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Por qué....

• Objectivo: generar datos que contribuyan a la mejora del proceso de planificación
turística municipal en el estado de São Paulo, Brasil. Mediante análisis de las
condiciones actuales de la práctica turística en 114 ayuntamientos, el estudio
buscó identificar las debilidades que afectan los destinos turísticos y cuáles de 
estos destinos podrían convertirse en un Destino Turístico Inteligente a corto, 
mediano y largo plazo



Definição de DTI pelo SEGITTUR - Espanha

• El destino turístico inteligente es como um espacio inovador, accesible
a todos, apoyados em uma estrutura tecnológica de vanguardia, que 
garantiza el desarrollo sustenible del territorio turístico, y facilita la
interacción e integración del visitante com el entorno, incrementando 
la calidad de su experiência em el destino.

SEGITTUR – Plan Nacional y Integral de Turismo - PNIT



114 Ayuntamientos paulistas 
participantes de la investigación

Estância MIT Candidato a MIT
Não candidato

MIT

Município 23,97% 23,14% 43,80% 9,09%

23,97% 23,14%

43,80%

9,09%
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1. "Condiciones generales del municipio": dividido en 15 subpuntos;
2. “Sostenibilidad ambiental”: dividido en 14 subpuntos;
3. "Sostenibilidad del turismo": dividido en 6 subpuntos;
4. "Accesibilidad": dividida en 8 subpuntos;
5. "Calidad de vida": dividida en 10 subpuntos;
6. "Conectividad": dividido en 6 sub-elementos y;
7. “Sistema de información turística”: dividido en 13 subpuntos.

INDICADORES (SECCIONES) BASE

Parámetros

a) 3 (tres) puntos: el destino turístico cumple con todos los requisitos relacionados con el artículo;

b) 2 (dos) puntos: el destino turístico cumple parcialmente los requisitos relacionados con el artículo;

c) 1 (un) punto: el destino turístico no cumple los requisitos relacionados con el artículo.



INDICADOR 1 – Condiciones generales del municipio

O destino 
possui um 

plano 
municipal de 

turismo –
PMT, