, SIGALA e XIANG, 2015; BUHALIS E LAW, 2008). Aplicações de 

tecnologias no turismo levaram a mudanças fundamentais no comportamento do 

turista e em suas demandas (BUHALIS e LAW, 2008), bem como na modernização 

dos serviços e competitividade (GRETZEL et al. 2016). “Num futuro previsível, estima-

se que o turismo continuará crescendo e mudando significamente com a utilização de 

dispositivos inteligentes e tecnologias aplicadas amplamente em seus diversos 

setores” (KOO et al., 2013, p.589). 

As cidades estão se modificando, não só por automatizarem serviços 

oferecidos aos cidadãos por meio de aplicativos de mobilidade, wi-fi e outras mídias, 

mas principalmente por utilizar as TIC como meio para permitir acompanhar, 

compreender e planejar a cidade, em tempo real, para melhorar sua eficiência, 

equidade e qualidade de vida dos seus cidadãos e visitantes (BATTY et al., 

2012). Essa nova visão está mudando a maneira como as cidades estão sendo 

planejadas para se tornarem cidades inteligentes.  

 

3.1 Cidade Inteligente 

 

No atual contexto socioeconômico mundial é indiscutível que a tecnologia tem 

um papel relevante em nossas vidas. Para Blanco (2015) vivemos em uma sociedade 

hiperconectada, onde a informação está literalmente e ininterruptamente ao alcance 

de nossas mãos. Para analisar este momento é importante compreender as 

mudanças impostas pelas TIC, quanto ao uso intensivo dos recursos tecnológicos. 

Segundo Friedman (2016), a tecnologia deixou de ser uma opção e passou a ser uma 

imposição.  

Novas tecnologias, como realidade aumentada e GPS, permitem, por meio de 

smartphones e webcam, novas experiências na cidade e tornam-se um poderoso 

recurso para o planejamento urbano, oferecendo soluções para otimizar a mobilidade 
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(NAM e PARDO, 2011). A comunicação móvel contribui para uma interação mais 

dinâmica e mudanças nas práticas urbanas, culturais e sociais. A computação ubíqua 

e a internet das coisas (IoT)6 trazem uma nova realidade, na qual sensores e redes 

cada vez mais velozes são capazes de identificar e responder a eventos.  

Esses eventos informam condições climáticas, estado emocional das pessoas, 

otimizam o uso dos transportes, sugerem roteiros de atividades e controlam o 

consumo de energia, entre tantas outras possibilidades (FESENMAIER et al, 2017). A 

cidade com os novos recursos proporcionados pelas TIC, principalmente pelo uso dos 

dispositivos móveis, está experimentando uma refuncionalização dos espaços físicos 

e das múltiplas interações que ocorrem nestes espaços, possibilitando o 

desenvolvimento de uma cidade mais inteligente. 

Em 2014, o uso de smartphones para acesso à internet, superou o número de 

acessos utilizando computadores (CNOVA, 2016). A CNOVA aponta que o Brasil é 

hoje o sexto maior mercado consumidor de smartphones do mundo, tendo uma base 

instalada de 38,8 milhões de aparelhos, representando 17% dos celulares do país, 

devendo chegar a 70,5 milhões em 2017. O ranking é liderado pela China, com 436,1 

milhões, seguido pelos Estados Unidos (143,9 milhões), Índia (76 milhões), Japão 

(40,5 milhões) e Rússia (35,8 milhões). De acordo com as projeções da CNova (2016), 

o número de usuários de telefones inteligentes chegará a 2,56 bilhões em 2018. Com 

isso, os smartphones representarão 51,7% de todo o mercado móvel.  

Segundo Gretzel et al. (2015b, p.1) “inteligência tornou-se uma palavra-chave 

para descrever tecnologias, desenvolvimento econômico e social proporcionados por 

tecnologias que dependem de sensores e novas formas de conectividade”. Além 

disso, o conceito de inteligência quando aplicado a cidades, engloba também 

governança e sustentabilidade para a qualidade de vida dos cidadãos (GONZÁLEZ e 

ROSSI, 2007). Para Monfaredzadeh et al. (2015), o termo remete a uma nova 

estratégia de gestão contemporânea, intitulada cidade inteligente (smart city). 

                                            

6 A Internet das coisas (IoT) é uma infra-estrutura global que permite a coleta e transmissão de dados 
por meio da interligação (física e virtual) de dispositivos, sensores e objetos de informação conectados 
via redes. Com IoT, objetos físicos são integrados em um sistema semelhante à Internet para que 
possam interagir uns com os outros e com sistemas de gestão inteligentes a fim de promover serviços 
inovadores (SUN et al., 2016). 
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Um dos fatores mais relevantes para a demanda de uma nova gestão é a 

elevada concentração das pessoas nas áreas urbanas. De acordo com a ONU-Habitat 

(ONU, 2013), desde 2007, mais da metade da população mundial vive em cidades e 

centros urbanos e a estimativa é de que em 2050, com a população projetada para 

nove bilhões de pessoas, esse percentual aumente para 70%. Decorrente deste 

crescimento agravam-se os problemas de energia, água, mobilidade, segurança, 

sustentabilidade e conflitos sociais (KIM e HAN, 2012).  

E também ocorre o aumento da demanda por conectividade, uma vez que a 

internet e os aplicativos móveis mudaram o modus operandi de diversas atividades do 

dia a dia (WANG, XIANG e FESENMAIER, 2014). A ligação telefônica foi substituída 

pela conversa via WhatsApp; os mapas foram substituídos pelos GPS dos celulares; 

produtos e pessoas são divulgados por meio do Youtube e do Facebook; jornais, 

revistas, filmes e livros são acessados pelos celulares; home office; e-learning e redes 

sociais proporcionam novas formas de trabalhar, estudar e se relacionar (BUHALIS e 

LAW, 2008).  

Neste cenário é imprescindível buscar soluções para tornar as cidades 

adequadas para este crescimento e para as mudanças urbanas (CARAGLIU et al., 

2009), que estão ocorrendo. Melhorando a eficiência de suas operações, otimizando 

o uso de seus recursos e proporcionando qualidade de vida para seus habitantes e 

visitantes. A tecnologia da informação e comunicação (TIC) destaca-se como um pilar 

para a renovação das cidades, facilitando a inovação e o empreendedorismo 

(GRETZEL et al., 2015). 

Na proposta de cidades inteligentes, a TIC surge não como o meio de promover 

as mudanças necessárias, mas sim como o próprio foco das mudanças nas cidades 

(CALZADA, 2016). Vários projetos piloto foram patrocinados pelas indústrias de 

tecnologia e pelo desejo dos governantes de construir cidades mais eficientes, 

modernas, com uso intensivo de tecnologia, visando o crescimento econômico da 

cidade e a criação de um diferencial competitivo.  

Diversos projetos (DIRKS et al, 2009; CHOURABI et al., 2012; CARAGLIU et 

al., 2009; GIFFINGER et al., 2007) autointitulados como cidade inteligente ocorreram 

em 2013 (LEE, 2014), em todas essas implementações, disponibilizar soluções 

baseadas em tecnologia foi o grande objetivo dos projetos. Sensores para informar 
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vagas de estacionamento livres; otimização dos transportes; cartões inteligentes para 

conhecer hábitos dos consumidores e monitoramento de pessoas por meio de 

pulseiras e relógios, são exemplos de projetos que foram implementados.  

Projetos isolados podem melhorar a inteligência da cidade, mas não tornarão 

ela inteligente e sustentável (NEIROTTI et al., 2014). Para essa transformação é 

imperativo um planejamento, visando analisar o status atual da cidade, suas 

características econômicas e sociais, suas variáveis estruturais urbanas e suas 

necessidades, para definir os projetos que deverão ser realizados para ajudá-la nesta 

transformação (BAIDAL, MONZONÍS e SÁNCHEZ, 2015).  

Essa visão, segundo Batty et al. (2012), abrange várias estratégias com o 

propósito de melhorar os serviços básicos, a competitividade econômica, garantir o 

uso racional dos recursos e a qualidade da vida, priorizando assim, um urbanismo 

mais sustentável, inclusivo, participativo e criativo, que ocorre em torno de uma nova 

infraestrutura, governança e com o uso intensivo da tecnologia da informação e 

comunicação, para possibilitar uma cidade inteligente e sustentável.  

 

3.1.1 Cidade Inteligente Sustentável 

 

Não existe uma definição única para cidade inteligente, o fator comum de várias 

definições, ver quadro 1, é que todas destacam a ampla utilização das TIC para 

promover melhorias na infraestrutura das cidades, refletindo em uma melhor 

prestação de serviços para os cidadãos, governança participativa e incentivo a novos 

modelos de negócios e capacitação do capital humano. Proporcionando, 

simultaneamente, a qualidade de vida no ambiente urbano e o seu desenvolvimento 

sustentável e econômico (NAM E PARDO, 2011; (GIL-GARCIA, PARDO E NAM, 2015; 

CARAGLIU et al., 2011; (MADAKAM E RAMASWAMY, 2015). 
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Quadro 1 - Definições para Cidade Inteligente 

Referência Definição 

Madakam e Ramaswamy 
(2015) 

O conceito de cidade inteligente propõe melhorar o desempenho e 
simplificar os problemas urbanos, através do uso da tecnologia para a 
prestação de serviços de forma eficiente e efetiva. Isso resultaria no 
melhor uso dos recursos, menores custos e maior qualidade de vida 
para os cidadãos. 

Gil-Garcia, Pardo e Nam 
(2015) 

Apontam cinco pontos para uma cidade inteligente: uso de TIC; 
presença de infraestrutura física e de rede; oferta de melhores serviços 
à população; combinação, integração e interconexão de sistemas e 
infraestruturas, permitindo o desenvolvimento social cultural, 
econômico e ambiental; perspectivas de um futuro melhor. 

Marsal-Llacuna et al. 
(2014) 

As iniciativas de cidade inteligente tentam melhorar o desempenho 
urbano usando dados, tecnologias da informação e da comunicação (TI) 
para proporcionar uma prestação de serviços aos cidadãos, monitorizar 
e otimizar a infraestrutura existente, aumentar a colaboração entre os 
diferentes agentes econômicos e encorajar modelos de negócios 
inovadores nos setores privado e público. 

Caragliu et al., (2011) Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e 
social, transporte e infraestrutura de comunicação moderna (TIC) são o 
combustível para o crescimento econômico sustentável e uma alta 
qualidade de vida, com gestão dos recursos naturais, por meio da 
governança participativa. 

Komninos (2011) Cidades inteligentes são territórios com grande capacidade de 
aprendizado e inovação, que são construídos da criatividade de sua 
população, de suas instituições de criação de conhecimento e de sua 
infraestrutura digital para comunicação e gestão do conhecimento. 

Nam & Pardo (2011) Uma cidade inteligente infunde informações em sua infraestrutura física 
para melhorar conveniências, facilitar a mobilidade, aumentar a 
eficiência, conservar energia, melhorar a qualidade do ar e da água, 
identificar problemas e corrigi-los rapidamente, recuperar-se 
rapidamente de desastres, coletar dados para decisões, gerenciar 
recursos energéticos de forma eficaz e compartilhar dados para 
colaboração entre entidades e domínios. 

Harrison et al. (2010) Uma cidade é inteligente quando conecta a infraestrutura física, a 
infraestrutura de TI, a infraestrutura social e a infraestrutura de negócios 
para alavancar a esperteza da cidade. 

Washburn et al. (2010) Uma cidade é inteligente quando faz uso de tecnologias da computação 
na infraestrutura crítica dos componentes e serviços de uma cidade, 
que incluem a administração, educação, saúde, segurança pública, 
habitação e transporte tornando-os mais interligados, acessíveis e 
eficientes. 

Fonte: tradução e elaboração do autor (2018) 

 

Apesar de não haver uma única conceituação, segundo Blanco (2015) há 

consenso quanto a empregar esforços no uso da tecnologia na cidade inteligente 

visando oferecer: 

 

 Oferta ampla de banda larga para empresas, prédios governamentais, 

residências, aeroportos e demais locais públicos; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
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 Ambientes interativos e novos serviços para os cidadãos. Trazendo a 

comunicação para o mundo físico por meio de espaços digitais para consulta 

de serviços e ferramentas colaborativas online; 

 Educação, treinamento e força de trabalho eficazes capacitando a população 

para oferecer serviços qualificados;  

 Políticas e programas que promovam a democracia digital, reduzindo 

a exclusão digital, para garantir que todos os setores da sociedade e seus 

cidadãos se beneficiem da revolução da banda larga; 

 Inovação nos setores público e privado e iniciativas para criar agrupamentos 

econômicos e capital de risco para apoiar o desenvolvimento de novos 

negócios;  

 Marketing do desenvolvimento econômico efetivo que alavanque a 

comunidade digital, para que ela atraia empregados e investidores talentosos; 

 Gestão ambiental e sustentabilidade. 

 

As TIC desempenham um papel importante nesta transformação, atuando 

como ferramentas que viabilizam e controlam as mudanças a serem implementadas, 

associadas à governança e ao investimento em capital humano. Dada a sua 

relevância, em diversas situações, as TIC são motores-chave das iniciativas que 

visam melhorar a qualidade de vida nas zonas urbanas (CHOURABI et al, 2012). Além 

disso, elas possuem uma importante função como indicadores, proporcionado 

medições, controles e planejamentos futuros para a transformação das cidades. 

 

3.1.2 Indicadores para Cidades Inteligentes e Sustentáveis 

 

Com a proposta de orientar, padronizar e incentivar o desenvolvimento das 

cidades inteligentes, a UNECE (Comissão Econômica das Nações Unidas para a 

Europa) e a ITU (União Internacional das Telecomunicações), por meio  da formação 

de um Conselho, composto por vários Agências das Nações Unidas (UIT, UNECE, 

CDB, CEPAL, FAO, ONU Mulheres, UNCCD, UNECA, UNEP, UNEP FI, UNFCCC, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
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UN-Habitat, ONUDI, UNU-IAS, OMS, OMM e OMC)  lançaram a plataforma global 

U4SSC (Unidade para Cidades Inteligentes Sustentáveis) em maio de 2016 (ITU, 2016).  

Essa plataforma foi criada para orientar todas as partes interessadas na 

iniciativa de promover cidades inteligentes. Ela define um plano de ação, que deve ser 

apoiado pelas políticas públicas de incentivo ao uso de TIC para facilitar a transição 

das cidades para cidades inteligentes sustentáveis.  

 

Uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade inovadora que utiliza 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) e outros meios para melhorar 

a qualidade de vida, a eficiência da operação e dos serviços urbanos e a 

competitividade, assegurando ao mesmo tempo a satisfação das 

necessidades das gerações presentes e futuras. Respeito aos aspectos 

econômicos, sociais, ambientais e culturais. (UNECE e UIT, 2015)  

 

A iniciativa global do U4SSC (ITU, 2016) incentiva a política pública a 

reconhecer a forte tendência de todos os setores da indústria em integrar as TIC em 

suas operações e capitalizar esta tendência na transição para cidades inteligentes e 

sustentáveis. Segundo Lee (2015) a elaboração de políticas públicas ajudará as 

cidades a obter os recursos necessários para construir os projetos inteligentes e 

apoiará os governos locais nas integrações com empresas e cidadãos para 

desenvolver modelos de negócios sustentáveis para a inovação de cidades 

inteligentes.  

A intenção de adotar os indicadores (ITU, 2016) visa estabelecer os critérios 

para as cidades realizarem uma auto-avaliação para definirem seu momento atual, 

planejarem suas metas e poderem acompanhar os progressos atingidos no sentido 

de se tornarem mais inteligentes e mais sustentáveis. As cidades são encorajadas a 

verificar periodicamente seus indicadores, a fim de melhorarem o seu desempenho e 

manterem uma estratégia permanente de melhoria de performance.  

O projeto enumera os principais indicadores selecionados para serem 

aplicados às cidades. Cada cidade deve selecionar a sua lista de indicadores de 

acordo com seu momento (NEIROTTI,2014) e calcular a sua pontuação por meio dos 

parâmetros verificados. Após esta definição serão planejadas as metas a serem 

atingidas, buscando melhorar a pontuação dos indicadores atuais e também a 

inclusão de novos indicadores. As metas para o acompanhamento do crescimento da 

http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
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inteligência e sustentabilidade diferem entre as cidades, com base no seu poder 

econômico, estrutural e seu crescimento populacional, entre outros fatores. 

O Conselho das agências das Nações Unidas (ITU, 2016) propõe a aplicação 

de indicadores para avaliar o estágio atual de inteligência da cidade e para definir 

metas a serem atingidas com o avanço na execução dos projetos para a 

transformação das cidades em inteligentes e sustentáveis. O Conselho definiu 

critérios de aplicação das TIC em seis áreas transversais para a cidade ser inteligente: 

qualidade de vida, mobilidade, meio ambiente, governança, capacitação do capital 

humano e economia.  

Qualidade de vida, refere-se a um conjunto inovador de TIC aplicadas a 

serviços que ajudam os cidadãos a levar uma vida saudável e segura, com facilidades 

de acesso aos serviços públicos, de saúde e de lazer (ACCENTURE, 2011; 

WASHBURN et al. 2010; NAM e PARDO, 2011), são serviço oferecidos em respostas 

às necessidades e desejos dos cidadãos, visando aumentar a qualidade de vida na 

cidade. 

A mobilidade destaca que a tecnologia pode desempenhar um papel importante 

na inovação do setor dos transportes. Dado que o transporte é essencial para o 

crescimento econômico, o conceito de mobilidade inteligente visa integrar todos os 

modos de transporte a nível local e nacional, proporcionando uma experiência segura 

e otimizada para os habitantes urbanos. Em linha com isso, sistemas de transportes 

sustentáveis (LA GRECA et al., 2011; CARAGLIU et al., 2009), permeados pelas TIC, 

vão alcançar um equilíbrio harmonioso entre os requisitos de sustentabilidade 

ambiental e proporcionar os meios para um eficiente transporte de pessoas e 

mercadorias na cidade. 

Meio ambiente se refere a um ecossistema, com índices monitorados pelas 

TIC, das condições climáticas e gestão de recursos dos sistemas sustentáveis 

(CHOURABI et al., 2012; CARAGLIU et al., 2009). Dentro de ambientes inteligentes, 

os esforços também são direcionados para atividades de proteção ambiental com o 

objetivo de reduzir a poluição e contaminação da água e reciclagem do lixo 

(ACCENTURE, 2011). 

Governança se refere a um conjunto de elementos eficientes (NEIROTTI et al., 

2014), tais como normas, políticas, melhores práticas, participação política, 
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plataformas abertas de dados, TIC, cidadãos e outros recursos. Usando técnicas 

inteligentes de governança (DIRKS et al., 2009), os administradores urbanos serão 

capazes de dialogar positivamente com os cidadãos por meio de canais confiáveis e 

transparentes e tomar decisões fundamentadas com base no retorno recebido. 

A capacitação do capital humano considera que as pessoas são a razão de ser 

de uma cidade. Sendo assim, é essencial que elas estejam no centro das soluções 

urbanas e que estejam suficientemente capacitadas, motivadas e engajadas para 

impulsionar o desenvolvimento da cidade, com inovações apoiadas nas TIC 

(CARAGLIU, DEL BO e NIJKAMP, 2009; RIOS, 2008). Os habitantes da cidade com 

competência no uso de dispositivos inteligentes de TIC são fundamentais para formar 

uma cidade inteligente e também são essenciais para o sucesso de mecanismos de 

feedback de projetos estruturados para melhorar infraestruturas de governanças 

existentes. 

Na economia, além de apoiar o desenvolvimento de aplicativos para a cidade 

inteligente, as estruturas políticas devem incentivar os governos locais a envolver o 

setor privado e os cidadãos no desenvolvimento de mecanismos inovadores de 

financiamento e modelos de negócios sustentáveis que apoiem o empreendedorismo 

e impulsionem a produtividade como previsto pelo conceito de economia inteligente 

(CHOURABI et al., 2012; CARAGLIU et al., 2009). O planejamento das cidades 

inteligentes e sustentáveis deve integrar estratégias para a criação de emprego e 

melhorar a mobilidade do trabalho para atrair novos negócios e estabelecer uma 

economia circular (CORREIA e WÜNSTEL, 2011).  

As TIC permitem agregar e analisar dados dos complexos ecossistemas 

urbanos e propor ações para as mudanças necessárias (GRETZEL et al., 2015b). Mas 

um dos fatores-chave, que dificulta essa integração, reside em que esses sistemas 

dependem de vários fornecedores que trabalham de forma isolada (KOMNINOS, 

2011). A conexão de todos esses sistemas demandará a padronização virtual e física 

desses canais. Por esse motivo é importante a definição de políticas públicas em 

sinergia com a iniciativa privada (BLANCO, 2015).  Investimentos dirigidos à criação 

de infraestruturas digitais para cidades inteligentes visam melhorar a forma como o 

ambiente urbano construído é gerido e oferecer meios para enfrentar os desafios 

associados à urbanização (WASHBURN et al., 2010). 
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No Brasil o projeto “Minha Cidade Inteligente” é parte integrante do Programa 

Brasil Inteligente, instituído pelo Decreto 8776 de 11 de maio de 2016 (MCTIC, 2016). 

Este projeto parte de um acordo celebrado entre a União, por intermédio do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e os municípios do Brasil. O projeto 

considera cidade inteligente como um território que traz sistemas inovativos e TIC 

dentro da mesma localidade.  

Dentro dessa perspectiva, o projeto Minha Cidade Inteligente, segundo o 

MCTIC (2016) objetiva, além da implantação de redes e sistemas de alta capacidade, 

implantar serviços e infraestrutura de monitoramento e acompanhamento das 

condições locais, permitindo gerar dados para criação de aplicações inovadoras, bem 

como permitir o amplo acesso às informações. Além disso, buscará prover às 

localidades alta capacidade de formação e capacitação da população. 

O projeto tem como princípio que o acesso à internet em banda larga é uma 

importante ferramenta de inclusão social, que contribui para reduzir as desigualdades 

e garantir o desenvolvimento econômico e social brasileiro, representando uma série 

de benefícios e melhorias para os cidadãos, empresas e governos. A banda larga 

significa mais educação, qualificação profissional, geração de empregos, acesso aos 

serviços, cultura e lazer para a população.  

O avanço tecnológico atual permite a implantação de sistemas de 

monitoramento e sensoriamento que tornem as cidades ambientes mais eficientes e 

sustentáveis. A superação dos desafios mencionados requer o estabelecimento de 

parcerias e a prática efetiva da cooperação entre as instituições públicas das diversas 

esferas de governo, órgãos e associações de classe, universidades, entidades 

privadas sem fins lucrativos, iniciativa privada e a sociedade. O Projeto Brasil 

Inteligente (MCTIC, 2016) tem os seguintes objetivos: 

 

I - expandir as redes de transporte em fibra óptica; 

II - aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica 

nas áreas urbanas; 

III - ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga 

móvel; 

IV - atender órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e 

de saúde, com acesso à internet de alta velocidade. 
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V - ampliar a interligação com redes internacionais de telecomunicações; 

VI - promover a implantação de cidades inteligentes; 

VII - promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias 

móveis de quinta geração; 

VIII - fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de 

internet das coisas e sistemas de comunicação máquina a máquina; 

IX - promover a capacitação e a qualificação profissional em tecnologias da 

informação e comunicação; 

X - disponibilizar capacidade satelital em banda larga para fins civis e 

militares; e 

XI - expandir redes de transporte em fibra óptica na Amazônia por meio de 

cabos subfluviais. 

Um estudo realizado, no Brasil, pela Urban Systems (ABRANTES, 2016), 

empresa de business intelligence, especializada em pesquisa comportamental e 

análise de dados estatísticos em mapas digitais para dimensionamento de mercados 

e levantamento de tendências em mercados e cidades, analisou setenta e três 

indicadores de onze áreas de gestão pública de setecentos municípios. As áreas 

analisadas foram: economia, educação, energia, governança, meio ambiente, 

mobilidade, planejamento urbano, saúde, segurança, empreendedorismo, tecnologia 

e inovação.  

O Ranking Connected Smart Cities foi desenvolvido pela Urban Systems, 

através de metodologia própria e exclusiva. Feito com o objetivo de mapear as cidades 

com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de indicadores que 

retratam inteligência, conexão e sustentabilidade. Segundo o estudo o Brasil está, 

literalmente, no meio do caminho no processo de construir cidades inovadoras. Nos 

onze eixos do estudo, as cidades brasileiras alcançaram apenas a metade da 

pontuação dos indicadores analisados.  

A partir deste estudo foram identificadas as 50 cidades mais inteligente do 

Brasil. O quadro 2 apresenta as 10 primeiras posições. A capital paulista aparece na 

primeira posição pela qualidade na oferta de infraestrutura de comunicação, como 

serviço de internet 4G, fibra ótica e banda larga de alta velocidade. A inauguração da 

primeira unidade do Laboratório de Fabricação Digital em 2015 também contribuiu 

para que São Paulo alcançasse o topo do ranking. O laboratório oferece aos 

http://www.exame.com.br/topicos/internet


56 

 

 

 

 

estudantes, da rede pública, cursos de técnicas de fabricação digital e acesso a 

maquinas de produção, como impressoras 3D.   

 
 
 Quadro 2 - Ranking de Cidades Inteligentes do Brasil em 2016 

Ranking 2016 Cidade Inteligente Pontos 

1º São Paulo (SP) 35,714 

2º Rio de Janeiro (RJ) 34,963 

3º Curitiba (PR) 34,884 

4º Brasília (DF) 33,844 

5º Belo Horizonte (MG) 33,187 

6º Vitória (ES) 32,909 

7º Florianópolis (SC) 32,507 

8º Barueri (SP) 31,989 

9º Recife (PE) 31,864 

10º Campinas (SP) 31,387 

 Fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/as-50-cidades-mais-inteligentes-do-brasil-em-2016/ 

 

O acompanhamento dos indicadores pelos stakeholders da cidade, formado 

pelo governo, iniciativa privada, universidades e cidadãos, permitirá o planejamento 

das ações para implementação das mudanças necessárias para a melhoria dos 

indicadores atuais e implementação de novos indicadores na medida em que a cidade 

avançar no seu nível de inteligência. 

A mudança proposta pelo uso das TIC no planejamento das cidades já é uma 

realidade, e pode ser contemplada tanto em cidades que estão fazendo 

implementações para se modernizar, inovar serviços e solucionar problemas urbanos, 

quanto em cidades totalmente construídas com os conceitos de sustentabilidade, 

economia compartilhada e inteligência que serão apresentadas a seguir.  

 

3.1.3 TIC Transformando Espaços Urbanos 

 

As TIC podem alterar desde funcionalidades nos espaços urbanos até o próprio 

espaço urbano, como é o caso das cidades construídas na Ásia, Japão e Emirados 

http://exame.abril.com.br/brasil/as-50-cidades-mais-inteligentes-do-brasil-em-2016/
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Árabes para serem inteligentes e sustentáveis (ARAÚJO, 2013, ALBINO et al., 2015). 

Na Europa, Ásia e América do Norte estão concentradas a maior parte das cidades 

que já iniciaram a transformação para cidades inteligentes, adotando diversas 

tecnologias para melhorar os serviços, segurança, saúde, mobilidade, informações e 

capacitação (WANG, LI e LI, 2013; CARAGLIU, DEL BO, NIJKAMP, 2009).  

No Brasil algumas iniciativas inteligentes começam a ocorrer em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Curitiba. São projetos isolados que estão sendo implementados com 

o objetivo de dar início ao processo de transformação destas cidades (FURLAN, 

2015). Na cidade do Rio de Janeiro foi implantado um sistema de monitoramento, 

chamado Olhos da Cidade, para permitir ações rápidas em caso de emergências O 

controle é realizado por meio de câmeras e sensores, distribuídos por toda a cidade, 

e por informações passadas pelos cidadãos, por meio de um aplicativo desenvolvido 

para celulares. São monitoradas doze tipos de ocorrências: falta de energia, incêndio, 

inundação, vento forte, relâmpagos, obstrução de via, queda de poste, protesto, chuva 

forte, atropelamento, fumaça, queda de árvore, vento forte, guincho e acidente de 

carro (FURLAN, 2015). 

O Olhos da Cidade está integrado ao Centro de Operações Rio (COR), local 

onde representantes da prefeitura e do estado do Rio de Janeiro, assim como de 

várias concessionárias de serviços públicos, se reúnem para acompanhar em telões 

tudo o que acontece nas ruas da capital fluminense por meio de milhares de câmeras 

e sensores. Outra iniciativa é o Sistema Alerta Rio (FURLAN, 2015), que é um serviço 

da prefeitura que divulga informações em tempo real sobre clima, chuvas, ventos e até 

possibilidade de deslizamentos, agora acessível para celulares e tablets, além do alerta 

por meio de sensores nas comunidades. 

As TIC são o alicerce da mudança quanto a disponibilização e aplicação da 

infraestrutura tecnológica, oferecendo os dispositivos e os meios, tais como: internet; 

sensores; equipamentos de controle; sistemas; equipamentos móveis e wearables. 

Mas não é somente a tecnologia que fará a transformação da cidade (NEIROTTI et 

al., 2014), ela oferece os recursos, mas a mudança é transversal e necessita de um 

planejamento público privado envolvendo os stakeholders da cidade para que a 

transformação seja de fato, uma realidade. 
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O acompanhamento por meio de indicadores será essencial para a leitura 

correta do momento atual da cidade e para o planejamento e acompanhamento da 

gestão da mudança. Informações transformadas em inteligência de negócio ganham 

força na redução de despesas e otimização de recursos energéticos.  

Controlar o consumo de energia (CHOURABI et al., 2012), o reaproveitamento 

de água da chuva (STERIA 2011; ACCENTURE, 2011), reduzir a poluição com a 

otimização dos transportes (CARAGLIU et al., 2009; GIFFINGER et al., 2007), ter 

sistemas inteligentes que permitam monitorar os edifícios corporativos e púbicos 

(WASHBURN et al., 2010) trará eficiência, economia e uso racional dos recursos e 

transformará a cidade viabilizando seu crescimento econômico e a qualidade de vida 

de seus cidadãos, permitindo aos governantes direcionar os gastos para capacitação 

e inovação (NAM e PARDO, 2011; CHOURABI et al., 2012; BAKINI,ALMIRALL e 

WAREHAM, 2013) .  

A integração das diversas estruturas governamentais e operacionais com 

sistemas de inteligência, da cidade, permitirá a criação de um poderoso banco de 

dados (MCAFEE e BRYNJOLSSON, 2012). Por meio de plataformas de 

monitoramento de sensores e captação de dados remotos poderão ser geradas 

informações para a tomada de decisões assertivas (MARSA-MAESTRE et al., 2008).  

As informações coletadas poderão ser usadas em ações preditivas, baseadas 

em históricos, estatísticas e experiências adquiridas. Segundo NAM e Pardo (2011), 

investir em tecnologia e inovação e planejar a gestão socioeconômica e 

socioambiental é o caminho para a cidade ter mais eficiência, reduzir custos, diminuir 

o impacto ambiental, capacitar os cidadãos, promover a qualidade de vida e se tornar 

uma cidade inteligente e sustentável.  

Mantendo também o foco na economia do turismo, com o uso das tecnologias 

inteligentes será possível implementar serviços eficientes, inovadores e adequados 

para oferecer uma experiência turística aprimorada no destino (WANG, 2014). 

Possibilitando também aos gestores e fornecedores de serviços, a partir das 

informações coletadas, planejar ações estratégicas visando personalizar os serviços 

oferecidos e tornar a cidade um destino mais inteligente e competitivo. 
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3.2 Destino Turístico Inteligente 

 

O conceito de destino turístico inteligente (DTI) evoluiu a partir do conceito de 

cidades inteligentes associado a uma série de mudanças estruturais e operacionais, 

que ocorreram no setor do turismo (BLANCO, 2015). A globalização do turismo, o 

surgimento de novos mercados competitivos, a dinâmica do mercado turístico para 

atender novos perfis de turistas (geração Y e sêniores), a crescente importância da 

sustentabilidade dos destinos e, sobretudo, as mudanças rumo a uma sociedade que 

vive cada vez mais em torno das novas tecnologias de informação e comunicação 

(SÁNCHES e MUÑOZ, 2013) são responsáveis pela  necessidade dessa nova 

abordagem na gestão dos destinos turísticos. 

Além disso, observa-se um consumidor cada vez mais exigente, à procura de 

novas emoções e experiências (BAUMAN, 2001, p. 111). Esses novos turistas 

procuram produtos e serviços mais personalizados, mais autonomia nas decisões das 

viagens e serviços colaborativos de hospedagem e transporte. Demandam produtos 

inovadores e optam por uma variedade de experiências diferenciadas, definindo 

assim, as novas tendências do consumo turístico. Essas transformações requerem 

novas abordagem para o gerenciamento do turismo e para a prestação dos serviços 

nos destinos , bem como uma atuação mais participativa das autoridades locais 

(AGUER e DÍAZ, 2011; BUHALIS, 2003) nas mudanças a serem realizadas. 

Não há consenso para a definição do conceito de destino turístico inteligente, 

no entanto as definições apontam para a aplicação da tecnologia, de forma relevante, 

na infraestrutura do destino, proporcionando conectividade, oferecendo serviços 

inovadores para os turistas e viabilizando novas formas de demanda e consumo. 

Destacam também a necessidade de uma nova estratégia de gestão do destino com 

foco na sustentabilidade e governaNça (NEUHOFER, BUHALIES e LADKIN, 2015; 

BAGGIO E DEL CHIAPA, 2014; SEGGITUR, 2013). 

O quadro 03 apresenta as definições apontadas na literatura que sustentou o 

referencial teórico da pesquisa. 
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Quadro 3 - Definições para Destino Turístico Inteligente 

Referência Definição 

Sánches e Muñoz (2013) Um destino turístico inteligente é um espaço inovador consolidado com 
base no território e em uma infraestrutura tecnológica de vanguarda. 
Um território comprometido com seus fatores ambientais, cultural e 
socioeconômico, dotado de um sistema de inteligência que captura a 
informação processualmente, analise e entenda os eventos em tempo 
real, a fim de facilitar a interação do visitante com o entorno e a tomada 
de decisão dos gestores do destino, aumentando sua eficiência e 
melhorando substancialmente a qualidade das experiências turísticas. 

Segittur (2013) Um destino turístico inteligente é um espaço turístico inovador, 
acessível a todos, consolidado em uma infraestrutura tecnologia de 
ponta que garante o desenvolvimento sustentável do território, facilite a 
interação e integração do visitante com o entorno e aumente a 
qualidade da sua experiência no destino e a qualidade de vida dos 
moradores.  

Buhalis e Amaranggana 
(2014) 

A inteligência requer interconectar os stackholders por meio de uma 
plataforma tecnológica na qual as informações do turismo possam ser 
trocadas instantaneamente com o propósito de melhorar a experiência 
turística e a eficiência na gestão dos recursos, maximizando a 
competitividade do destino e a satisfação do turista.  

Baggio e Del Chiappa 
(2014) 

Um DTI é um sistema em rede das partes interessadas que prestam 
serviços aos turistas, complementado por uma infraestrutura 
tecnológica que visa a criação de um ambiente digital que apoia a 
cooperação, a partilha de conhecimento e a inovação. 

Blanco (2015) DTI combina os conceitos de sustentabilidade, acessibilidade, 
conhecimento e inovação tecnológica em torno dos destinos turísticos. 
Neste modelo a tecnologia vai fornecer a infraestrutura de inteligência 
para o destino promover o desenvolvimento eficiente e sustentável, sua 
competitividade e aumentar a qualidade de vida no espaço turístico, 
beneficiando tanto residentes como turistas. 

Gretzel et al. (2015b, p. 
181) 

Turismo inteligente pode ser definido como o turismo desenvolvido com 
base nos esforços integrados de um destino para obter e agregar 
informações relevantes, provenientes de infraestruturas físicas, redes 
sociais, dados de organismos públicos ou empresas privadas, assim 
como percepções de especialistas; sempre combinadas com o uso de 
avançadas tecnologias para transformar estas informações em 
experiências de qualidade no destino e negócios de alto valor agregado; 
com claro foco em eficiência, sustentabilidade e enriquecimento das 
experiências.  

Neuhofer, Buhalis e 

Ladkin (2015) 
Na busca da transformação do destino, o desafio é usar os recursos das 
novas tecnologias da informação e comunicação de forma a agregar 
valor ao destino por meio da oferta de produtos inovadores, visando 
oferecer serviços que faciltem a mobilidade, aumentem a segurança, 
faciltem o acesso às informações, permitam experienciais sensoriais, 
entre outros.. 

Boes, Buhalis e Inversini 
(2015) 

Destinos inteligentes são lugares que utilizam ferramentas tecnológicas 
para possibilitar a co-criação por parte da demanda, oferta de valor, 
satisfação e experiências para os turistas e riqueza, benefícios e 
vantagens para as organizações e o destino. 

Fonte: tradução e elaboração do autor (2018) 
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 Em sua primeiro definição,  proposta por Sánches e Muñoz (2013), o conceito 

de destino turístico inteligente, apontava a inovação, infraestrutura tecnológica de 

vangarda e o comprometimento com a sustentabilidade do destino, como fatores para 

facilitar a integração do visitante com o destino e seu entorno e oferecer experiências 

inovadoras para aumentar a competitividade do destino. O foco inicialmente era no 

turista e no visitante. 

  Esse conceito foi ampliado, com a inclusão de enfoques da governança dos 

territórios turísticos, incluindo a acessibilidade como uma das prioridades e ampliando 

os benefícios propostos também para os residentes dos destinos turísticos. De modo 

a ter um modelo de turismo integral, competitivo, criativo, sustentável, acessível e com 

foco nos turistas e residentes (SEGITTUR, 2013). 

Blanco (2015) destaca que apesar de beneficiar os residentes, o foco das 

inovações são os turistas e os visitantes. Com isso o destino deve oferecer sistemas 

inteligentes e integrados, orientados para melhorar a sua conexão e interação com o 

destino (antes, durante e depois da viagem), criando elementos que facilitem a 

interpretação do destino, agilizem a tomada de decisões, facilitem seu deslocamento 

e aumentem a qualidade e segurança de sua experiência da viagem. 

Gretzel et al. (2015b) destacam no turismo inteligente os esforços empregados 

em um destino para encontrar formas inovadoras de coletar e agregar dados 

derivados da infraestrutura física, conexões sociais, governamentais, organizações e 

pessoas,  em combinação com o uso de tecnologias avançadas, com o objetivo de 

transformar esses dados em experiências diferenciadas e novas oportunidades de 

negócios. As TIC utilizadas de modo estratégico proporcionam mudanças nos 

destinos, possibilitando projetar novos modelos de destinos turísticos e/ou recriar 

destinos maduros (LÓPEZ, 2012) para que permanecerem competitivos no mercado 

turístico.  

 

3.2.1 Modelo Seggitur para a transformação de um destino 

 

A transformação de um destino tradicional em um destino inteligente, segundo 

o presidente da Segittur, Antônio López de Ávila Muñoz (SÁNCHEZ e MUÑOZ, 2013), 

deve ser escalável e adaptada ao contexto dos destinos e suas peculiaridades. Tendo 
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como estratégia revalorizar o destino através da inovação e aplicação da tecnologia. 

Este processo deve favorecer o aumento da competitividade do destino tendo como 

base a utilização eficiente dos recursos turísticos. Objetivando a garantia da 

sustentabilidade do meio-ambiente, a promoção do desenvolvimento da economia e 

a valorização dos recursos socioculturais do destino, aprimorando, como 

conseqüência, a experiência dos visitantes e a qualidade de vida dos residentes. 

Com isso, deverá ser possível alcançar no curto prazo o aumento da 

competitividade e, a médio e a longo prazo, melhorar a eficiência dos processos de 

produção e comercialização do turismo, aumentando o emprego no setor e áreas 

afins, as receitas fiscais e o mais relevante, a satisfação dos turistas e residentes 

(BLANCO,2015). A adoção da TIC deverá apoiar o processo de inovação da 

estratégia turística, da geração de novos negócios, da obtenção e utilização de 

informações para o planejamento e governança  do destino. 

No conceito do turismo inteligente como um ecossistema, proposto por Gretzel 

et al. (2015b) os diversos agentes do turismo interagem apoiados por uma 

infraestrutura digital, onde as TIC, sistemas de informação, big data e mídias sociais 

podem ser considerados componentes físicos e virtuais que possibilitam o 

compartilhamento das informações, a co-criação de valor da demanda turística e a 

troca de informações abertas entre os diversos agentes do turismo.  

É importante destacar também a necessidade do estabelecimento de um novo 

quadro de relacionamento na gestão do turismo com um envolvimento maior e co-

responsabilidade do setor privado junto ao setor púbico nas ações de transformação 

do destino. E por último, um forte envolvimento das entidades locais, acadêmicas e 

profissionalizantes, para a capacitação e retenção do capital humano no destino. O 

quadro 4 apresenta o modelo de referência proposto pela Segittur (SÁNCHEZ e 

MUÑOZ, 2013), para a conversão de um destino turístico tradicional em um destino 

turístico inteligente. 
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Quadro 4 - Esquema Conceitual da Conversão de um DTI (Seggitur) 

 
 Fonte: Sánchez e Muñoz (2013, p. 63) Tradução própria. 

 

 

Segundo Sánchez e Muñoz (2013), a intenção da conversão de um destino 

em DTI supõe uma estratégia de revalorização do destino, tendo como pilares a 

inovação nos processos de negócios, consumo e demanda e a adoção de novas 

tecnologias de comunicação, informação e monitoramento para aumento da eficiência 

e garantia da sustentabilidade. Este processo permitirá aumentar a competitividade 

do destino, criando novas experiências para um maior aproveitamento dos recursos 

turísticos, aumento da eficiência dos processos de produção e comercialização 

turística e utilização de fontes de energia renováveis visando a sustentabilidade do 

destino. 

A transformação deve enfocar e impulsionar o desenvolvimento sustentável 

do destino em suas vertentes: meio-ambiente, econômico e sociocultural (BLANCO, 

2015). Tendo como resultado o aumento da competitividade, melhoria da qualidade 

da estadia dos turistas e visitantes e melhoria da qualidade de vida dos residentes. O 

DTI estimula o aumento da competitividade através da capacidade inovadora que 

repercute em uma melhora da percepção do destino e em uma maior rentabilidade 

das empresas radicadas no mesmo. 

Esse processo terá como efeitos esperados o aumento na eficiência dos 

processos de produção e comercialização das empresas públicas e privadas, o 

aumento do emprego por meio de novos negócios, o crescimento das receitas (fiscais, 
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salários e empresariais) e um aumento geral da satisfação no destino (WANG, 2014). 

A transformação em um DTI gerará uma série de vantagens competitivas, que serão 

revestidas em benefício financeiros para o setor turístico e para o destino em geral 

(ZACARIAS et al., 2015). 

Segundo WANG (2014) a complexidade e heterogeneidade do DTI demanda 

a atuação conjunta das empresas privadas, da administração pública, das entidades 

acadêmicas e de pesquisas e desenvolvimentos, para elaboração e implementação 

de um plano de ação integral envolvendo os diversos setores do destino: tecnológico, 

econômico, social, segurança, saúde, ambiental, jurídico, cultural, etc. 

Alguns fatores interrelacionados explicam o interesse em promover os destinos 

inteligentes e justificam o desenvolvimento de iniciativas amparadas por este conceito. 

Estes fatores, segundo Blanco (2015) se agrupam em quatro esferas fundamentais: 

tecnologia, demanda, competitividade e sustentabilidade. Destinos turísticos 

inteligentes unem a necessidade de usar inovações tecnológicas para atender as 

novas demandas turísticas, desenvolver a competitividade regional dos territórios em 

direção à inovação social e uma nova governança e, promover a sustentabilidade. 

Demandando ações transversais em várias esferas.  

A evolução tecnológica, fundamentalmente as TIC, tem causado uma 

verdadeira revolução, uma mudança de paradigma que modificou a estrutura do 

mercado turístico (BUHALIS E COSTA, 2006). As tecnologias foram introduzidas em 

toda a cadeia de valor do turismo e se tornaram um fator de competitividade, sua 

importância é acentuada nos destinos inteligentes onde as tecnologias de maior 

impacto na atividade de turismo convergem com as da gestão urbana das cidades 

inteligentes (CARAGLIU et al., 2009).  

Na estratégia do DTI, tecnologias se destacam e possibilitam novos modus 

operantis no turismo, permitindo uma interação mais dinâmica dos visitantes com os 

fornecedores de serviços, além de oferecer suporte para a gestão, governança e 

planejamento do destino a partir da coleta e tratamento das informaçõs obtidas no 

destino inteligente. Essas tecnologias inovadoras serão apresentadas a seguir. 
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3.2.2 A tecnologia oferece as ferramentas para a transformação 

 

A crescente adoção da internet, nas últimas décadas, significou uma revolução 

no consumo, produção e comercialização do turismo.  O desenvolvimento do comércio 

eletrônico ganhou projeção mais rapidamente no mercado turístico do que em 

qualquer outro setor econômico (BUHALIS e LAW, 2008). Mesmo com a quantidade 

elevada de pequenas e médias empresas, atuando nesse setor, os níveis de adoção 

das TIC no turismo foram muito elevados. Outra mudança significativa proporcionada 

pelas tecnologias, nas atividades do turismo, ocorreu com o aumento do uso dos 

dispositivos móveis tais como smartphones e tablets e o advento das redes sociais 

(WANG, XIANG e FESENMAIER, 2014), resultando em novas formas de promoção, 

avaliação e comercialização dos destinos. 

 No contexto dos destinos turísticos inteligentes, o uso crescente de 

aplicativos móveis associados a novas ofertas de consumo, serviços e infomação é 

outro vetor de inovação proporcionado pelas TIC, que elevou a conectividade como 

um requisito essencial para a gestão e competitividade desses destinos. Essa 

importância foi ampliada pelo desenvolvimento dos aplicativos utilizando as 

tecnologias de Internet das coisas (IoT) e sensores para o enriquecimento das 

experiências turísticas (CHUI, LÖFFLER E ROBERTS, 2010). 

O desenvolvimento contínuo de informações e tecnologias de comunicação 

permitiu que os prestadores de serviços ganhassem conhecimento profundo sobre os 

seus consumidores. A partir da coleta e armazenamento dos dados provenientes de 

diversas plataformas tecnológicas utilizadas pelos consumidores. O valor agregado é 

o resultado do tratamento e análise desse big data que permite uma nova gestão do 

turismo, oferece oportunidade para a criação de novos negócios e a oferta de serviços 

personalizados para os turistas (SANTOS, VEIGA e ÁGUAS, 2016). 

 Os aplicativos inovadores demandam grande quantidade de dados, para 

consulta, armezenamento e execução. Para solucionar essa demanda os usuários e 

fornecedores foram favorecidos pelo desenvolvimento de sistemas de 

armazenamento de informações na nuvem e os serviços associados a esse recurso 

(OFFUTT, 2013), que possibilitam guardar um volume elevado de dados; oferecendo 

serviços sob demanda, no qual os usuários podem reconfigurar sua capacidade de 
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armazenamento, rapidamente, de acordo com suas necessidades e facilidade de 

acesso aos dados a partir de diversos dispositivos. 

Esse armazenamento global de grandes quantidades de dados favorece a 

cooperação, a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de serviços 

personalizados no âmbito dos DTI (BLANCO, 2015; SÁNCHEZ e MUÑOZ, 2013).  

Dados abertos representam também grandes oportunidades para os sistemas de 

gestão, governança, sustentablidade e inteligência turística proporcionando o 

compartilhamento de informações estratégicas para todos os agentes do turismo 

(SUN et al., 2016; MCAFEE e BRYNJOLSSON, 2012). A abertura de dados das  

administrações públicas supõe progresso considerável em termos de transparência, 

participação e colaboração e podem derivar em novas oportunidades de negócio por 

meio da exploração desses dados para diferentes propósitos (ROIG e CLAVÉ, 2015).  

A evolução tecnológica também afeta a experiência turística, além das soluções 

convencionais oferecendo serviços multimídias, GPS, as chamadas tecnologias 

portáteis e vestíveis 7(FESENMAIER e CHOE, 2017); realidade aumentada (CHUNG, 

HAN, e JOUN, 2015); QR-Code (ALSHATTNAWI, 2013) e aplicativos interativos que 

foram desenvolvidos para aumentar a segurança pública, cuidados com a saúde e 

para oferecer informações de mobilidade. Essas soluções proporcionam novas 

experiências e vivências nos destinos inteligentes.  

Do ponto de vista da sustentabilidade, a gestão ambiental se apropria  da 

tecnologia para o controle e monitoramento relacionados à eficiência de energia, 

gestão dos recursos hídricos, tratamento de resíduos, arquitetura bioclimática, 

edifícios inteligentes, mobilidade urbana, entre outra (CHOURABI et al., 2012; 

ACCENTURE, 2011; DIRKS et al, 2009; NAM e PARDO, 2011). Com foco na 

economia a  ligação entre turismo, tecnologia e inovação proporciona o surgimento de 

empresas startup interessadas em desenvolver produtos e sistemas a partir dos 

recursos da TIC para atender diversas demandas do turismo inteligente (ZACARIAS 

et al., 2015). 

                                            

7  Tecnologia vestível, engloba os equipamentos eletrônicos que contém processadores próprios e 
que podem ser usados como peças de roupa ou acessórios. 
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Simultaneamente, as TIC têm levado ao desenvolvimento de novos modelos 

de negócios, em resposta aos novos hábitos de consumo identificados a partir do uso 

intensivo da tecnologia (ANGELONI, 2016; BUHALIS e LAW, 2008). Pode-se enfatizar 

a influência das TIC facilitando os processos de informação, reserva e compra de 

serviços turísticos e, permitindo dessa forma, uma maior autonomia do consumidor 

para a tomada de decisão, alterando assim, as formas tradicionais de divulgação e 

comercialização dos serviços turísticos.  

O turista está mais informado, compartilha opiniões nas redes sociais e tem 

acesso a informações e contratações online. Embora esse comportamento não seja 

padrão em todos os segmentos da demanda, o turista está, em geral, mais esperto e 

exigente, na medida que dispõe de mais informações, está conectado e compartilha 

informações sobre os destinos e serviços (BUHALIS e LAW, 2008). Se o turista evoluiu 

dessa forma, é necessário que os destinos também evoluam para satisfazer as 

expectativas da demanda, e, se possível antecipem-se para surpreender os clientes. 

A crescente introdução das TIC na gestão empresarial vem ao encontro da 

necessidade de aumentar sua eficiência e competitividade (CARAGLIU et al., 2009). 

Os fatores que tem contribuído para esse crescimento tecnológico são: o uso das TIC 

por parte da demanda; a redução de custos e a facilidade de uso; os incentivos 

públicos; a necessidade de integrar em sistemas interoperáveis com provedores e 

canais de comercialização e a maior profissionalização dos agentes do turismo 

(BUHALIS e O'CONNOR, 2013). Como consequência, o uso das TIC nas empresas 

turísticas registra níveis ascendentes, principalmente em ferramentas de gestão e 

presença na Internet. 

Atualmente, os turistas têm interesse e necessidade de vivenciar experiências 

genuínas e inovadoras. Bem como compartilhar essas experiências nas redes sociais. 

Eles buscam novas experiências, preocupam-se com a sustentabilidade do destino, e 

querem que a viagem acrescente valor ao seu desenvolvimento pessoal e cultural 

(NEUHOFER ET AL., 2015).  
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3.2.3 TIC e Sustentabilidade transformando o turismo 

 

As transformações que o mercado de turismo tem experimentado possibilitam 

a aplicação de novos modelos de negócios, que contribuem para um ambiente 

turístico mais complexo e diversificado oferecendo oportunidades e novas interações 

entre empresas do setor (BUHALIS e LAW, 2008). A internet e os motores de busca 

possibilitaram novas fórmulas de comercialização turística a partir das agências de 

viagens on-line e modelo de negócios de baixo custo, promovendo ofertas de produtos 

e serviços, como por exemplo o site Lastminute.com. Por sua vez, o crescimento das 

mídias sociais na Internet, explicam a expansão de sites de viagens como o 

Tripadvisor e Trivago que, além de fornecer opiniões e conselhos sobre diferentes 

modalidades de ofertas turísticas, tornaram-se ferramenta de planejamento de viagem 

com links diretos para opções de reserva.  

A configuração de um DTI também resulta no aumento da competitividade, não 

só a partir do ponto vista tecnológico. As diferentes análises da competitividade no 

turismo incidem sobre a importância da estratégia, planejamento e gerenciamento do 

destino como via para melhorar o uso de recursos, adaptar-se melhor aos diferentes 

contextos do mercado e obter vantagens competitivas (CROUCH e RITCHIE, 2000; 

DWYER e KIM, 2003). 

A sustentabilidade está claramente associada à gestão racional de recursos e 

eficiência em todos os vetores ambientais de um destino turístico. As diferentes 

dimensões da sustentabilidade estão contempladas no paradigma das cidades 

inteligentes: a econômica associada à competitividade, o social à qualidade de vida e 

a ambiental a uma gestão eficiente dos recursos naturais (GRETZEL, ZHONG E 

KOO, 2016). Em um destino turístico a importância da conservação dos recursos 

naturais é ainda mais relevante porque, além da crescente consciência ambiental por 

parte da demanda, a qualidade ambiental condiciona a experiência turística e é a base 

para modalidades específicas como: turismo natural, turismo rural, turismo de 

aventura ou ecoturismo (ZHANG, LI e LIU, 2012). 

A preservação ambiental tem impacto direto sobre a atividade turística, as 

consequências das alterações climáticas têm vindo a intensificar-se, ameaçando as 

atuais formas de turismo em algumas partes do mundo e afetando veementemente 

http://www.emeraldinsight.com/author/Gretzel%2C+Ulrike
http://www.emeraldinsight.com/author/Gretzel%2C+Ulrike
http://www.emeraldinsight.com/author/Koo%2C+Chulmo
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outras regiões (GIL-GARCIA, PARDO e NAM, 2016). O aumento da conscientização 

do consumidor quanto aos efeitos nocivos das economias e a preocupação com a 

sustentabilidade ambiental significam que os destinos percebidos como 

insustentáveis, correrão riscos de não serem mais destinos visitados por um número 

crescente de turistas (BENCKENDORFF ET AL., 2012). 

No entanto, a desejável simbiose entre turismo e meio ambiente não é 

frequente e a atividade turística também produz impactos negativos no meio ambiente, 

tais como degradação da paisagem, produção de resíduos, entre outros (UNWTO, 

2017). O equilíbrio entre o desenvolvimento do turismo e a preservação são praticados 

com resultados desiguais. Neste contexto, o progresso em direção a um destino 

inteligente beneficia a gestão sustentável do destino com medidas que busquem a 

progressão para uma verdadeira governança de destinos com sustentabilidade 

(BLANCO, 2015). Essas ações são a base para o desenvolvimento de iniciativas 

inovadoras e projetos ambientais e tecnológicos que contribuem para a qualificação 

de destinos. 

Segundo Gretzel et al. (2015b) o propósito compartilhado por todos os atores 

em um ecossistema de turismo inteligente deve ser a oferta de experiências de turismo 

aprimoradas e enriquecidas. Para viabilizar esse objetivo a sustentabilidade ambiental 

e econômica tornam-se prioridades inerentes aos destinos inteligentes. Para 

conseguir isso é necessário um ecossistema digital que forneça recursos tecnológicos 

para controle e interação entre os seus diversos componentes, a fim de produzir as 

ações necessárias para alcançar o objetivo comum. Segundo Buhalis e Amaranggana 

(2015), as experiências de turismo inteligentes são alcançadas por meio da 

personalização dos serviços, do contexto de conscientização ambiental e do 

monitoramento em tempo real.  

Neuhofer, Buhalis e Ladkin (2015) identificam a agregação de informações, a 

conexão onipresente e a sincronização em tempo real como os principais 

impulsionadores das experiências de turismo inteligente. Gretzel (2014) descreve as 

experiências de turismo inteligente como tendo uma base tecnológica na medida em 

que são aprimoradas por meio das tecnologias inteligentes, conectividade móvel e big 

data. Destaca que os dois útimos componentes permitem recomendações orientadas 

por contexto, e que elas agregam valor à experiência turística. Em última análise, no 
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entanto, “a experiência de turismo inteligente é sobre o significado que é co-criado8 

por meio da interação com a tecnologia inteligente e o ecossistema de turismo 

inteligente mais amplo, predominantemente durante a viagem”  (GRETZEL et al., 

2016, p. 45). 

Em suma, a evolução para destinos turísticos inteligentes pressupõe uma nova 

estratégia de gestão turística, focada em encantar o turista a partir da proposta de 

adotar as tecnologias para uma maior integração e interação com os turistas 

(DREDGE, 2015, GETZEL et al. 2015).  O processo da transformação oferece uma 

oportunidade para o destino realizar mudanças nas políticas de sustentabilidade e 

governança do destino, proporcionando serviços mais eficientes, que promovam uma 

melhoria na qualidade de vida dos residentes e experiências inovadoras para os 

turistas. Partindo de um novo quadro de gestão público-privada, do fortalecimento da 

competitividade e do aumento da aplicação dos recursos das TIC para promover as 

inovações, sustentabilidade e novas experiências dessa estratégia (BAIDAL, 

MONZONÍS e SÁNCHEZ, 2015). 

A literatura mostra que algumas mudanças decorrentes do plano de transformar 

um destino turístico tradicional em um destino inteligente consistem em promover 

inovações e aplicar, inicialmente, as TIC em uma atração turística do destino (WANG 

et al, 2016; DEL FIORE et al., 2016; CHUNG, HAN e JOUN, 2015), de modo a inovar, 

por exemplo, uma visita a uma atração turística, oferecendo facilidades de acesso e 

uma maior interação com o atrativo ou desfrutar de experiências sensoriais durante a 

visita, trazendo a partir da adoção das TI, inteligência para essas atrações. 

 

3.3 Atração Inteligente 

 

Buhalis e Law (2008) afirmam que o desenvolvimento das TIC e 

particularmente da Internet, produziu uma nova gama de turistas que está se tornando 

mais experiente, informada, sofisticada e exigente, a cada dia. Devido as facilidades 

                                            

8 A co-criação introduziu uma nova prática para marketing de serviços, inovação e criação de 

experiências, alterando interações, experiências e a forma como valores contemporâneos são criados 
e construídos. (NEUHOFER,2016, p. 1).  
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oferecidas pelas TIC nas suas rotinas diárias, esses turistas anseiam também por 

comodidades e serviços diferenciados de TIC quando estão planejando e realizando 

visitas as atrações turística de um destino. Os novos turistas, nesta época de super 

valorização da inteligente tornaram-se mais dependentes da tecnologia da 

informação, ferramentas de self-service, mídias sociais e novas experiências 

(GRETZEL et al., 2015a). Eles valorizam o fácil acesso à tecnologia da informação, 

aplicar de forma otimizada tempo e dinheiro, flexibilidade, mobilidade, sensorização, 

personalização e segurança.  

Buscam segundo Sevrani e Holanda (2008), obter informações relativas às 

atrações pela internet; efetuar reservas e compras de ingressos e transportes on-line; 

definir preferência de horários para conhecer os locais turísticos; compartilhar 

informações nas comunidades virtuais; mobilidade; ser surpreendido com serviços 

multimídias; ter wi-fi nos locais visitados e otimizar seu tempo para conhecer todas as 

atrações possíveis, enquanto está conhecendo o destino. 

Além das exigências dos novos turistas, de uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável, a necessidade de atrações turísticas em adotar técnicas 

inteligentes e tornar-se tecnologicamente competente, ambientalmente inovadora e 

eco-efficiente em suas operações, tornaram-se práticas necessárias para trazer 

inteligência para as atrações turísticas tradicionais (WANG et al, 2016). Soluções 

implementadas com o uso de sistemas e recursos de TIC para controlar o número de 

visitantes; agendamento de visitas; reaproveitamento de água da chuva, uso da 

energia solar, entre outas soluções ecológicas eficientes, estão entre as mudanças 

viabilizadas. Tais mudanças refletem na política de oferecer atrações turísticas 

inteligentes nos destinos. 

Em relação as facilidades e aplicações da tecnologia, Zhang et al. (2012) 

sugeriu que quatro recursos de TIC são vitais para a criação de sistemas de atrações 

inteligentes: computação na nuvem, Internet das Coisas (IoT), comunicação móvel e 

a tecnologia de inteligência artificial. Computação na nuvem é uma plataforma de 

recursos de virtualização baseada em web e um centro de dados dinâmico (CHEN e 

DENG, 2009). Estimula o compartilhamento de informação que é fundamental para a 

empresa de serviços e gestão do turismo (BUHALIS e AMARANGGANA, 2013).  
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IoT pode apoiar as atrações inteligentes através da utilização de sensores para 

a prestação de informação e análises, segurança, bem como automação e controle 

(CHUI, LÖFFLER E ROBERTS, 2010). A comunicação móvel permite a o uso de 

smartphones e tablets para novas experiências (BUHALIS e O ' CONNOR, 2005) e 

também para compra de bilhetes, pagamentos on-line, acesso à informações, 

comunicação e auto entretenimento durante a viagem (ADUKAITE, REIMANN, 

MARCHIORI,CANTONI, 2013). A inteligência artificial significa que um sistema 

baseado em computador tem capacidades de armazenamento de memória e solução 

de problemas e compreensão de linguagem humana (Wang, 2004). Esta tecnologia 

pode ser aplicada para previsão do fluxo de turista, avaliar o serviço de turismo, alertas 

de emergência, gestão do turismo e oferecer experiências sensoriais (ZHANG et al., 

2012). 

Museus e galerias de arte preservam o patrimônio cultural e servem como 

importantes fontes de educação e aprendizado, mas visitar um museu pode ser ainda 

mais interessante se os gestores do museu conseguirem captar a atenção dos turistas 

adequadamente, isso pode ser factível por meio de um aplicativo de turismo 

inteligente que possibilite visitas interativas e personalizadas. Usando IoT é possível 

personalizar a visita a partir da geração de sugestões relativas às preferências de 

cada visitante e tornar a experiência muito mais enriquecedora (DEL FIORE et al, 

2016). 

Visitar um palácio pode ser muito mais interessante com o apoio da tecnologia 

de realidade aumentada (CHUNG, HAN e JOUN, 2015). Alguns aplicativos 

desenvolvidos para smartphones ou tablets possibilitam aos visitantes visualizar 

histórias e o passado do palácio, permitindo aos turistas assistirem batalhas, festas, 

acontecimentos históricos, conhecer a história da construção e todas as informações 

que foram resgatadas e disponibilizadas para uma experiência surpreendente. 

Estes são alguns exemplos das TIC aplicadas às atrações turísticas, 

possibilitando uma interação maior com as atrações e a possibilidade de viver 

experiências inovadoras e sensoriais nos destinos. O turismo de experiência está 

cada dia mais presente nas demandas turísticas e tornar-se relevante analisar o 

impacto que a inteligência está causando ao turismo para que seja possível realizar 

ações efetivas que promovam a competitividade e o diferencial do destino. 
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4  MÉTODO DA PESQUISA 

 

Segundo Turato (2003, p. 149) a palavra método é derivada do latim 

(methodus) e do grego (methodos), o autor argumenta que método, no seu sentido 

etimológico, é “um caminho através do qual se procura chegar a algo ou um modo de 

fazer algo”. É a forma com a qual se pretende fazer o percurso que define o método. 

A pesquisa, quanto a seus fins, é exploratória e descritiva (VERGARA, 2007), uma 

vez que foi realizada com base em uma temática na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado e o resultado final será um relato do que foi observado no 

campo.  

Quanto aos métodos é uma pesquisa de campo, bibliográfica, documental e 

um estudo de caso, adotando como lente da pesquisa a Teoria Ator-Rede (Actor-

Network Theory ou ANT). Segundo vários autores (SIMONI, 2012; REN 2011; 

FRANKLING; 2004; O´NEILL e WHATMORE, 2000), a abordagem qualitativa do 

estudo de caso tem sido frequentemente utilizada em estudos do turismo 

possibilitando um nível maior de detalhamento e compreensão do fenômeno 

estudado.  

O estudo tem uma parte quali-quantitativa realizada por meio de uma pesquisa 

promovida com turistas, objetivando examinar a percepção desse ator, quando aos 

requisitos para a seleção de um destino turístico, frente as novas demandas de 

consumo apontados no referencial teórico dessa investigação, que indicam mudanças 

na demanda turística que ordenam a transformação do destino, objeto deste trabalho.  

O estudo bibliográfico foi realizado a partir de livros, artigos, teses e 

dissertações abordando o tema, por meio de pesquisas realizadas nas bases 

acadêmicas mais conceituada. A pesquisa documental ocorreu a partir do acesso a 

documentos do projeto, que serão informados posteriormente, e por meio de 

entrevistas, eventos e informações obtidas em sites da internet. 

Para alcançar os objetivos traçados pelo presente trabalho desenvolveu-se 

uma revisão da literatura acerca do tema destinos turísticos inteligentes, nos últimos 

10 anos, período de 2007 a 2017, a partir das bases de buscas dos Periódicos Capes, 

SCOPUS, Web of Science, Scielo, Springer Link e ScienceDirect.  A busca teve início 

a partir do termo “Smart Tourism Destination”. Foram obtidos 21 retornos positivos, 



74 

 

 

 

 

sendo o primeiro artigo encontrado no ano de 2013. Para ampliar a investigação foram 

pesquisados também os termos “Smart Destination”, sendo encontrados 18 artigos e 

“Smart Tourism”, retornando 160 artigos. Resultando em um total de 199 artigos a 

serem revisados.  

Também foram pesquisados artigos escritos pelos autores Dimitrios Buhalis e 

Ulrike Gretzel, por serem autores de referência em temas de vanguarda relacionando 

turismo e tecnologias. No entanto, todos os artigos encontrados já estavam 

contemplados na busca realizada nas bases científicas. Na sequência, foram 

eliminando os artigos em duplicidades nas bases analisadas, restando um total de 158 

artigos.  

Objetivando identificar se os artigos selecionados estavam consistentes com o 

tema estudado, foi realizada a leitura do resumo desses artigos. Após esta análise, 84 

artigos foram descartados, restando 109 artigos abordando o tema para 

aprofundamento do conteúdo. Após a leitura desses artigos foi realizada a 

classificação, proposta pela pesquisadora, no Quadro 5. O número de artigos 

identificados comprova a carência de literatura conceitual e de pesquisas empíricas 

mais abrangentes sobre o tema.  

  

Quadro 5 - Classificação dos Artigos 

Abordagem STD SD ST Totais 

Conceituando DTI 4 3 7 14 

Gestão, sustentabilidade e governança nos DTI 0 0 18 18 

Estudo de caso - uso de tecnologias nos destinos 11 6 46 63 

Estudo de caso – avaliação de destinos inteligentes  4 2 8 14 

Total de Arquivos  19 11 79 109 

Fonte: Autor (2018) 

 

    Corroborando com os resultados encontrados, Gretzel, Sigala, Xiang e Koo 

(2015) consideram que as pesquisas na área de DTI são muito limitadas e fornecem, 

principalmente, estudos de casos de iniciativas já existentes, focando prioritariamente 

na perspectiva do consumidor. Esses autores propõem três áreas estratégicas 

(quadro 6), que precisam ser investigadas para a realização de metas de DTI bem 

sucedidas.  
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Quadro 6 - Campos para a Pesquisa Destino Turístico Inteligente 

Aspectos do Turismo Inteligente Tópicos de Pesquisa 

 

Consumo 

 

Preocupações com a privacidade 
Atitudes em relação à co-criação 
Valor derivado 
Consequências fisiológicas da conectividade onipresente 
Necessidade / desejo de fugir da tecnologia 
Acesso à tecnologia 

 

Prestação de Serviços 

Valor dos dados / informação 
Combinações de mercado de tecnologia exploráveis 
Modelos de negócios adequados 
Capacidade de inovação 
Implicações de recursos humanos 
Mecanismos de colaboração / coordenação 

 

Facilitação 

Dinâmica do mercado 
Governança de Informação de Facilitação 
Requisitos de infra-estrutura 
Custo social e ambiental 
Inteligência artificial 

Fonte: Relação de Pesquisa (GRETZEL, SIGALA, XIANG e KOO, 2015). Tradução livre. 

 

Wang, (2014) também considera, destino turístico inteligente (DTI), um tema 

emergente na pesquisa de turismo, que requer a integração do conhecimento a partir 

de um número relevante de tópicos, entre esses: TIC, comportamento do consumidor, 

marketing do destino, planejamento e gestão urbana, governança, sustentabilidade, 

mídias sociais, novos modelos de negócios, bem como o armazenamento, gestão e 

análise de grandes dados. 

Considerando, assim como Gretzel et al. (2015b), que estamos apenas no 

início de desenvolver e compreender todo o potencial do DTI, essa pesquisa busca 

colaborar com a literatura empírica da temática e também com a adoção da Teoria 

Ator-Rede nos estudos do turismo. 

 

4.1 Adotando a lente ANT no estudo de caso 

 

O estudo, conforme orienta a ANT (LATOUR, 2012), não se pautou pela 

representatividade numérica, assim como outras abordagens ditas qualitativas. Mas, 

sim pelo aprofundamento da compreensão da formação da rede de turismo inteligente 

da cidade do Rio de Janeiro. Tornando visível as diversas movimentações, 

controvérsias e associações (CALLON, 1986) por meio das quais os processos do 

turismo inteligente estão sendo produzidos. 
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Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 
sim, em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 
vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com 
a vivência, com a experiência, coma continuidade e também com a 
compreensão das estruturas e instituições como resultados da ação humana 
objetivada. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as 
coisas são inquestionáveis. (Neto et al., 2002, p. 24) 

 

Essa teoria vem ganhando espaço nas pesquisas de turismo revelando-se 

como uma perspectiva analítica alternativa para a compreensão do fenômeno turístico 

(CLOKE E PERKINS, 2005; JÓHANNESSON, 2005; VAN DER DUIM, 2007; BEAR, 

SCALE e TRIBE, 2016). Em uma análise de turismo adotando a ANT, projetos, 

documentos, turistas, residentes, dispositivos, destino, entre tantos outros atores 

humanos e não-humanos estão todos conectados por meio de redes sócio-técnicas e 

podem representar uma gama variada de contextos turísticos (VAN DER DUIM, 2007). 

Este fato é particularmente aderente do ponto de vista dos estudos dos destinos 

turísticos inteligentes (DTI), os quais podem ser definidos como redes sócio-técnicas 

que viabilizam uma forte interação entre os diversos agentes do turismo, por meio de 

uma infraestrutura tecnológica proporcionando a criação de um ambiente digital de 

apoio à cooperação, à partilha de conhecimento, prestação e inovação dos serviços 

turísticos e gestão do destino (GRETZEL et al, 2015b, BUHALIS e AMARANGGANA, 

2013; BOES, BUHALIS e INVERSIN, 2014). 

A ANT propõe procedimentos metodológicos a serem abraçados pelo 

pesquisador a fim de capturar elementos para descrever a realidade conforme o 

trabalho de campo a revela (LATOUR, 2012). Sendo essencialmente empírica, o 

pesquisador deverá decidir como os métodos serão aplicados. Ele será responsável 

por definir onde começará o estudo, quais os rastros que vai seguir, os atores que vai 

observar, precisará abraçar a materialidade para revelar a mediação de atores 

humanos e não-humanos na rede e por fim, o momento em que vai finalizar a pesquisa 

no campo. Para apoiar este direcionamento, Beard, Scarles e Tribe (2016) definiram 

cinco dimensões-chave (quadro 7) para orientar a execução da pesquisa ANT. 
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  Quadro 7 - Dimensões-chave para Pesquisas ANT 

Dimensões Perspectiva ANT Ação do Pesquisador 

Repensar o campo da 
pesquisa 

O campo está aberto não só por consistir 
de múltiplas localidades geográficas, 
mas também pela natureza fluida da 
criação, manutenção e quebra de 
relações entre os atores, 
independentemente de escala ou 
localização. 

Flexibilidade na 
abordagem. 
Compreendendo assim, a 
natureza dinâmica do 
campo. 

Papel do pesquisador na rede 
Durante a pesquisa o pesquisador é um 
ator-rede ativo. 
 

Participação na 
construção, coleta de 
dados e elaboração da 
narrativa. 

Seguir os atores 
O pesquisador deve definir as perguntas 
e um ponto de partida. 

Abordagem de 
acompanhar os atores, 
amostragem bola de neve 
e decidir ponto de 
interromper a coleta. 

Abraçar a materialidade 
A simetria entre pessoas e coisas é 
apontada como uma dimensão chave 
para as pesquisas ANT. 

Seguir mediadores tais 
como: sinais, meios de 
comunicação, tecnologias, 
ideias, discurso, fotos, 
objetos, atas de reunião, 
smartphones, inscrições, 
entre outros, buscando 
compreender sua agência 
nos processos de tradução 
e ordenação da pesquisa 
turística. 

Compreensão de seguir os 
atores 

O pesquisador deve ter uma abordagem 
de análise durante o trabalho de campo, 
identificando mediadores chaves, que 
podem ser humanos ou não-humanos. 
Esses atores são construídos e 
transformados pela rede e devem ser 
rastreados para a compreensão dos 
significados que representam. Eles 
podem traduzir o interesse de outros 
atores e podem ser modificados pela 
associação com estes atores, 
possibilitando que a rede cresça e seja 
modificada. 
 

Decidir sobre o campo e 
sobre quais atores e redes 
deve seguir. 

  Fonte: Beard, Scarles e Tribe (2016). Tradução livre. 

  

Tendo como diretriz não ter hipóteses pré-definidas, a ANT declara que o 

conhecimento resultará do ato de seguir os atores para aprender com eles (LATOUR, 

2000). É importante seguir os rastros dos atores e as controvérsias que emergem da 

dinâmica das traduções, observando assim, como o ordenamento é construído. O 
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relato dessas controvérsias permite desenhar as conexões a partir dos movimentos 

dos atores e da composição desses movimentos com os da própria pesquisadora. 

A pesquisadora precisou se inserir no campo de estudo para realizar o 

acompanhamento dos atores, de modo a vivenciar e compartilhar as experiências 

examinadas. Tal atitude exigiu da pesquisadora um compromisso ético com os 

sujeitos pesquisados no desenvolvimento de suas práticas, uma vez que ela passou 

a integrar a rede de atores (VENTURINI,2010). Cabendo, assim, um esforço para ser 

imparcial, na elaboração da narrativa do estudo. 

A pesquisa adotou uma perspectiva qualitativa, baseada em estudo de caso 

crítico-interpretativo. Embora os estudos de caso críticos interpretativos não 

compartilhem valores positivistas, eles também estão sujeitos a critérios para garantir 

sua qualidade (POZZEBON, 2004). Como tal, esse estudo foi desenvolvido levando 

em consideração a lista de quatro critérios (quadro 8) de Pozzebon (2004), para a 

condução e avaliação de uma pesquisa interpretativa crítica: autenticidade, 

plausibilidade, criticidade e reflexividade. 

 

Quadro 8 - Critérios de Qualidade na Pesquisa Crítica Interpretativa 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO TÉCNICAS 

Autenticidade 

O pesquisador esteve em 
contato com o campo, ou seja, 
interagiu com participantes e 
acessou documentos. 

A coleta de dados consistiu 
de entrevistas, observações 
participantes, bem como 
acesso a documentos, entre 
os quais, ata de reuniões, 
manuais, memorandos etc. 

Plausibilidade 
O trabalho faz sentido e traz 
contribuições para os leitores. 

A pesquisa seguiu um 
protocolo com levantamento 
teórico, elaboração do 
projeto, coleta e análise de 
dados. 

Crítica 
O trabalho motiva os leitores a 
repensarem premissas a respeito 
do trabalho. 

A pesquisa buscou evidenciar 
as contradições no caso 
analisado (visão do gestor e 
dos participantes). 

Reflexibilidade 
O pesquisador revela seu papel 
pessoal e seu viés na pesquisa. 

O pesquisador apresentou 
sua posição acerca do caso 
analisado, descrevendo suas 
atividades e visões acerca da 
questão. 

Fonte: Pozzebon (2004) 
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4.2 Coleta e Análise de Dados 

 

Para o estudo foi gerado um material empírico, comprovando a autenticidade 

da pesquisa, o qual foi obtido por meio da realização de entrevistas semi-estruturadas, 

observação participativa e não participativa, acesso a documentos do projeto, 

participações da pesquisadora em eventos de turismo, abordando o tema da 

pesquisa, entrevistas obtidas em sites e também com a realização de uma pesquisa 

online com turistas. 

A pesquisadora participou, efetivamente, de reuniões e oficinas de trabalho 

com um grupo de pessoas atuantes e teve acesso aos documentos do projeto tais 

como: material de apresentação do projeto, mapa mental, devolutivas das oficinas de 

trabalho, memorandos, entre outros. Além disso teve acesso a informações 

participando também como integrante do grupo de trabalho pelo WhatsApp. 

Para a coleta de dados foram realizadas vinte e três entrevistas 

semiestruturadas (Quadro 9), com participantes definidos por meio da técnica bola de 

neve (GOODMAN, 1961), realizada entre os meses de dezembro de 2017 e abril de 

2018. A técnica de composição da amostragem chamada Bola de Neve consiste de 

uma seleção, que utiliza cadeias de referência, ou seja, uma coleta de informações 

que se utiliza das redes de contatos dos entrevistados para fornecer ao pesquisador 

outros contatos potenciais para a pesquisa.  

Essa técnica é utilizada em pesquisas sociais nas quais os participantes iniciais 

de um estudo, denominados ‘sementes’ (GOODMAN, 1961), indicam novos 

participantes que por sua vez indicam outros participantes e assim sucessivamente, 

até que seja alcançado o ‘ponto de saturação’. `Segundo Vinuto (2014), esse ponto é 

atingido quando os novos entrevistados não conseguem indicar novos nomes, ou 

quando passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem 

acrescentar novas informações relevantes à pesquisa.  

As entrevistas tiveram duração entre trinta minutos e uma hora cada. Alguns 

participantes autorizaram a gravação e outros não, nesses casos foi utilizado um 

caderno de anotações para fazer os registros. As gravações também foram 

transcritas, a fim de serem avaliadas com profundidade pela pesquisadora. As 
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orientações da ANT não direcionam como deve ocorrer a coleta e análise de dados. 

No entanto, Latour (2012) recomenda aos pesquisadores utilizarem um diário de 

bordo para registrarem toda e qualquer informação que julgarem pertinentes às suas 

respectivas pesquisas, qualquer que seja sua fonte ou forma.  

Nas primeiras entrevistas foram questionadas a formação e experiência dos 

entrevistados, seu papel atual na empresa ou instituição que trabalha ou representa, 

se já adotava tecnologia na empresa, se estava participando ou se conhecia alguma 

iniciativa de DTI, qual a importância da TIC para o turismo da cidade do Rio de Janeiro 

e quais eram suas expectativas em relação a inovação do turismo na cidade do Rio 

de Janeiro.  

Após interagir com atores que estavam participando de iniciativas de DTI, foram 

incluídas outras questões ao roteiro inicial das entrevistas. Além das perguntas 

anteriores, também foram questionados como seria a participação do entrevistado 

nessa iniciativa, se mudaria algo na condução dos planos de ação, se estava faltando 

envolver algum agente do turismo e qual a sua expectativa com o resultado final. 

Como a entrevista foi semiestruturada, outras questões foram apontadas pelos 

participantes durante as entrevistas. 

A pesquisa realizada com os turistas teve como objetivo examinar, segundo a 

percepção desse consumidor, a importância apontada na literatura dos DTI para o uso 

de tecnologias e soluções inovadoras nas viagens como um diferencial para a seleção 

do destino (GRETZEL et al. 2015b; BOES, BUHALIS e INVERSINI, 2014). O resultado 

da pesquisa contou com 135 informantes. A pesquisa foi realizada por meio de um 

formulário eletrônico, composto de perguntas estruturadas e semiestruturada.  

Nas entrevistas, buscou-se conhecer iniciativas de DTI na cidade, como 

ocorreu a formação da rede, os processos de tradução, controvérsias, associações e 

atuações dos atores humanos e não-humanos na rede. As observações diretas por 

sua vez, auxiliaram no entendimento do contexto do projeto de transformação do DTI 

e a montagem da rede. Enquanto que, na observação participante, a pesquisadora 

tornou-se ativa dentro do contexto observado, e participou das ações na rede, atuando 

nas oficinas de trabalho   
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Quadro 9 - Relação de Entrevistados 

Entrevistado Cargo Tipo de Empresa 

Luciana Leão Proprietária  Agência de Turismo 

Juliana Fuscaldo Proprietária  Agência de Turismo 

Eliana Diretora de Projetos Setur 

Raquel Analista de Planejamento TurisRio 

Patrícia Analista de Planejamento TurisRio 

Sofia Analista de Planejamento TurisRio 

Michael  Diretor Comercial Rio CVB 

Flávio Consultor Sebrae Consultoria 

Paula Consierge Hotel 

Pedro Agente de Turismo Agência de Turismo 

João Pedro Guia Empresa de Serviços Turísticos 

Débora Proprietária Passeio de Barco 

Patrícia Diretora Museu 

Ângela Gerente Agência Ecoturismo 

Rogério Advogado Clínica de Saúde 

Penha Gerente Restaurante 

Marília Gestora Museu 

Mônica Agente Agência de Turismo 

Cláudio Administrador ONG 

Ricardo Analista Sebrae Sebrae 

Sérgio Gerente Empresa de Transporte 

Roberto Gerente Bar Temático 

Alexandre Gerente Hotel 

Fonte: Autora (2018) 

 

O uso de múltiplas fontes de evidencia na pesquisa de estudo de caso permite 

que o pesquisador aborde uma variação maior de aspectos históricos e 

comportamentais, desenvolvendo linhas convergentes de investigação. Dessa forma, 

qualquer conclusão do estudo de caso é mais convincente, e precisa ser 

fundamentada em diversas fontes diferentes de informação (YIN, 2010).  

Assim, técnicas como triangulação da teoria e fontes de dados (PATTON, 2002) 

foram empregadas durante a análise, procurando garantir a autenticidade do trabalho. 

A descrição do projeto foi organizada cronologicamente, a fim de permitir a narração 
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dos acontecimentos e associação com as etapas da tradução (CALLON, 1986). Além 

disso, enquanto estava sendo construída a trajetória do caso, foi realizado um 

workshop com outros pesquisadores, promovendo assim um diálogo entre teoria e 

prática, conforme orienta Latour (1999).  

A narrativa do estudo que conduziu a montagem da rede do DTI e a análise 

das respostas da pesquisa realizada com os turistas serão relatados a seguir.  
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5  MONTANDO A REDE DTI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Nas últimas décadas alguns fatores importantes mudaram o comportamento do 

consumidor turístico (COHEN, PRAYAG e MOITAL, 2014), tendo como destaque as 

TIC, lideradas pelos smartphones, internet e mídias sociais (WANG, XIANG e 

FESENMAIER, 2014), o desenvolvimento de um consumo mais consciente, com 

maior preocupação com a sustentabilidade e as questões sociais (BENCKENDORFF 

et al., 2010), e o crescimento de uma nova geração de consumidores, a geração Y 

cujos valores e práticas de consumo representam desafios e renovação para todos os 

mercados (LEASK et al., 2013).  

Nesse cenário, as transformações dos destinos turísticos inteligentes vêm 

ganhando espaço nas discussões de planejamento estratégico e renovação dos 

destinos turísticos em diversos países (BAIDAL, MONZONÍS e SÁNCHEZ, 2015; 

BOES, BUHALIS e INVERSINI, 2014; GRETZEL et al., 2015a). Apresentando-se 

como uma alternativa para promover a competitividade e a renovação de destinos 

tradicionais de turismos. O desejo de examinar como está ocorrendo essa 

transformação em um dos destinos turísticos mais tradicionais do Brasil levou à 

realização do presente trabalho.  

O estudo de caso tem o objetivo de descrever como estão ocorrendo as 

iniciativas de tornar a cidade do Rio de Janeiro um destino turístico inteligente (DTI). 

Por adotar a ANT (CALLON, 1986; LATOUR, 2000; 2012) visou descrever a dinâmica 

da formação da rede, os processos de tradução identificados e quem são os atores 

envolvidos nesse processo. É importante destacar que não havia, a priori, a certeza 

de que essas iniciativas estavam ocorrendo na cidade e o resultado poderia ter 

revelado a inexistência da rede. 

Dando início ao processo da pesquisa, foram realizadas entrevistas com 

profissionais que atuam no setor turístico da turma do mestrado da pesquisadora. E 

também com profissionais das instituições que a pesquisadora conheceu durante o 

período de levantamento do referencial teórico do projeto. Por meio das entrevistas 

realizadas com esses contatos, foi possível obter outras referências de profissionais 

da iniciativa privada e também representantes das iniciativas públicas do turismo na 

cidade do Rio, iniciando o processo da bola de neve. A narrativa da trajetória da 
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pesquisa permitirá conhecer a formação da rede DTI, suas controvérsias e seus 

atores. 

  

5.1 Trajetória da pesquisa 

 

Para o início da pesquisa de campo entrei em contato com Luciana Leão, uma 

colega do mestrado que é proprietária de uma agência de turismo na cidade do Rio 

de Janeiro. Comecei nossa conversa explicando a ela o conceito do DTI e que o 

propósito da entrevista era verificar se ela estava ciente da existência de algum projeto 

ou iniciativa, na cidade do Rio, com essa abordagem. Ela reportou que desconhecia 

qualquer ação por parte do governo ou da iniciativa privada sobre DTI na cidade do 

Rio. Mas em sua percepção, se houvesse um projeto desse porte, ele teria que ser 

desenvolvido a partir de políticas públicas sendo conduzido pelo governo em parceria 

com a iniciativa privada. O governo seria o centralizador das informações do projeto a 

serem compartilhadas com os demais agentes do turismo.  

Luciana contou que recentemente elaborou um pacote para o Japão e foi 

possível, a partir do site oficial do país, estimar o roteiro com o custo da movimentação 

que seu cliente planejava fazer. Segundo ela o site informava o valor por km percorrido 

e a distâncias das atrações e locais turísticos. Ela falou da dificuldade que a agência 

tem em oferecer serviços receptivos por não haver prestação de serviços online, por 

exemplo, para a compra de ingressos de algumas atrações. O que a obriga a ir 

fisicamente aos locais de venda de ingressos para adquirir os bilhetes. “Como, por 

exemplo, para ir de van ou de trem para o Corcovado ou ir de bonde para Santa 

Teresa” (LUCIANA, informação verbal, 2018).  

Ela comentou que percebe também a importância da informação na avaliação 

realizada pelos hóspedes, pois nos dias atuais, os hotéis solicitam aos clientes que 

façam as avaliações no TripAdvisor após suas estadias. Também falou sobre o papel 

das agências intermediando hospedagens pelo Airbnb e os novos desafios dessa 

modalidade de hospedagem. Luciana declarou que sente que a cada dia, a agência 

perde um pouco mais seu papel de atuação, na medida em que tudo vai se 

informatizando.  “A cidade precisa melhorar muito para que o destino se torne 
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inteligente. Se não, somente os aplicativos usados pelos turistas serão inteligentes” 

(LUCIANA, informação verbal, 2018). 

Por indicação da Luciana, entrei em contato com outra agência de viagem, cuja 

proprietária Juliana, havia trabalhado na COBRAPE9, e por esse motivo tinha contato 

junto à Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR). Após ouvir a 

introdução do projeto e o objetivo da pesquisa, Juliana (informação verbal, 2018) 

iniciou a entrevista declarando “A cidade é muito turística, sempre foi e segue mesmo 

com tanta violência. Mas há pouco investimento em turismo, principalmente em 

tecnologia”. Ela também desconhecia qualquer iniciativa de DTI, mas em sua visão 

um projeto com essa abrangência deveria ser uma parceria entre o trade turístico, a 

SETUR, e a Embratur, visto que a cidade do Rio de Janeiro é um famoso destino 

turístico internacional. “Seria uma força tarefa para começar um destino inteligente” 

(JULIANA, informação verbal, 2018). 

Disse que gostaria muito que fosse desenvolvida uma plataforma única que 

permitisse dar assessoria sobre todos os serviços turísticos, “como se fosse uma 

internet da agência” (JULIANA, informação verbal, 2018). Isso facilitaria a atuação das 

operadoras na elaboração dos roteiros com todos os serviços turísticos. Segundo seu 

desejo, essa plataforma teria inclusive a avaliação dos serviços prestados para saber 

como os turistas avaliam o atendimento recebido. Em sua percepção “a tecnologia 

evoluiu para o turista e não para o agente, fazendo com que a agência perca espaço 

de atuação com a independência do turista” (JULIANA, informação verbal, 2018). 

Segundo Juliana (informação verbal, 2018), “os projetos de turismo do governo 

estão todos parados, pois não tem dinheiro para investir no turismo”. Ela contou que 

trabalhou pela COBRAPE em uma proposta para automatizar o CADASTUR – 

cadastro dos prestadores de serviços turísticos. Atualmente o cadastro pode ser 

realizado pelo site cadastur.turismo.gov.br, mas é necessário imprimir o formulário, do 

cadastro, assinar e encaminhar junto com a documentação da empresa para a 

SETUR. “Não há nada eletrônico, é tudo papel” (JULIANA, informação verbal, 2018). 

Uma vez aceito o cadastro após avaliação dos documentos, em papel, o certificado é 

enviado pelo correio para o prestador. A proposta de tornar o processo eletrônico não 

                                            

9 Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 
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foi aprovada por falta de verba e de pessoas na secretaria para fazer a operação do 

site após sua implantação. 

Juliana acredita que a evolução do destino tradicional em um destino inteligente 

é inevitável. “O mundo está em transformação e teremos que nos adequar” (JULIANA, 

informação verbal, 2018). Mas a mudança, acredita ela, começará pela iniciativa 

privada, pois é quem tem dinheiro para investir em novos projetos. Ela comentou sobre 

três projetos de automação turística que tinha ciência. O ALICE, que é um aplicativo 

para hotéis inteligentes, permite fazer check in, personalizar travesseiro, jornal, café 

da manhã, solicitar transfer e fazer check out pelo smartphone; o “Menu for Tourist”, 

que é um programa para traduzir cardápio de restaurantes para diversos idiomas, 

usando Qr-code. Ele foi muito utilizado nas Olimpíadas de 2016; e o aplicativo da Gol 

“Voe com seu filho”, a partir de um Qr-code é possível acompanhar a criança em todas 

as etapas da viagem, desde o check in, embarque, lanche, atrasos, até a chegada. 

  Perguntei se ela teria um contato da Setur para me indicar e, ela me deu o 

telefone da diretora de projetos da SETUR. A diretora foi muito atenciosa e 

agendamos rapidamente uma entrevista. Eliana contou que trabalha há 36 anos na 

TurisRio, mas está atualmente emprestada para a SETUR, atuando desde 2008 no 

Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (PRODETUR). No 

momento está conduzindo dois projetos: fortalecimento do turismo rural no estado do 

Rio de Janeiro, e atualização do Plano Diretor, em parceria com a UERJ.  

Falamos sobre o tema DTI e ela comentou que existe um gap nas informações 

e por esse motivo deveria ser criada uma rede, para cuidar desse aspecto.  

 

As informações existem, mas estão dispersas, na academia, no Sebrae, na 
SETUR e em outros locais. Elas não estão organizadas. Inteligência precisa 
de informação, é o básico. Mas essa dificuldade é de longo prazo no país. O 
Ministério já tentou fazer uma base unificada, mas ainda não conseguiu. As 
coisas melhoraram, mas estão longe de serem ideais. (ELIANA, informação 
verbal, 2018).  

 

 

Ela contou que a secretaria tentou fazer a base via PRODETUR RJ, mas os 

recursos não foram suficientes. Destacou que em um projeto com essa abrangência, 

poderia ser difícil manter a rede de atores participantes, uma vez que não é garantida 

a continuidade administrativa com a troca de governos. Já que em nosso cenário 
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político-eleitoral há uma troca de mandatos a cada dois anos nas esferas federais, 

estaduais e municipais. “Após as eleições pode ocorrer a troca dos gestores e a perda 

da memória dos projetos” (ELIANA, informação verbal, 2018).   

Dialogamos sobre o tema DTI e ela também falou que não tinha conhecimento 

de nenhum projeto abordando essa temática na cidade do Rio e que seria interessante 

se eu conversasse com a TurisRio, pois eles poderiam ter alguma informação sobre 

algum projeto. A diretora agendou, nesse mesmo dia, um contato com a equipe de 

planejamento de projetos da TurisRio, que fica no mesmo prédio da secretaria. Segui 

para a entrevista com as analistas da equipe de planejamento e obtive o mesmo 

retorno das três pessoas com quem conversei, nenhuma conhecia nada sobre o tema 

e ainda me solicitaram fontes de informação para conhecerem melhor o assunto. 

Questionaram onde estavam ocorrendo esses projetos e se já havia resultados 

comprovados. Uma das analistas falou “Olha, tudo o que você disse é bem 

interessante, mas na atual situação do estado, não há verbas para investir em 

tecnologia” (SOFIA, informação verbal, 2018).  

A equipe da TurisRio sugeriu que eu conversasse com outras instituições do 

turismo no Rio de Janeiro. Elas me informaram o novo endereço e telefone da Riotur 

e também as informações do Convention Visitor Bureau do estado do Rio de Janeiro 

(Rio CVB).  Entrei em contato diversas vezes com a Riotur para tentar agendar uma 

entrevista, mas não obtive retorno. Após falar com o CVB, consegui agendar uma 

entrevista agendada para o mês seguinte ao contato. 

Após realizar as entrevistas com os indicados e não ver emergir figuras 

relevantes na rede DTI da cidade do Rio de Janeiro nos âmbitos do governo ou da 

iniciativa privada, selecionei uma nova semente entre os contatos do Sebrae que eu 

havia levantado durante a realização da pesquisa bibliográfica sobre o tema DTI. 

Nessa etapa da leitura, havia tomado ciência que o Sebrae planejava atuar em 

projetos de DTI no Brasil (Sebrae, 2016). Pouco depois, ao assistir, em Florianópolis, 

a palestra ministrada pela coordenadora Nacional do Turismo do Sebrae, Graziele 

Villela, no 3º Seminário Brasil+Espanha de Inovação Tecnológica em Turismo (2017), 

soube da atuação do Sebrae conduzindo projetos em vários estados do Brasil, 

inclusive na cidade do Rio de Janeiro.  
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Resgatei as infomações obtidas nessas oportunidades e optei por entrar em 

contato com o consultor do projeto do Sebrae. Conversamos sobre o projeto e tentei 

agendar uma entrevista, mas ele achou mais interessante que eu participasse das 

oficinas de trabalho do projeto. Assim além de conhecer o projeto eu poderia também 

conhecer as empresas que estavam participando. O convite foi aceito e passei a 

frequentar as oficinas do projeto na Barra da Tijuca. 

Após iniciada a atividade com o grupo do Sebrae, que será descrita 

posteriormente, foi confirmada a reunião com o diretor comercial do CVB. Logo no 

início da entrevista o diretor revelou conhecer os conceitos do DTI.  Ao questioná-lo 

se havia alguma iniciativa para a transformação da cidade do Rio de Janeiro em um 

DTI, ele declarou que não havia porque a cidade já era um DTI, justificou seu 

posicionamento apontando que o Convention tem um observatório do turismo 

(RIOCEPTUR, 2018) capaz de fornecer diversos dados relevantes da cidade, tais 

como: ocupação da cidade nos últimos dez anos, perfil do turista, impacto da copa do 

mundo, relatório dos parques locais, entre outras. Além disso, segundo o diretor do 

CVB, a cidade do Rio Janeiro é a primeira no mundo a oferecer um mapa virtual da 

cidade (http://www.takealook.global/rcvb) possibilitando ações para divulgação e 

investimentos da cadeia produtiva. 

Completou apontando que a cidade também tem modais de transportes 

excelentes, “em temos de mobilidade, é a cidade mais Europeia da América Latina” 

(MICHAEL, informação verbal,2018). Segundo o diretor o destino é inteligente quando 

tem produtos turísticos para atender “ a todas as tribos do turismo”, e a cidade possui 

esta característica. Para Michel (informação verbal, 2018), “ a cidade está pronta como 

um DTI mas precisa divulgar os novos segmentos e atrair a iniciativa privada para 

investir no destino”.  

O diretor contou que o CVB está desenvolvendo um aplicativo com base na 

tecnologia big data, em parceria com a empresa TOTVS, contendo todas as 

informações da cidade, para promover a divulgação, parcerias e comercialização do 

destino. Exemplificou dizendo que será possível fazer a cotação para um evento, 

informando a quantidade de pessoas e o período desejado. O sistema vai buscar as 

opões disponíveis e a partir da seleção, vai gerar o orçamento e informar ao cliente. 

Se o orçamento for aceito, fará as reservas digitalmente com todos os fornecedores 
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que prestarão o serviço cotado. “Tecnologia é importante no DTI, mas somente se 

tiver inteligência envolvida” (MICHAEL, informação verbal,2018). 

Questionei se outras instituições do turismo estariam envolvidas nesse projeto 

e ele retornou que no momento só o Convention, pois o sistema ainda está sendo 

definido e desenvolvido. Mas que após finalizado, os prestadores de serviços 

turísticos vinculados ao Convention poderão se cadastrar e usufruir das facilidades 

que serão criadas com esse aplicativo. Não foi possível identificar outros contatos para 

dar continuidade a essa iniciativa. 

Ao ser questionado se o Bureou estava participando do projeto do Sebrae, ele 

respondeu que o CVB apoia todas as instituições que atuam no turismo no Rio de 

Janeiro, inclusive o governo. Mas destacou que na situação atual falta verba do 

governo para apoiar os projetos do turismo. Seguiu dizendo que somente as 

instituições privadas estão investindo em ações para explorar os produtos turísticos 

que resultaram do legado dos últimos eventos esportivos. Tais como o Boulevard 

Olímpico, Museu do Amanhã e o AguaRio.  

Quanto ao projeto Sebrae, ele questiona a abordagem do projeto, uma vez que 

em sua visão, a Barra tem que ser estudada para identificar o que o destino tem a 

oferecer, como tratar a sazonalidade, além de ser necessário desenvolver 

envolvimento e engajamento entre seus fornecedores de serviços. 

 

O projeto do Sebrae ocorre sob demanda para as pequenas e médias 
empresas, não houve um estudo de quem é o turista. O projeto tem foco na 
adoção da tecnologia no turismo, mas ser um DTI não é somente usar a 
tecnologia, mas sim usá-la com inteligência sabendo onde estamos, para 
onde queremos ir e como chegaremos lá, além de ser necessário definir 
quem são os parceiros. (MICHEL, informação verbal, 2018). 
 
 

 Finalizou dizendo que hoje a cidade possui quatro grandes destinos turísticos: 

Centro, Zona Sul, São Conrado e Barra da Tijuca. Mas serão necessários três a quatro 

anos educando o mundo para saber que esses destinos existem. Também será 

necessário mudar a imagem do destino, que hoje está associada a samba, caipirinha 

e futebol e temos muito mais do que isso a oferecer, segundo Michel temos que 

promover a cidade para o Brasil e o mundo como um destino inteligente. 
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Com esse contato foi possível identificar uma iniciativa de turismo inteligente 

ocorrendo por meio dessa instituição, mas não foi possível seguir a rede de atores 

envolvidos, o diretor alegou que o big data ainda estava em fase de definição com o 

fornecedor e não seria possível acompanhar o processo nesse estágio inicial. Por 

esse motivo, direcionei minha atenção ao campo do projeto do Sebrae, visando 

conhecer as ações para promoção do turismo inteligente e verificar as controvérsias 

apontadas pelo CVB. A partir desse momento o Sebrae assumiu um importante papel 

de mediador na rede e sua agência será explorada atuando no turismo e na formação 

da rede do DTI. 

 

5.2 O turismo como prioridade para o Sebrae  

 

O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

Trata-se uma entidade privada e sem fins lucrativos. Tem sua sede em Brasília, mas 

oferece atendimento nas vinte e sete unidades da Federação, sendo um agente de 

capacitação e de promoção do desenvolvimento. Desde 1972, o Sebrae opera com 

foco no estímulo ao empreendedorismo e no desenvolvimento sustentável dos 

pequenos negócios (SEBRAE, 2010). 

 O Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, 

definindo diretrizes e prioridades de atuação. Opera na educação empreendedora; 

capacitação dos empreendedores e empresários; articulação de políticas públicas; 

acesso a novos mercados; acesso à tecnologia e inovação; orientação para o acesso 

aos serviços financeiros, na integração cooperativa que proporcionam qualificação, 

modernização e aumento da competitividade de polos e redes de pequenos 

empreendimentos com interesses comuns. 

Após a criação do MTUR, em janeiro de 2003, um novo modelo de gestão 

pública foi instituído, composto no seu nível estratégico, pelo CNT – Conselho 

Nacional de Turismo, e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo, tendo o CNT a função de assessorar o MTUR na formulação e aplicação da 

Política Nacional de Turismo. Os programas, projetos e atividades derivados da 
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política pública estão definidos no PNT – Plano Nacional de Turismo, editado em duas 

versões, sendo a primeira para o período 2003-2006 e a segunda 2007-2010. 

A criação de instâncias para discussão das políticas do setor, tendo como fórum 

principal o CNT, proporcionou um direcionamento para a gestão descentralizada e 

compartilhada, explicitada no Plano Nacional de Turismo, permitindo que os agentes 

de desenvolvimento, como o SEBRAE, atuem de forma convergente e complementar 

nas ações de marketing, promoção e acesso para a divulgação e atração de turistas 

nos mercados internos e externo de forma convergente e complementar. 

A partir do documento Direcionamento Estratégico do Sistema Sebrae 2009-

2015 (SEBRAE, 2012), a instituição estabeleceu uma base conceitual e instrumental 

que orienta a atuação do sistema junto às pequenas e médias empresas (MPE) no 

setor do turismo, permitindo segundo os planos de marketing do Plano Nacional de 

Turismo, que a instituição atue de forma convergente e complementar, como um 

agente de desenvolvimento com ações de marketing, promoção e acesso para  

divulgação e atração de turistas nos mercados internos e externo.  

Esse documento, segundo a ANT, pode ser caracterizado como uma inscrição, 

uma vez que é o resultado do processo de tradução do Sebrae, que estabelece a 

autorização permitindo sua atuação no turismo como uma lidernça para as MPE em 

ações de promoção e divulgação do turismo. 

 A atividade turística é, reconhecidamente, uma atividade econômica onde as 

MPEs estão presentes de forma significativa, compondo a maioria do número de 

estabelecimentos dos diversos elos da cadeia turística. O conceito da atuação do 

Sistema SEBRAE, dentro do Plano Nacional do Turismo, obedece à própria lógica de 

sua missão: “promover a competitividade e desenvolvimento sustentável das micro e 

pequenas empresas” (SEBRAE, 2012). 

O turismo é, atualmente, uma das prioridades para o Sistema Sebrae (2010), 

refletida na quantidade de projetos e volume significativo de recursos investidos. Tal 

relevância não é por acaso, na medida em que o turismo está entre os setores de 

maior crescimento no mundo, tendo seu tamanho e impacto econômico crescido em 

torno de 50% (UNWTO, 2017) na última década e abrigado em sua cadeia produtiva 

cerca de 90% de micro e pequenas empresas (SEBRAE, 2010) O órgão apoia o 

turismo no desenvolvimento de novos negócios e formatos comerciais. 
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A atuação do SEBRAE parte do princípio de que o turismo é, acima de tudo, 

um negócio, entretanto com uma particularidade, um negócio coletivo, pois 

os negócios gerados pela atividade turística não podem ser entendidos 

individualmente, já que buscam o mesmo cliente e, juntos, constituem a oferta 

turística de um determinado território. Cabe destacar que o sucesso da 

atuação do SEBRAE dependerá em grande medida de futuras parcerias entre 

os empresários, as entidades empresariais e governamentais que prestam 

apoio às empresas desse setor (SEBRAE, 2010, p.17). 

 

Para o Sebrae (2017) o turismo inteligente é aquele que proporciona ao viajante 

uma experiência completa de cada novo destino ao integrá-lo com a comunidade 

local, ao mesmo tempo em que garante o desenvolvimento sustentável (ambiental, 

econômico e social) da região, por meio de tecnologias e soluções digitais 

inovadoras. O projeto DTI iniciou em 2016, o Sebrae se propõe a ser pioneiro do tema 

no Brasil e pretende investir, cerca de R$ 10 milhões nos projetos de DTI distribuídos 

em 17 estados da federação. 

 

O conceito de destinos turísticos inteligentes está sendo construído baseado 
em quatro grandes eixos: Tecnologia, Governança, Experiências Turísticas e 
Sustentabilidade. Os dois primeiros são considerados o sistema nervoso e a 
alma do conceito, uma vez que precisamos de infraestrutura tecnológica para 
o êxito da estratégia, assim como precisamos de integração entre os 
diferentes atores para que as ações sejam bem executadas e a 
transformação pretendida seja apropriada por quem de fato faz com que o 
turismo aconteça no território (VILELA, 2017)10. 

 

Para implementar essa nova estratégia, em 2017, foram iniciados 41 projetos 

em todo o Brasil. Esses projetos visam apoiar pequenos negócios, da cadeia de valor 

do turismo, em todo o país. Os projetos propõem a implementação de um conjunto de 

ações, específicas para cada território com o objetivo de transformá-los em DTI.  

 Segundo a Segittur (2013), os DTI se baseaim em três pilares: governança, 

tecnologia e desenvolvimento sustentável. A adoção das novas tecnologias aliadas 

ao desenvolvimento turístico sustentável, proporcina aumento da percepção de valor 

tanto dos turistas quanto dos residentes, resultando na renovação e aumento da 

                                            

10 Graziele Vilela, palestra ministrada no 3º Seminário Brasil+Espanha de Inovação Tecnológica em 
Turismo, 2017. 
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competitividade do destino. Alinhado com essa diretriz, o Sebrae (2016) definiu as 

seguintes estratégias para a transformação do destino: participação das lideranças 

empresariais nas governanças do setor, um ambiente de negócios favorável aos 

pequenos fornecedores de turismo, aproximação entre os elos da cadeia de valor, 

presença dos empreendimentos turísticos no mundo digital, novos modelos de 

negócio, soluções tecnológicas para os pequenos negócios e para os destinos 

turísticos; conectividade para o destino, oferta de experiências turísticas que 

encantem os viajantes, ocupação de espaços públicos e sustentabilidade dos 

destinos.  

 Após o levantamento de campo realizado, o Sebrae foi a única instituição que 

revelou a realização de uma ação efetiva para a transformação da cidade do Rio de 

Janeiro em um DTI. Buscando conhecer e relatar a estatégia adotada e os atores 

envolvidos nessa transformação, iniciei minha participação no grupo do projeto. 

  

5.3 Projeto Destino Turístico Inteligente Zona Oeste 

 

Após ter aceito o convite do consultor do Sebrae, a pesquisadora participou da 

segunda reunião do projeto DTI Zona Oeste (DTI-ZO), realizada na sede do Sebrae 

da Barra da Tijuca e conheceu efetivamente o projeto e os demais participantes do 

grupo de trabalho. Nessa reunião foi realizada uma retrospectiva do projeto e a 

apresentação pessoal de todos os participantes que estavam compondo o grupo, 

naquele dia. Participando de outras reuniões do projeto, foi possível observar que a 

formação do grupo não era a mesma, algumas pessoas compareciam em todas as 

reuniões, mas outras tinham participações eventuais nas oficinas do projeto.  

O projeto DTI-ZO tem o objetivo de desenvolver a zona oeste do Rio de Janeiro 

como um novo produto turístico da cidade, promovendo seus atrativos naturais e 

equipamentos turístico a partir da estratégia dos DTI. Propondo a adoção da 

tecnologia para possibilitar uma maior integração e interação dos consumidores com 

o destino e incentivando o empreendedorismo de pequena e médias empresas que 

atuam nesse setor, ampliando com essas ações a competitividade do destino e 

possibilitam experiências inovadoras aos turistas. 
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 A Zona Oeste compreende os bairros da Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba, 

Jacarepaguá, Joá, Praça Seca, Grumari, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, 

Pedra de Guaratiba, entre outros. Está localizada a oeste do Maciço da Tijuca e ocupa 

uma grande área da cidade, sua área corresponde a aproximadamente 885,74 km², 

ou seja, cerca de 73,97% do total do município do Rio de Janeiro. Segundo dados do 

Instituto Rio (2018), a população da zona oeste representa 41,36% (2.614.728) do 

total de habitantes do município do Rio de Janeiro (6.320.446). Sendo a segunda zona 

mais populosa da cidade. 

Possui diversos pontos turísticos, entre eles: Sítio Burle Marx; Museu Casa do 

Pontal; Ilha da Gigóia, Parque Natural Municipal de Marapendi, Haras Pégasus; Praias 

do Grumari, Joatinga, Pepê, Macumba, Prainha, entre muitos outros. E uma grande 

área residencial. 

 

 

Figura 1 – Mapas dos Bairros da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro 

Fonte:Scovino, 2014 
  

 

 Esse espaço foi selecionado pelo Sebrae com a intenção de alavancar essa 

área, pouco explorada, mas com grandes possibilidades para o turismo, seja no 

excursionismo do carioca quanto nas visitas de turistas de outras localidades. O 

espaço conta com diversos atrativos turísticos que são constituídos de praias, trilhas, 



95 

 

 

 

 

grandes áreas verdes, centros culturais e de entretenimento e com um grande número 

de shoppings e centros de convenções, entre eles o Riocentro, o segundo maior da 

América Latina. Além de uma importante presença de estabelecimentos comerciais 

de micro e pequeno porte prestadores de serviços e comércio (SEBRAE, 2015). 

A chegada do BRT e da Linha 4 do metrô deixou a região mais próxima da 

Zona Sul e do Centro, ampliando assim a mobilidade na região. Outra vantagem é o 

grande número de hotéis com diárias em torno de 30% menores em relação à Zona 

Sul (ABIH-RJ, 2017). De acordo com a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro a Zona 

Oeste fechou 2016 com 35 hotéis. Nos últimos cinco anos, o número de quartos 

passou de 3,5 mil para 14 mil. 

Esse cenário associado ao novo nicho do mercado de turistas mais 

interessados em experiências com a cultura local, natureza, sustentabilidade e novos 

lugares turísticos - lugares frequentados pelos residentes e ainda desconhecidos do 

grande público (LEASK et al., 2013), favoreceu o Sebrae a promover a Zona Oeste 

como uma excelente opção para a implantação das ações que pretendem tornar a 

cidade um destino turístico inteligente. 

Os entrevistados a partir desse ponto da pesquisa são pessoas que fazem 

parte do grupo DTI-ZO, cujo contato foi possível em função da participação nas 

reuniões do projeto DTI-ZO. A escolha dos entrevistados foi realizada buscando a 

interação com as pessoas mais participativas do projeto e com pessoas que 

levantavam alguma controvérsia durante as oficinas. Duas pessoas foram indicadas 

pelo representante do hotel, que entrevistei. Ele me indicou pessoas que não estavam 

participando do projeto até o momento em que realizei as entrevistas com eles. Esse 

fato foi importante para conhecer a percepção desses fornecedores sobre o projeto e 

suas expectativas. A ausência deles nas reuniões iniciais, havia ocorrido por 

incompatibilidade nas agendas, mas ambos compareceram a partir da terceira oficina 

de trabalho. 

A figura 2 ilustra os contatos realizados pela pesquisadora com as instituições 

e empresas para as entrevistas no campo. Os balões mais claros sinalizam os 

contatos que a pesquisadora identificou durante o levantamento do referencial teórico 

e planejamento das atividades no campo. Os balões pontilhados identificam as 

pessoas ou instituições com as quais não foi possível realizar entrevista. Nos balões 
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mais escuros estão representadas as empresas e instituições com as quais foram 

realizadas entrevistas por indicações pela técnica bola de neve. As entrevistas 

cessaram quando as respostas dos entrevistados não estavam mais conduzindo a 

novas informações para a realização da pesquisa. 

 

Figura 2 – Representação dos Contatos e Indicações para as Entrevistas 
 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

5.4 Trajetória do projeto pela lente da ANT 

 

A busca de iniciativas de DTI na cidade do Rio de Janeiro conduziu ao projeto 

realizado pelo Sebrae como sendo a única iniciativa passível de estudo nesse 

momento. Conhecendo o projeto e participando do grupo foi possível acompanhar a 

formação da rede do DTI se organizando para a construção de um produto turístico, 

motivada pela estratégia do destino turístico inteligente. A fim de examinar, segundo 

a ótica da ANT, a trajetória do projeto DTI-ZO, serão relatados os quatro momentos 

inter-relacionadas da tradução (CALLON, 1986), designadamente: problematização, 

interessamento, engajamento e mobilização.  
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A tradução pode ser entendida como a mobilização de atores em torno de um 

objetivo comum, chamado ponto de passagem obrigatória (PPO), o qual estabelece a 

ligação na rede de atores (Callon, 1986). A Figura 3 ilustra o estabelecimento do PPO, 

para o qual os diversos atores do caso de estudo alteraram suas preferências e se 

engajaram para a realização do projeto. 

 Para promover o destino turístico Zona Oeste o Sebrae apontou a necessidade 

dos fornecedores, envolvidos no projeto, desenvolverem a governança para a 

promoção do destino e investirem na tecnologia para aumentar a integração e 

interação com o turista, resultando no aumento da eficiência na promoção dos 

serviços e em inovações para surpreender o turista. Quanto aos residentes, será 

necessário a promoção do projeto de forma a sensibilizá-los e engajá-los tanto dos 

benefícios resultantes do turismo quanto das oportunidades de também desfrutarem 

do destino, promovendo assim, aumento da qualidade de vida. E por fim, o projeto 

visa a partir dessa oferta de serviços digitais e o aumento da interação, promover 

experiências inovadoras para os turistas, aumentando assim a competitividade no 

destino.  

Segundo as etapas da tradução, definidas por Callon (1986), a problematização 

envolve a identificação dos atores e do ponto de passagem obrigatório (PPO) para o 

qual os atores deverão convergir. O interessamento é a etapa que engloba o 

mapeamento das identidades, as preferências e alianças dos atores e suas possíveis 

relações com o PPO. O engajamento envolve a negociação para alteração das 

preferências dos atores e aceitação do PPO e a mobilização engloba as ações dos 

atores para que o objetivo seja alcançado. A figura 4 representa os momentos da 

tradução no contexto dos DTI do caso estudado. 

 

5.4.1 Problematização 

 

O lançamento do projeto Turismo Inteligente ocorreu no dia 9 de agosto de 

2017, no Hotel Royal Tulip São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. O público, em 

sua maioria, era composto de fornecedores e empreendedores do setor turístico de 

MPE. Participaram representantes dos hotéis, agências, receptivo, transportes 

turísticos, restaurantes, organizações culturais, ONG, entre outros. 
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O Sebrae destacou as mudanças que estão ocorrendo no cenário do turismo 

internacional, principalmente na Espanha, as quais estão promovendo a renovação 

de destino turísticos tradicionais em DTI, com o propósito de aumentar a 

competitividade do destino e atender as novas demandas do consumo turístico. Essas 

mudanças, segundo o órgão, precisam ser implementadas também no Brasil, a fim de 

promover os destinos turísticos do Brasil.  

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Heloísa Menezes (SEBRAE,2017), o 

setor do turismo precisa acompanhar as mudanças de comportamento dos turistas 

que estão mais interativos e exigentes. O impacto das TIC no cotidiano, por meio dos 

dispositivos móveis e das mídias sociais, tem reflexo no turismo, demandado que os 

destinos estejam mais integrados ao meio digital para atender com eficiência aos 

consumidores, em todas as fases da viagem.  

 

O perfil do turista mudou. Hoje, toda a programação de uma viagem começa 

e termina com pesquisas na internet. Estar bem posicionado nesse mundo 

virtual é condição para ser encontrado mais facilmente pelos turistas. Mais do 

que isso, a internet é uma importante aliada na conquista dos turistas. É por 

ela que os desejos de viagem começam a ser despertados. Os pequenos 

negócios precisam estar atentos a essa nova dinâmica do mercado turístico. 

(HELOÍSA MENEZES, 2017, em matéria do portal Comex do Brasil). 

 

A partir da pesquisa publicada no Boletim do Sebrae (2017) é possível verificar 

que: 82% dos consumidores de turismo usam a internet para decidir suas compras; 

62% dos viajantes consideram o smartphone um item indispensável na viagem e 72% 

dos brasileiros não sairiam de férias sem um dispositivo móvel. A pesquisa também 

apurou que os aplicativos mais utilizados durante as viagens a lazer foram: redes 

sociais (63%); geolocalização (47%) e aplicativos com recursos de câmera/vídeo 

(39%). Enquanto que os aplicativos mais utilizados nas viagens profissionais foram: 

e-mail e mensagens (73%); 41% geolocalização (41%) e redes sociais (27%). 

Observando a importância desse cenário, o Sebrae lançou o projeto DTI-ZO, 

propondo uma nova abordagem de atuação às MPE e empreendedores do setor 

turístico na cidade do Rio de Janeiro para promover a implementação desse novo 

modelo de turismo. A área inicial selecionada para a mudança, foi a Zona Oeste da 
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cidade. A estratégia do projeto definiu quatro eixos de atuação (quadro 9) para 

viabilizar a promoção do destino inteligente. 

 

Quadro 10 – Frentes de Atuação do Projeto DTI-ZO 

Eixo Estratégia Ação 

Governança Empoderar as lideranças Minimizar a dependência que as MPE têm 
do setor público, mas manter a 
administração pública como um parceiro 
próximo. 

Tecnologia Priorizar as demandas 

turísticas 

Adotar novos modelos de negócios e seus 
objetivos disruptivos para beneficiar e 
atender os turistas. 

Experiência 

Turística 

Encantar o turista Usar a tecnologia como aliada na 
materialização das ações (IoT, realidade 
aumentada, big data, etc.) 

Sustentabilidade Importante para o 

desenvolvimento do 

turismo 

Promover ações de sustentabilidade no 
destino. Elaborar plano de 
sustentabilidade e manual de boas 
práticas 

Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/destinos-turisticos-inteligentes 

 

Dada a relevância para os consumidores turísticos do uso da tecnologia 

(BUHALIS e AMANGGANA, 2013; COHEN, PRAYAG e MOITAL, 2014), a presença 

digital dos fornecedores de serviços do setor é mandatória. Além disso, é 

imprescindível envolver a comunidade para aceitar o turismo como um fenômeno que 

proporcione benefícios para os residentes e no qual eles estejam integrados. É 

importante estar ciente que os novos turistas estão mais conscientes social e 

ambientalmente.  Eles procuram destinos que adotem práticas sustentáveis, que 

cuidem da região e valorizem a comunidade local (SEBRAE, 2016).  

O Sebrae concluiu o processo de problematização demostrando que sem fazer 

as mudanças planejadas não seria possível fazer as transformações necessárias para 

criar o novo produto turístico e tornar o destino mais inteligente e competitivo. Ele 

também definiu seu papel como gestor da transformação e os papeis e desafios para 

os demais atores da rede. Nessa fase do estudo é possível identificar, segundo a ANT, 

seis atores, dois não-humanos, nomeadamente a Zona Oeste e as tecnologias para a 

inovação; e quatro agentes humanos, nomeadamente o Sebrae, os fornecedores 

turísticos, os residentes e os turistas.  
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O ator destino oferece as atrações a serem desfrutadas, mas ele não pode 

fazer isso sozinho, precisa de outros atores para torna-se um produto turístico. Sem a 

divulgação do destino, ele não será nem ao menos visitado. O Sebrae está propondo 

a construção desse produto turístico como um DTI, em sua estratégia ele propõe a 

governança a partir da união dos fornecedores turísticos locais e a adoção das TIC 

para divulgar, comercializar e promover o destino para os turistas. Essa transformação 

demanda também o envolvimento dos residentes para que participem e apoiem a 

transformação do destino e percebam a possibilidade de melhoria em sua qualidade 

de vida decorrentes de melhorias e oportunidades que surgirão com esse produto.  

As TIC, dada a sua importância no processo de transformação, assumem sua 

mediação na rede. Uma vez que os dispositivos tecnológicos, tais como antenas, 

internet, GPS, programas para smartphones, sites do destino e dos fornecedores, 

mídias sociais, entre outros, são os agentes que possibilitam a interação e integração 

entre os diversos agentes da rede, como por exemplo, turistas com o destino, turistas 

com os fornecedores e entre turistas. Ciência e tecnologia estão cada vez mais 

interligados no cotidiano e nas práticas mais comuns do turismo, possibilitando o 

desenvolvimento de novos negócios, novas comunicações e inovações no cenário 

turístico. 

O Sebrae elaborou o projeto DTI-ZO como o mecanismo de promoção das 

ações para a mudança do destino, a fim de promovê-lo como um novo produto 

turístico. O sucesso desse objetivo, dependerá da aceitação, pelos diversos atores, 

das hipóteses definidas e pelo desempenho de seus papéis. Para realizar esse 

objetivo o Sebrae orienta os fornecedores a aumentar sua governança e investir em 

sua eficiência adotando tecnologias inovadoras e novos processos de negócios para 

atender e surpreender os consumidores.  

A instituição não propôs ações inicialmente para envolver os residentes e nem 

os turistas. Mas ela definiu na problematização que será necessário que os residentes 

assumam seus papéis apoiando e se envolvendo com as ações do turismo tendo 

como resultado melhoria na sua qualidade de vida.  Definiu também, a partir das 

experiências resultantes das iniciativas na China e na Espanha, que os turistas estão 

buscando experiências inovadoras e uma maior integração e interação com o destino. 
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Com essa definição o Sebrae tornou o projeto indispensável para o sucesso da 

transformação do DTI. Na representação da problematização (Figura 3), o projeto DTI-

ZO tornou-se um ponto de passagem obrigatório (PPO), para o qual todos os atores, 

segundo definição do Sebrae, deverão convergir, superando os obstáculos propostos, 

para realizar o objetivo conjunto de promover a transformação do destino. 

  

Figura 3 – Problematização 

 

Fonte: Diagrama baseado em Callon (1986) 

 

O movimento seguinte relata como o Sebrae promoveu as ações de 

interessamento do projeto. 

 

5.4.2 Interessamento 

 

O Sebrae desenvolveu uma série de dispositivos de interessamentouadro 10) 

visando fazer com que os atores aceitassem as atividades propostas e conduzindo o 

grupo do projeto para realizar o objetivo definido.  
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Quadro 11 - Dispositivos de Interessamento 

Interessamento Objetivo 

Oficina de Roteirização Roteiro de Experiência DTI 

Roteiro Observação de Aves 

Roteiro Integrado DTI – RJ 

Cervejas artesanais 

Oficina de Capacitação Marketing Digital 

Novos Mercados 

Oficina de Cooperação Estratégias de Mobilização 

Fortalecimento da Rede 

Conexões Interativas e recíprocas 

Modelagem do Negócio 

Direcionamento Estratégico 

Desenvolvimento das Ações 

Mecanismos de Suporte e 

Acompanhamento 

Visitas Técnicas Reuniões Itinerantes 

Visitas Internas 

Capacitação Colaboradores das 

Empresas 

Avaliação com foco na qualidade 

Urban Hacking11 Interações Criativas 

Integração com a Comunidade Local 

Informação Hospitaleira 

“Cartão” de Boas Vindas 

Benchmarking / Missões 

Internacionais 

Portugal Smartcities SUMMIT 

WEBSUMMIT – Tecnologia e Turismo 

Fonte: TED 3 - Projeto DTI (2018) 

 

Esses dispositivos consistiram em: oficinas e atividades para fortalecer e 

empoderar a rede do DTI; capacitar os fornecedores para o uso de tecnologia na 

prestação de serviços; criar roteiros para desenvolver os produtos turísticos do DTI; e 

no planejamento e preparação de eventos para divulgação e promoção do projeto 

junto à comunidade e os turistas.  

                                            

11 Urban Hacking são intervenções artísticas no espaço público, com a intenção de reapropriar o 
espaço urbano, resgatando o seu pertencimento à cidade. 
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O mapa mental do projeto (Figura 4) foi apresentado com o objetivo de mostrar 

todos os atores que deverão participar das ações planejadas para que a 

transformação do destino seja alcançada com sucesso. Nele pode-se identificar as 

frentes de trabalho com o grupo de fornecedores e empreendedores e a frente de 

trabalho tecnológica, que será realizada em um segundo momento. Essas ações 

envolveram, segundo a ANT, novas traduções e a inscrição de novos atores.  

As ações tecnológicas que estão previstas, consistem na criação de uma 

logomarca para o DTI; disponibilização de totens digitais para informações turísticas; 

participações em eventos tecnológicos para conhecer novas soluções para aplicar nos 

DTI; desenvolvimento de canais de informações turísticas; definição do software de 

gestão de conteúdo para criar, editar, gerenciar e publicar conteúdo de forma 

simplifica e a criação e manutenção de uma base de dados com as informações de 

todos os fornecedores turísticos para ações de DTI, tais como contratação de roteiros 

online personalizados pelos próprios turistas. 

 

Um dos objetivos do projeto é construir uma plataforma de Big Data com 
todas as informações dos destinos inteligentes, inclusive a disponibilidade 
dos fornecedores online. O visitante vai poder escolher as atividades que ele 
deseja fazer e o sistema vai buscar as empresas que podem oferecer o 
serviço. Vai gerar um roteiro, precificar, permitir o pagamento com cartão de 
crédito e no final será gerado um QR-Code[AT1] para ele apresentar nos 

lugares e poder fazer a atividade contratada. (informação verbal).12 
 

Segundo relato dos entrevistados, a possibilidade de tornar a região um produto 

turístico, aumentando assim o fluxo turístico e a oferta de serviços, deixou a audiência 

bem animada, despertando o interesse de várias pessoas em participarem do projeto. 

Seguem algumas falas dos entrevistados ao comentarem sobre o projeto.  

 

A Zona Oeste tem muitas atrações, mas falta o interesse do governo em 
promover o turismo daqui e mostrar que a cidade do Rio de Janeiro não tem 
só o Corcovado e o Pão de Açúcar, penso que esse projeto pode modificar 
esse cenário (Paula, 2018).  
 
Esse projeto surge como uma luz na escuridão, desde os grandes eventos 
esportivos que estamos com a ocupação dos hotéis muito baixas. Para não 
fecharmos as portas, estamos aderindo ao day use, para ter uma receita 

                                            

12 Consultor do Sebrae na reunião de apresentação do projeto 
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mínima. Se a Zona Oeste conseguir se tornar um produto turístico, esse 
cenário pode mudar” (Alexandre, 2018). 
 
Acho que essa pode ser uma solução para tornar a Zona Oeste um novo 
atrativo da cidade. Temos muita beleza natural e trilhas para os turistas 
conhecerem, além de shoppings, restaurantes, bares e serviços para 
oferecer. (Mônica, 2018) 
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Figura 4 - Mapa Mental do Projeto DTI-ZO 

 

  
Fonte: Apresentação Sebrae - Destinos Turísticos Inteligentes (2017) 
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5.4.3 Engajamento 

 

As oficinas de trabalho foram realizadas com a participação crescente de 

colaboradores. A cada reunião, novos atores do turismo compareciam. Entre os 

colaboradores havia gestores de empresas de transporte turístico, empresas que 

oferecem serviços de guias, concierge, agentes, proprietários e administradores de 

restaurantes, agentes, clínica de seguro saúde internacional, administradoras de 

estabelecimentos turísticos, ONG, entre outros. 

Na visão estrutural do projeto a rede de participantes será dinâmica e 

acontecerá naturalmente. Essa realidade é observada à medida que os próprios 

participantes divulgavam o projeto e arregimentavam novos participantes para a rede 

(ver Figura 5). De acordo com a ANT, os grupos não são definidos ostensivamente e 

não são fixos. São criados e recriados constantemente. E, se esse movimento 

performático dos grupos deixar de existir, os grupos também deixarão de existir 

(LATUOR, 2012).  

 

Figura 5 - Regras da Vida em Rede 

 

 

Fonte:  3ª Oficina Devolutiva Rede DTI, Fonte Sebrae (2018) 
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Nessa etapa da tradução, os atores fornecedores e empreendedores do 

turismo, foram convidados a participarem das oficinas de roteirização, com o objetivo 

de desenvolver os roteiros para as atrações e equipamentos da Zona Oeste. Foram 

quatro encontros para essa atividade, dos quais a pesquisadora participou ativamente 

das atividades de três deles. A primeira etapa consistiu em definir os três segmentos 

turísticos prioritários na região. Foram definidos: turismo de negócios e eventos; 

ecoturismo cultural; e turismo de lazer e compras. Nessa etapa também foram 

identificadas as possíveis experiências que o turismo poderia proporcionar com suas 

atrações e equipamentos no destino. 

 

O turismo de experiência precisa de atividades que estimulem os cinco 
sentidos, e mais um sexto, o sinergético, quando todos os sentidos são 
estimulados e a experiência acessa uma emoção que gera arrepios ou 
lágrimas. A experiência inclui também atividades afetivas que podem gerar 
uma relação de carinho do consumidor pelo destino; e atividades que 
estimulem a criatividade e sejam uma novidade para o turista. (SEBRAE, 
2018). 
 

Na segunda etapa foram definidos os períodos e composição dos roteiros para 

cada segmento, essa etapa consistiu na definição das atrações a serem visitadas, nos 

equipamentos que seriam utilizados e na definição dos locais de alimentação. Na 

terceira etapa os roteiros foram precificados e na última etapa os roteiros foram 

revisados e validados para serem testados em outra atividade definida como Visitas 

Técnicas (Tabela 9). 

As atividades iniciavam com a apresentação individual dos participantes de 

modo a que todos se conhecessem antes da formação dos grupos de trabalha. A 

participação nas reuniões não foi a mesma em todas as oficinas, alguns fornecedores 

compareceram a todos os encontros, mas outros compareceram parcialmente. Em 

todas as oficinas compareceram novos participantes, convidados por alguém que já 

estava participando do grupo e divulgava o projeto para esse convidado.  

A proposta do trabalho era realizar a agenda de atividades programada, com o 

grupo que estivesse presente, independente da frequência de participantes.  Por este 

motivo nem sempre as ideias definidas na oficina anterior eram aprovadas. O que 

resultava em controvérsias e revisões de algumas definições já acordadas, tais como 

definição dos roteiros, horários de visita das atrações, preços e parceria.  
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Uma agência reclamou que o horário de funcionamento de um atrativo, 

atrapalhava a elaboração da agenda com os turistas. Isso foi prontamente condenado 

por um outro agente. “[...] todos os museus têm horário de funcionamento, isso é 

totalmente normal, principalmente na Europa. Vai tentar visitar o Prado a hora que 

você quiser para ver se você entra! ”. Em seguida, a administradora do atrativo 

declarou: 

 

 [...] eu não poderia fazer uma visita guiada com qualidade, se não definisse 
os horários e o número de participantes. Conhecer o sítio leva em torno de 
duas horas, o passeio é acompanhado por guias da casa capacitados e que 
explicam tudo durante a visita. Eu não poderia deixar o horário de visitas 
aberto e oferecer esse serviço. (Informação verbal)13 

 

A gestora de outro atrativo relatou um episódio para mostrar que as empresas 

do setor não se conheciam e nem tinham interesse em parcerias.  

 

Quando a Unesco estava vindo ao Brasil para avaliar o nosso atrativo como 
patrimônio da humanidade, eu entrei em contato com o gerente de um grande 
hotel na Barra para propor uma parceria. Ele reduziria o valor da diária de 
cento e cinquenta reais para cem reais e em troca eu daria um mês de 
gratuidade para os hóspedes do hotel visitarem o atrativo. Para minha 
surpresa, o gerente desconhecia o atrativo e disse que não tinha interesse na 
parceria. Considerando a importância da Unesco para o turismo, ele deveria 
ter hospedado gratuitamente. Há muitas pessoas despreparadas no turismo! 
(Informação verbal)14 

 

Um dos proprietários de uma empresa de transporte e turismo, destacou que 

se preocupava com a fixação dos preços dos roteiros. 

 

 [...] existe muita gente sem regularização, sem funcionários contratados e 
sem registro nos órgãos de turismo. Eu faço tudo corretamente a vinte anos 
e tenho, com certeza, um custo muito maior do que desses concorrentes, em 
qual base será definido os preços dos serviços? Não acho necessário fixar 
os preços. (Informação verbal)15.  
 

                                            

13 Administradora de um atrativo durante a oficina de cooperação realizada no Sebrae da Barra em 
17/04/2008. 
14 Gestora de uma atração durante a oficina de cooperação realizada no Sebrae da Barra em 
17/04/2008. 
15 Gestor de uma empresa de transporte turístico durante a oficina de precificação dos roteiros. 
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O Sebrae esclareceu: “O preço é muito importante para a comercialização e 

divulgação do produto turístico e para haver profissionalização do turismo, não tem 

como divulgar um produto que a agência não sabe quanto custa [...]”. Esclareceu 

também que somente os fornecedores regularizados e legalizados estariam 

cadastrados na base do DTI, com isso os custos seriam semelhantes para os 

parceiros.   

A gerente completou: “Para o sucesso do projeto é necessário que vocês se 

vejam como parceiros e não como concorrentes, essa visão precisa mudar para todos 

trabalharem por um objetivo comum”. 

Outro ponto levantado, quanto a regularização de um roteiro, foi quanto a 

necessidade de autorização do INEA para a prática de stand up e kite surf na Barra 

de Guaratiba. A gerente do projeto declarou: “O Sebrae, como um facilitador do projeto 

DTI, vai entrar em contato com o órgão para promover a apresentação do projeto e 

integração com o grupo”. 

Vários pontos foram divergidos, ponderados e negociados. Apesar das 

controvérsias, o trabalho do grupo fluiu com uma dinâmica bem amistosa e 

colaborativa. 

A participação do grupo na oficina de capacitação dos fornecedores em 

marketing digital, visou orientar os fornecedores para a elaboração dos sites de 

serviços e divulgação do novo produto turístico. Segundo o Sebrae é importante um 

DTI oferecer os serviços e as informações do destino por meio da internet. Uma 

empresa líder no desenvolvimento de mídias digitais, realizou a capacitação, 

apresentando a ferramenta e sua utilização para o desenvolvimento dos sites de 

serviços dos fornecedores.  

Na quarta oficina foi apresentado aos participantes do grupo DTI-ZO, o Urbans 

Hacking e foi realizada a atividade de escolher o melhor local para a realização do 

evento na Zona Oeste. Segundo o Sebrae essa é uma forma de usar os espaços 

públicos de forma inteligente para o fomento do turismo, promovendo interação da 

população e dos visitantes com os negócios, por meio de ações de lazer, cultura, 

economia criativa e entretenimento, ação essa já adotada por outros países, com 

sucesso.  
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A Praça do Ó foi definida pelos participantes como o local mais apropriado para 

a realização da intervenção. A atividade visa a divulgação do projeto DTI e novas 

oportunidades de negócios, a partir da exposição dos serviços e atrações turísticas. 

Além disso, tem a intenção de envolver os residentes com o projeto e realizar 

campanhas de sustentabilidade do destino. Essas intervenções deverão acontecer 

com frequência para a promoção do DTI. 

A próxima etapa consiste em colocar em práticas as ações planejadas e 

desenvolvidas nas oficinas colaborativas e outras ações planejadas para o sucesso 

do projeto. 

 

5.4.4 Mobilização 

 

Na fase da mobilização, os atores já assumiram seus papeis e se esforçam 

para desempenhar suas atividades para o propósito de viabilizar o DTI. 

Para a realização do evento intitulado Visitas Técnicas, foi previsto a 

participação de 30 pessoas. Os participantes foram convidados a validar a viabilidade 

dos roteiros que foram definidos nas oficinas de roteirização, a fim de determinarem 

se poderá ser uma opção turística do DTI. O objetivo era verificar as carências da 

infraestrutura turística; as necessidades de qualificação dos equipamentos e serviços, 

as demandas de capacitação dos prestadores de serviços e as dificuldades eventuais 

para a implementação do roteiro (aspectos legais, políticos, físicos, socioculturais e 

ambientais).  

A lista de colaboradores para essa fase do projeto conta com a participação de 

quarenta e seis pessoas. Nesse momento já é possível ver o resultado da mobilização 

do grupo, a meta apontada para envolver os participantes está acontecendo conforme 

o planejado. Os atores já estão comprometidos com o sucesso do projeto e assumem 

as atividades entendendo que essa é a melhor opção para alcançarem o sucesso. O 

comprometimento é observado na atuação espontânea dos atores para o sucesso da 

atividade. 

Um dos fornecedores se oferece para disponibilizar o transporte do grupo, duas 

vans são oferecidas para o translado. Outros dois fornecedores oferecem o serviço 

de guiamento para orientar as trilhas e apresentar as atrações no roteiro e um hotel 
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promove o café da manhã para o grupo visando garantir que todos estejam presentes 

no horário acordado para a realização da visita. A atividade ocorreu com a participação 

efetiva de todo o grupo, no retorno, eles discutiram as observações realizadas e as 

melhorias a serem propostas e finalizam a visita considerando o resultado muito 

positivo. A atividade foi concluída com a inscrição desse roteiro para divulgação e 

comercialização pelos agentes do turismo. A validação dos outros roteiros já está 

agendada e é aguardada ansiosamente pelos participantes.  

Um outro momento de mobilização ocorreu para a elaboração da agenda do 

Urban Hacking. Foi informado pelo consultor do projeto que o evento necessitaria de 

patrocínio e parcerias, pois não haveria verba para a sua realização. Imediatamente 

vários fornecedores (Figura 6) apontaram propostas para as possíveis atrações e se 

colocaram como responsáveis para a ação de captação, a fim de garantir o sucesso 

do evento. 

 

Figura 6 - Relação de Atrações e Responsáveis Urban Hacking 

Fonte:  4ª Oficina Devolutiva Rede DTI - Sebrae (2018) 

 

A ocupação de espaços públicos pode ser definida como a reutilização e a 

revitalização de locais de uso comum nas áreas urbanas, que visa uma maior 

interação da população e dos visitantes por meio do lazer, economia criativa e 
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entretenimento (SEBRAE, 2017). Utilizando os locais públicos que já possuem 

circulação de pessoas e realização de outras atividades, a cadeia de turismo pode se 

preparar para o fomento de negócios da região. Incentivando as redes de 

gastronomia, lazer, entretenimento, hospedagem ou qualquer outo negócio ligado ao 

turismo. 

Dialogando com a ANT a atuação na rede deve ser compreendida como um 

nó, uma ligação, uma união de várias funções, um impulso que não ocorre sob pleno 

controle dos atores e que deve acontecer de maneira incerta, misteriosa e partilhada 

na construção da rede (CALLON, 1986). Ao observar as ações, serão revelados os 

mediadores e o fluxo do movimento na rede. Nesse movimento já é possível ver que 

os atores defenderem o objetivo comum. 

O Urban Hacking, é a inscrição resultante do trabalho de engajamento realizado 

com o grupo para interessar os residentes e turistas. 

 

Figura 7 - Agenda Urban Hacking Zona Oeste 

 

Fonte: Devolutiva da 4ª Oficina de Trabalho Colaborativo – Sebrae (2018) 

 

Com uma ação de mobilização ligada à produção de soluções tecnológicas 

para o turismo, o Sebrae promoveu, nos dias 06 a 08 de abril, a maratona Hackatour. 

O evento foi realizado pelo Sebrae na Nave do Conhecimento, na Cidade Olímpica. 

Ele consistiu em uma maratona para o desenvolvimento de soluções para o turismo, 
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com duração de três dias e contou com a participação de programadores, designers, 

profissionais de Marketing, Administração e Finanças.  

O objetivo dos participantes era desenvolver soluções tecnológicas para 

demandas trazidas por representantes do setor de turismo do estado do Rio de 

Janeiro, tais como: baixa ocupação nos meios de hospedagens, falta de 

Informação/divulgação das ferramentas digitais existentes, banco de dados para 

conhecer o turista, inclusão das pequenas agências no meio digital, burocracia na 

organização de eventos, no atendimento aos hóspedes, entre outros assuntos. 

O grupo vencedor desenvolveu o aplicativo “Checkit” para os hotéis, eliminando 

o check in físico na recepção. Segundo Letícia Falbo, aluna de graduação da UFF e 

uma das idealizadoras do projeto, o objetivo é desburocratizar o atendimento e evitar 

filas de hóspedes nas recepções. Formada em Hotelaria pela UFF, ela formou o grupo 

ao lado dos desenvolvedores Vinicius Montenegro, Cares Carvalho e Cristina Silva. 

 

Trabalhei em hotel e percebi que o processo de check in é incômodo para 
muita gente. Geralmente, as pessoas querem chegar e ir direto para o quarto. 
Por isso desenvolvemos o aplicativo com base no conceito de 
autoatendimento. (FALBO, depoimento ao Jornal O DIA, 2018) 

 

O app16 funciona por geolocalização e se comunica com os programas de 

gestão dos hotéis. Quando o cliente chega ao estabelecimento, ele acessa o aplicativo 

no celular, informa o código de reserva e faz o check in de forma online. Com o uso 

do aplicativo não será mais necessário preencher o documento Ficha Nacional de 

Registro de Hóspedes, preenchido a cada check in. O cadastro do hóspede estará 

disponível e será enviado para os sistemas de gestão dos hotéis.  O aplicativo também 

permite que os hóspedes abram a porta do quarto, com o celular, bastado colocar o 

dispositivo próximo da maçaneta para a leitura do código magnético que a destrava a 

porta. O desenvolvimento desse app traduz-se em mais uma inscrição do projeto DTI.  

Nessa fase do projeto já é possível identificar a formação da rede DTI e sua 

multiplicidade de atores humanos e não-humanos interagindo em movimentos e 

                                            

16 Aplicativo móvel ou aplicação móvel, conhecido normalmente por seu nome abreviado app, é um 
software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como um PDA, telefone 
celular, smartphone ou um leitor de MP3. 
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associações dinâmicas, criando nesse caminho inscrições, dispositivos e novos 

modelos de negócios que demostram o avanço da trajetória do projeto. 

          

Figura 8 – Representação da Rede DTI Zona Oeste 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Argumentou-se na introdução do estudo que a pesquisa buscava conhecer as 

iniciativas que estavam ocorrendo para a transformação da cidade do Rio de Janeiro 

em um DTI, de modo a fazer uma contribuição no esclarecimento dos processos e 

elementos que potencializam e viabilizam a formação da rede e favorecem a mudança 

decorrente da inovação do destino, possibilitando conhecer também, os atores que a 

produzem.  

Para isso, a investigação empreendida tomou como objeto de estudo a 

dinâmica dos processos de construção de um DTI a partir do projeto DTI-ZO, uma vez 

que a iniciativa do CVB para a construção da outra ação identificada não permitiu o 

rastreamento do processo e continuidade da pesquisa. Buscou-se caracterizar essa 

dinâmica, observando-se os aspectos contextuais e processuais das práticas de 

colaboração em rede, que aconteceram para a implementação do projeto. 
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      Figura 9 – Representação das Fases da Tradução  

 

 
      Fonte: Autora (2018) 

 

Acompanhando a dinâmica do projeto DTI-ZO foi possível observar a formação 

da rede não para a transformação da cidade em um DTI, mas sim para promover um 

novo processo organizativo para a criação de um novo produto turístico adotando os 

conceitos do DTI para a promoção desse objetivo. Identificou-se uma rede formada 

pela instituição matriz, a instituição gestora do projeto na cidade, fornecedores do 

turismo, residentes, turistas, outras instituições parceiras, artefatos tecnológicos que 

assumem sua mediação viabilizando a integração, interação e novos negócios e 

inscrições que possibilitaram inicialmente a definição do projeto e outras que surgiram 

a partir dos movimentos dos atores na rede, tais como os roteiros de visitação, 

aplicativos para os turistas , sites dos fornecedores e a agenda do Urban Hacking. 

Nessa estratégia, o Sebrae atuando como um mediador chave na rede DTI 

empoderou e mobilizou os fornecedores, esses atores ao assumirem seus papéis 

mobilizaram novos atores para apoiar as ações na rede e produziram inscrições para 

a promoção desse produto turístico. No campo, foi possível examinar a dinâmica da 

formatação do produto turístico pelo grupo, destacando as estratégias de interação 

nas atividades realizadas. Demonstrando um modo coletivo e extremamente 

colaborativo de construção do novo produto As experiências vividas em conjunto 
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favoreceram a interação dos participantes, a troca de ideias, o fortalecimento da 

confiança e do respeito mútuos e a formação de laços de amizade. 

Buscou-se também compreender o papel de mediação tecnológica nos 

processos de produção do novo produto turístico. A conectividade proporcionada pela 

internet e os dispositivos móveis se faz imprescindível para as ações propostas no 

DTI. Foram identificadas iniciativas para aumentar a qualidade do atendimento e 

promoção do destino com a criação de sites dos prestadores de serviços e do destino, 

desenvolvimento de aplicativos para promover experiências inovadoras para os 

turistas, preparação do Hotsite para armazenar as informações dos fornecedores, 

roteiros e atrações do destino e o planejamento de uma ação futura de gestão de 

conteúdo prevendo o acesso as informações do Hotsite para oferecer serviços 

personalizados aos consumidores turísticos. 

É relevante destacar que apesar do projeto ser denominado DTI-ZO somente 

uma parte dessa região está sendo contemplada no projeto, isso é, a parte que possui 

os atrativos, equipamentos turísticos e os fornecedores turísticos. A outra parte da 

Zona Oeste, formada pelos residentes, indústrias e empresas de comércio varejistas 

serão beneficiadas somente como visitantes desse novo produto turístico e por 

fornecer recursos humanos para atividades turísticas na área contemplada nesse 

projeto.  

Apesar de todas as tentativas não foi possível entrevistar a gerente do projeto 

e ouvir a sua percepção quanto ao sucesso do projeto. Foi permitido apenas 

acompanhar sua participação e sua voz, durante as reuniões do projeto e por meio de 

suas mensagens no grupo do WhatsApp. Mas foi possível ouvir alguns participantes 

do projeto e comprovar seu engajamento e a percepção deles de que estão no 

caminho certo para a promoção do produto DTI na Zona Oeste. A transformação está 

em uma fase bem inicial, mas a união, capacitação, o sentimento de pertencimento e 

o empoderamento promovido pelo projeto está impulsionando o movimento na rede 

DTI. 

 

Quero dividir com vocês que a experiência da visita foi riquíssima e a 
abordagem do consultor foi excelente e motivadora. Tenho verdadeiro 
orgulho de estar participando desse projeto! (PEDRO, informação verbal, 
2018) 
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Até esta fase do estudo o consumidor turístico foi integrado à rede DTI apenas 

com base nas definições do Sebrae na problematização do projeto, nenhum 

levantamento foi realizado diretamente com esse ator. Para preencher essa lacuna a 

pesquisadora realizou uma pesquisa quali-quantitativa por meio de um formulário 

eletrônico para dar voz ao turista e com isso conhecer suas demandas atuais para 

selecionar e desfrutar de um destino turístico. Por meio do formulário foi possível 

também conhecer sua percepção quanto as características de um destino turístico 

inteligente. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados a seguir. 

 

5.4.5 A voz dos turistas 

 

Os conceitos de DTI tem apontado a necessidade de adotar as TIC para 

aumentar a integração e interação com a demanda turística, além de usá-las também 

para oferecer experiências inovadoras e personalizadas no (GRETZEL et al., 2015b; 

BLANCO, 2015; SÁNCHES e MUÑOZ, 2013). Com o objetivo de examinar as 

necessidades e preferências da demanda turística frente ao modelo apontado no DTI 

(SERRA, BERNABEU e BAIDAL, 2016), foi realizada uma pesquisa com 

consumidores turísticos. 

A pesquisa ocorreu por meio de um questionário eletrônico, que foi 

encaminhado por e-mail e também por WhatsApp para contatos da rede de 

relacionamentos, direta e indireta, da pesquisadora. Constituída de indivíduos que 

viajam com frequência e residem no Rio de Janeiro, São Paulo e México. Os contatos 

são empreendedores, estudantes universitários, profissionais graduados e pós-

graduados de diversas áreas de atuação. Constituindo uma amostra que pode 

preencher a lacuna percebida na realização da pesquisa e dar voz a esse ator na rede 

estudada. Mas não almeja ser a representação da voz de todos os turistas dada sua 

limitação de participantes. 

Os resultados da pesquisa mostram que 68% dos participantes são do sexo 

feminino. Classificando os respondentes por faixa etária, aproximadamente, 52% tem 

idade entre 20 a 40 anos, fazendo parte da geração Y. E 22% é composto por pessoas 

sêniores, com idade entre 50 a 60 anos. Essa amostragem dialoga com o novo perfil 
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do turista descrito no referencial teórico, onde as categorias formadas pela geração Y 

e os sêniores são apontadas como os turistas da atualidade (LEASK et al., 2013; 

SANTOS, VEIGA e ÁGUAS, 2016).  

A geração Y sendo composta por turistas que adotam modelos colaborativos 

durante suas estadias, possibilitando a realização de um número maior de viagens ao 

longo do ano (RANZINI et al., 2015) e os sêniores, por ter um volume maior de renda 

que pode ser utilizada para a finalidade de turismo e têm disponibilidade para viajar 

fora das altas temporadas (MAJOR e MCLEAY, 2013; CROUCH, RITCHIE, 2000).  

 

Figura 10 – Gráfico da Idade dos Entrevistados 
 

    

Fonte: Autora (2018) 

 

Questionados sobre a formação escolar, 40% dos participantes tem nível 

superior e 33% possuem pós-graduação, indicando segundo o último estudo de 

Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem (MTUR, 2013), que a cultura 

produzida pelos estudos, estimula o indivíduo a querer obter mais conhecimento. 

Quanto mais estudado for o indivíduo, mais propenso ele será a viajar, segundo dados 

da fundação Getúlio Vargas que elaborou o estudo.     
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Figura 11 – Gráfico da Formação Escolar dos Entrevistados 

 
 

Fonte: Autora (2018) 

 

Ao serem questionados ser usavam dispositivos eletrônico como smartphone, 

notebook, tablet ou computador para planejar, contratar, desfrutar ou recordar em 

suas viagens turísticas, 97% respondeu afirmativamente. O uso mais elevado desses 

dispositivos, segundo os entrevistados, ocorre na fase do planejamento, seguida pela 

fase da compra da viagem e recordação. A fase onde a utilização dos dispositivos é 

menor ocorre durante a realização da viagem.  

Esses dados ilustram a mudança dos hábitos dos consumidores e aumento dos 

níveis de interatividade da sociedade e da indústria do turismo (LAW, BUHALIS e 

COBANOGLU, 2014). Nesse cenário, estar presente nos meios digitais para a 

divulgação do destino e oferta de serviços torna-se uma imposição (ANGELONI, 2016; 

BAIDAL, MONZONÍS e SÁNCHEZ, 2015; BUHALIS e O'CONNOR, 2013). Além da 

presença nas redes sociais, onde a troca e produção de conteúdo de viagens 

representa hoje a maior fonte de informação e marketing dos destinos, atrações e 

serviços turísticos (BUHALIS e AMARANGGANA, 2013).  
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Figura 12 – Gráfico da Utilização dos Dispositivos Eletrônicos na Viagem 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

 Dos dispositivos tecnológicos investigados, o smartphone é líder absoluto como 

tecnologia empregada nas viagens. Sua utilização vai além de um aparelho de 

telefonia, permitindo a comunicação por meio da troca de mensagens digitais; 

consultas de informações na internet; GPS, registro de fotos e vídeos; além de jogos, 

filmes e outros aplicativos. Segundo Braga (2015), uma pesquisa realizada pelo 

MTUR, revelou que 59% dos brasileiros que costumam viajar foram classificados 

como “viajantes conectados” – termo que define pessoas que utilizam o smartphone 

para planejar ou reservar a viagem.  

Segundo Wang, Xiang e Fesenmaier (2014), as tarefas que os turistas 

executavam nas fases de planejamento podem ser realizadas agora durante a viagem 

com a ajuda do smartphone, levando a várias mudanças na experiência turística. É 

provável que os turistas planejem menos antes da viagem porque sabem que eles 

poderão acessar informações on-line durante a viagem para reservar hotéis, 

selecionar restaurantes ou procurar informações. Também é mais plausível que os 
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turistas mudem seus planos se estiverem insatisfeitos com o original, por dispor do 

smartphone, que se torna uma ferramenta útil para acessar as informações que 

permitirão essa mudança durante a viagem. 

   
 
Figura 13 – Gráfico da Utilização dos Dispositivos Eletrônicos 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Apesar da utilização intensiva dos dispositivos, nas várias fases da viagem 

turísticas, 60% dos entrevistados não os considera imprescindíveis para aproveitar a 

viagem, mas sim, como ferramentas úteis que utiliza nas viagens. Segundo os 

participantes as quatro maiores utilizações são respectivamente para fazer fotos e 

vídeos; consultar mapas e GPS; buscar informações sobre o destino e falar com 

amigos e familiares.  
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Figura 14 – Gráfico das Finalidades do Uso dos Dispositivos nas Viagens 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

O DTI prevê análise preditiva, isto é, arquivar e organizar dados sobre o 

comportamento do consumidor, elaborando com auxílio de plataformas inteligentes e 

big data, ações para entender os hábitos de consumo e oferecer serviços 

personalizados aos consumidores. Mas para a geração dessa base de dados é 

necessário armazenar informações pessoais dos turistas. 

Questionando os turistas se eles estariam dispostos a compartilhar informações 

pessoais para receberem serviços personalizados durante suas viagens, 50% 

respondeu afirmativamente quando a disponibilizar informações pessoais para obter 

esses benefícios. No entanto, mesmo nesse grupo é possível identificar um 

comportamento diferenciado de acordo com as informações a serem disponibilizadas. 

Nome, idade, sexo, nacionalidade e preferências são autorizados sem maiores 

restrições. Enquanto que gastos, orientação sexual, localização, histórico de busca, 

emoções e redes sociais são mais preservadas.  
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Figura 15 – Gráfico do Compartilhamento de Informações Pessoais 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Buscando comprovar as prioridades dos consumidores a questão seguinte 

avaliou os fatores de atração apresentados pelos destinos no processo de seleção da 

viagem pelo consumidor turístico. Foram priorizados os atrativos turísticos, a 

facilidade de deslocamento independente, respeito pela população local e suas 

tradições, boa qualidade de vida dos residentes, sustentabilidade do destino e 

possibilidade de conhecer as pessoas e a cultura local.  

Esses dados sugerem uma mudança na motivação turística quanto a 

valorização do turismo de experiência, que possibilita exercitar uma vivência e um 

envolvimento maior com as comunidades locais, sentimento de pertencimento com a 

comunidade e um aumento da preocupação com a sustentabilidade do destino. A 

baixa relevância dada, a experiências proporcionadas por tecnologias inovadoras, 

reforça a necessidade de maiores investigações, antes da demanda por tecnologia, 

ser considerada de fato relevante nos DTI. 
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A avaliação dos fatores de atração turística ratifica a importância da governança 

e da sustentabilidade do destino como itens estratégicos na competitividade do DTI.  

 

Figura 16 – Gráfico com os Fatores para Atração do Destino Turístico 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Prosseguindo com a investigação do conhecimento e utilização das 

tecnologias, foi sondado aos participantes que informassem se já utilizaram, 

conhecem ou desconhecem as principais tecnologias associadas ao DTI. O resultado 

mostra que as soluções mais utilizadas pelos turistas são o wi fi livre, as mídias 

sociais, o pagamento com cartão de crédito e acesso a sites dos destinos. 

Comprovando mais uma vez a demanda do turista em permanecer conectado, seja 

para se comunicar com parentes, amigos, prestadores de serviços ou interagir com 

as redes sociais.  

A possibilidade de realizar pagamentos, usando a tecnologia móvel, por meio 

do smartphone, é uma realidade que vem ganhando ganha adeptos a cada dia. Não 

só pela praticidade, mas por se mostrar uma via segura do serviço. Segundo Booth 
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(2018), 36% das empresas de turismo planejam investir em plataformas de 

pagamento móvel este ano, comprovando a aceitação dessa modalidade pelos 

consumidores.  

 

Figura 17 – Gráfico do Conhecimento das Soluções Tecnológicas 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Questionado se o uso dessas tecnologias intensifica positivamente a 

experiência da viagem, 56% afirmam que sim, elas favorecem experiências mais 

intensas. Dos respondentes, 39% acham que elas ajudam, mas não são essenciais; 

para 5% elas não afetam a experiência da viagem.  

Por fim, foi questionado aos entrevistados o que seria um DTI em sua definição. 

Algumas respostas serão transcritas, a seguir, reproduzindo a voz dos turistas: 

“São lugares seguros, com facilidade de deslocamento e com sistemas de 

informação em vários idiomas”. 

“Lo más importante es tenga muchos puntos de acceso a wifi, porque todo lo 

demás se desprende de ello”. 



126 

 

 

 

 

“É inteligente quando usa a tecnologia a serviço da acessibilidade e desfrute 

do lugar”. 

“Um destino que seja turisticamente viável, com uma boa infraestrutura. Tendo 

fácil acesso a transportes, hotéis, lazer, guias qualificados e tecnologia a serviços dos 

turistas”. 

“Um lugar com atrações preservadas, fácil acesso para as atrações, segurança 

nas visitas e no destino, planejamento das visitas, aplicativos no celular e respeito ao 

turista pois eles deixam muito dinheiro nos destinos”. 

Utilizando o programa Wordclouds, foi possível visualizar as palavras mais 

frequentes nas definições dos turistas e, a partir dessa visualização identificar a 

percepção geral do turista, por meio da incidência das palavras. O resultado é ilustrado 

a seguir. 

                     
Figura 18 – Representação da Percepção DTI em Palavras 

 

Fonte: Autora (2018) 

  

https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1250785&f_rid=46073016
https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1250785&f_rid=46073016
https://www.onlinepesquisa.com/?url=result_det&uid=1250785&f_rid=46073016
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa explorou as iniciativas de transformação da cidade do Rio 

de Janeiro em um destino turístico inteligente, fundamentando-se na Teoria Ator-Rede 

para a realização do estudo. Dessa forma não foram estabelecidas hipóteses pré-

definidas e nem os atores envolvidos nas possíveis ações para promover essa 

mudança no destino (LATOUR e WOOLGAR, 1979). A pesquisa concentrou-se em 

identificar essas ações e descrever como os atores foram associados, como foram 

definidos seus papéis para realizar de forma coletiva a tradução proposta para a 

transformação (LATOUR, 2012). 

  Nessa trajetória foram identificadas duas iniciativas: uma do Rio CVB e o outra 

do Sebrae. Mas somente o projeto DTI-ZO se apresentou como uma iniciativa passível 

de acompanhamento de seus atores para compreensão da proposta de transformação 

baseada nos DTI. Seguindo os atores do projeto do Sebrae constatou-se que não 

existe uma proposta para a transformação da cidade em um DTI, mas sim, um 

processo organizacional proposto pela instituição, baseado nos conceitos dos DTI, 

que visa unir, empoderar e capacitar empreendedores das médias e pequenas 

empresas fornecedores de serviços turísticos para a produção da Zona Oeste como 

um novo produto turístico da cidade do Rio de Janeiro. 

 Essa região possui um grande potencial para o turismo por seus recursos 

naturais, atrativos turísticos e equipamentos que se traduzem em uma extensa rede 

hoteleira, restaurantes, shoppings, centro de convenções, museus, bares, entre 

outros. Na definição da estratégia da organização foi adotado o modelo do DTI para 

destacar a importância do investimento em tecnologia, sustentabilidade e governança 

para oferecer integração e interação com o destino e seus prestadores de serviços, 

melhorar a qualidade de vida dos residentes, promover experiências inovadoras para 

os turistas, aumentar a eficiência e competitividade dos fornecedores de serviços 

turístico, além da geração de uma base de dados para a gestão, oferta de serviços 

remotos e planejamento do destino. 

A organização da oferta por meio de uma melhor formatação de produtos 

turísticos – sejam eles já existentes ou novos – é uma estratégica para o 
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desenvolvimento dos destinos e das regiões nos quais estão inseridos (WANG, 2014). 

Para realizar esses objetivos várias iniciativas foram propostas, visando empoderar e 

unir esses fornecedores para o engajamento no projeto. As oficinas de roteirização 

possibilitaram a todos os participantes conhecerem os atrativos turísticos e os 

equipamentos ativos na Zona Oeste com foco na segmentação do turismo, ou seja, 

observando características da oferta e as peculiaridades do tipo de público que aquele 

produto atrai ou pode atrair. 

As visitas técnicas do projeto DTI-ZO permitiram avaliar aspectos como 

infraestrutura geral, acesso, serviços e equipamentos turísticos, atratividade, 

marketing, promoção, planejamento, gestão e sustentabilidade para nortear a 

definição dos roteiros e implementação de ações direcionadas para melhoria e 

qualificação dos produtos oferecidos. O que se pretende é oferecer, cada vez mais, 

experiências positivas aos turistas, o que propicia o aumento de seus gastos, da sua 

permanência e, consequentemente, da qualidade de vida e da lucratividade dos atores 

envolvidos na cadeia produtiva local (BLANCO, 2015). 

Para promover a adoção da tecnologia várias iniciativas foram propostas, tais 

como a capacitação dos fornecedores para uso das tecnologias na oferta de serviços 

turísticos; o desenvolvimento de aplicativos para o turismo visando solucionar 

problemas operacionais e promover novas experiências para os turistas; e a geração 

de uma base de dados que será utilizada para armazenar informações do destino e 

oferecer novos serviços turísticos e dados para a gestão do destino e personalização 

dos serviços. Priorizar a informação para que ela seja a base de ações estratégicas 

que permitam otimizar a governança e promoção do turismo, atuar para a 

sustentabilidade do destino, aumentar a competitividade e oferecer facilidades para a 

interação com o destino revela-se como parte importante do caminho para um DTI 

(GRETZEL et al, 2015b; SÁNCHES e MUNOZ, 2013). 

Nos projetos de DTI realizados a partir do modelo proposto pela SEGITTUR 

(SÁNCHES e MUNOZ, 2013) é evidenciada a parceria público-privado para a 

transformação dos destinos turísticos e a formação da rede do DTI (ANGELONI, 2016; 

BOES, BUHALIS e INVERSINI, 2014; WANG, LI e LI, 2013). Na estratégia dos DTI 

esses atores estariam envolvidos na promoção contínua das melhorias, evidenciando 

que o desenvolvimento e implantação dos DTI, está condicionado à construção e 
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mobilização de redes de atores que os mantenham ao longo do tempo (VAN DER 

DUIM, REN e JOHANNESSON, 2013; YANEVA, 2013; WANG, 2014; REN, 2017). 

Segundo Gretzel et al., o conceito de destino inteligente compreende uma 

interligação dinâmica dos diversos atores do turismo por meio de plataformas 

tecnológicas para coletar, criar e trocar informações que poderão ser utilizadas para 

enriquecer as experiências de turismo em tempo real e oferecer dados para a gestão 

do destino. Essas plataformas são compostas por sistemas inteligentes, computação 

em nuvem, base de dados aberta, redes sociais, IoT, conectividade, smartphones e 

aplicativos móveis. Demandando o investimento em uma infraestrutura onde a “lógica 

do serviço-dominante permeia o destino turístico inteligente” (GRETZEL et al, 2015, 

p. 564). 

No entanto, revelou-se com o estudo que o projeto DTI-ZO foi definido e está 

sendo conduzido, exclusivamente, por uma instituição privada, sem fins lucrativos que 

tem como missão promover o empreendedorismo das MPE. A proposta para a 

promulgação da cidade do Rio de Janeiro como um destino inteligente se traduz na 

promoção de mudanças em uma região do município para torná-la um novo produto 

turístico, adotando para essa nova organização a estratégia do DTI, onde é proposto 

um sistema de turismo que adota a tecnologia para criar, gerenciar, oferecer serviços 

turísticos e experiências inovadoras, além de co-criação de valor, tendo como objetivo 

a produção e consumo turístico do destino (NEUHOFER, BUHALIS e LADKIN, 2015). 

Observando as duas iniciativas de DTI, do CVB e do Sebrae, torna-se visível 

que os esforços para a promoção do turismo inteligente na cidade do Rio de Janeiro 

não estão sendo realizados por meio de parceiras entre as diversas instituições que 

atuam no turismo. Também se faz notada a não participação do governo e das 

instituições de ensino nessas iniciativas. Foi informado durante as entrevistas que 

tanto o CVB quanto o Sebrae planejam o desenvolvimento de uma base de dados 

contendo informações dos prestadores de serviços turísticos e o desenvolvimento de 

programas para promover e comercializar o turismo na cidade. Esse posicionamento 

ilustra como as ações de DTI estão descoordenadas e redundantes na cidade do Rio 

de Janeiro. 

O estudo também realizou uma pesquisa com os turistas com o objetivo de 

inserir esse ator na rede. Alguns pontos importantes foram constatados, a pesquisa 
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confirmou a utilização da tecnologia em todas as fases da viagem e sua importância 

como uma ferramenta útil nas viagens, sendo sua utilização mais intensa na fase do 

planejamento. O smartphone foi apontado como o dispositivo tecnológico mais 

utilizado durante as viagens, além de permitir a comunicação com parentes e amigos 

foi apontada sua utilização para tirar fotos e fazer vídeos, além do uso como GPS e 

para obter informações. 

A pesquisa revelou que o compartilhamento de informações pessoais, com o 

objetivo de personalizar serviços, ainda tem que ser aprimorado a fim de aumentar a 

disponibilização de informações para a geração da base de dados.  Ainda há 

resistência dos usuários em informar dados relevantes para a promoção desses 

serviços, tais como despesas, localização, emoções e redes sociais, provavelmente 

por questões de segurança e garantia da privacidade. 

A seleção do destino, contrariando a literatura dos DTI, não foi priorizada pelas 

experiências inovadoras viabilizadas pela adoção de novas tecnologias e nem pela 

oferta de atividades personalizadas nos destinos. Os pontos relevantes foram as 

atrações do destino e uma integração maior com a comunidade e com a cultura local, 

valorizando o turismo de experiência em detrimento a experiências proporcionadas 

por inovação tecnológica. A tecnologia foi percebida como uma ferramenta útil nas 

viagens e que intensifica positivamente a experiência da viagem mas não como 

imprescindível para desfrutar da viagem. 

Os itens mais relevantes para os consumidores turísticos são voltados para a 

experiência turística diferenciada, onde a qualidade de vida, segurança, valorização 

da cultura local e sustentabilidade do destino são prioridades. Essas questões 

também estão na pauta dos destinos turísticos inteligentes e devem ser priorizadas 

nas estratégias de transformação do destino.  

Para ser um DTI, segundo os informantes, além das facilidades oferecidas 

pelas TIC, para interação com os fornecedores e o destino, será imprescindível 

garantir a qualidade das atrações, o turismo de experiência, uma infraestrutura 

eficiente, segurança e a integração com a comunidade residente. Essas são as 

características destacadas para promover a competitividade do destino inteligente 

para os novos consumidores. 
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Apesar das contribuições do presente estudo, ele tem recortes que limitam 

sua generalização. Os resultados do estudo são específicos de um local turístico na 

cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a Zona Oeste, e não pode ser generalizado para 

outros destinos turísticos. Além disso, a amostra da pesquisa é limitada, não sendo 

reprentativa da população de turistas da cidade. Assim, pesquisas que busquem 

continuidade desse trabalho devem se concentrar em amostras de turistas mais 

abrangentes e analisar propostas de transformação de diferentes destinos turísticos. 

Por fim a pesquisa também buscou contribuir com a adoção da ANT para os 

estudos de turismo, dada sua característica analítica que permite examinar o turismo 

a partir de sua organização, isto é, como as ações do turismo são elaboradas, 

promulgadas e ordenadas, como envolver os atores e fazê-los aceitar um objetivo e 

se mobilizarem para que ele aconteça, tendo consciência da fragilidade da rede que 

estrutura esses processos e demanda esforços para mantê-la unida para a realização 

do objetivo.  

A ordenação dos processos do turismo envolve uma gama de trabalho 

relacional onde participam diversos atores em todas as etapas da viagem, atores 

humanos e não humanos atuam no fenômeno turístico e têm suas mediações 

reveladas em todos os momentos da viagem. A tecnologia se faz presente 

intermediado os processos de planejamento e contratação das viagens, interligando 

por meio de smartphones ou desktops os turistas, os destinos e os serviços. 

Passaportes se apresentam como atores para a realização das viagens, enquanto 

mídias sociais promovem hotéis e atrativos.  

Além da materialidade e simetria dos atores a ANT permite estudar este 

processo complexo que é o turismo por meio das traduções da rede sóciotécnica, sem 

privilegiar nem o lado técnico e nem o lado social. Sua adoção permitiu rastrear as 

práticas relacionais dos atores e examinar as etapas da tradução, elucidando os 

processos que demonstram como foram definidos os papeis dos atores e como foram 

montadas as estruturas da iniciativa do destino turístico inteligente. Abraçando a 

materialidade foi possível relatar a importância da mediação da tecnologia como um 

ator não-humano que viabiliza a implementação dos novos processos que 

promoverão as mudanças no destino tradicional para o cenário de um destino turístico 

inteligente.  
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Anexo 1 

 

Questionário da Pesquisa realizada com os turistas. 

 

1 – Nome (opcional) 

2 – Sexo  ( ) Masculino   ( ) Feminino 

3 – Idade ( ) Menos de 20 (  ) 20–30 ( ) 31-40  ( ) 41-50 ( ) 51-60 ( ) Acima de 60 

4 – Escolaridade ( ) Ensino Médio ( ) Superio ( ) Pós-graduação ( ) Mestrado  

( ) Doutorado ( ) Outros _______________ 

5 -  Você usa dispositivos como smartphone, notebook, tablet ou computador para 

planejar, comprar, desfrutar ou recordar, em suas viagens turísticas? 

( ) Sim ( ) Não 

Resposta negativa encerra a pesquisa. 

6 - Em quais fases da viagem você utiliza esses dispositivos e com que frequência?  

                     Muita      Mediana     Baixa     Não Uso 

Planejar   (  )          (  )     (  )          (  )        

Comprar   (  )          (  )     (  )          (  )  

Desfrutar   (  )          (  )     (  )          (  )  

Recordar   (  )          (  )     (  )          (  )  

7 - Quais dispositivos e com que frequência você utiliza, considerando todas as três 

etapas da viagem (planejar, realizar, recordar)?  

                                          Alta       Baixa         Não Uso 

Smartphone      (  )          (  )     (  )           

Notebook       (  )          (  )     (  )   

Tablet       (  )          (  )     (  )   

Computador Público   (  )          (  )     (  )   

8 - Marque todas as finalidades para as quais usa os dispositivos 

(  ) Fazer fotos e vídeos 

(  ) Consultar mapas e GPS 

(  ) Buscar informações sobre o destino 

(  )  Falar com amigos e familiares 
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(  ) Buscar opiniões sobre lugares (bares, restaurantes, festas, ...) 

(  ) Compartilhar suas experiências nas redes sociais 

(  ) Buscar comentários sobre atrações e passeios 

(  ) Reservar/contratar atividades 

(  ) Outros _______________________ 

9 - Que frase descreve melhor o uso dos dispositivos durante as viagens? 

(  ) Os dispositivos são ferramentas úteis que utilizo durante as viagens. 

(  ) Os dispositivos são imprescindíveis para eu aproveitar a viagem. 

(  ) Só uso os dispositivos, esporadicamente durante as viagens. 

10 - Você aceita ou aceitara compartilhar suas informações pessoais para receber 

serviços turísticos personalizados? 

(  )  Sim  (  ) Não 

Resposta Negativa, avança para a pergunta 12. 

11- Quais informações pessoais compartilharia?  

Nome            (  ) 

Idade/sexo/nacionalidade/escolaridade        (  ) 

Preferência de lazer/passatempo        (  ) 

Preferências de gastronomia, música, temperatura ambiente, luminosidade (  ) 

Despesas e serviços realizados        (  ) 

Orientação sexual          (  ) 

Estado emocional          (  ) 

Perfil nas redes sociais         (  ) 

Histórico de busca em dispositivos móveis      (  ) 

12 - Classifique a importância de diferentes fatores para a atração turística de um 

destino. 

                                                      Alta    Mediana    Baixa     Nenhuma   Desconheço 

Estar sempre conectado   

à internet.      (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Tecnologias permitindo 
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Viver experiências  

Inovadoras.      (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Facilidade de deslocamento 

A pé, bicicleta ou Uber.  (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Respeito pela população local  

e suas tradições.    (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Uso sustentável do território, 

energia e água.     (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Boa qualidade de vida dos 

Residentes.      (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Abundância de lugares para 

visitar e atividades para fazer.   (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Prática de economia  

Compartilhada (casa, bicicleta).   (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Atividades personalizadas, 

Adaptadas as minhas 

Preferências.      (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

Possibilidade de conhecer as 

pessoas e a cultura local.    (  )       (  )  (  )        (  )       (  ) 

13- Já ouviu falar e/ou usou essas soluções tecnológicas? 

     Conheço     Já Usei   Desconheço 

Páineis digitais, telas táteis para informações  (  )         (  )     (  ) 

Contas em redes sociais     (  )         (  )     (  ) 

Wi-fi público       (  )         (  )     (  ) 

Aplicativos de destinos turísticos no celular  (  )         (  )     (  ) 

Pagamentos com telefone celular   (  )         (  )     (  ) 

Wearables (relógio inteligente, óculos Google, 

Pulseira inteligente)      (  )         (  )     (  ) 

Realidade virtual      (  )         (  )     (  ) 
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Cartão de turista multiuso (transporte, museus, ...) (  )         (  )     (  ) 

Sistema de sensorização (horário dos transportes, 

nível de UV, ...)      (  )         (  )     (  ) 

Realidade aumentada     (  )         (  )     (  ) 

14 - Você acredita que o uso dessas tecnologias intensifica positivamente a 

experiência da viagem? 

(  ) Elas favorecem experiências mais intensas. 

(  ) Elas ajudam mas não são essenciais. 

(  ) Elas não afetam a experiência da viagem. 

15 - Pelo seu ponto de vista, o que faz um destino turístico ser inteligente? 

 

 

 

 


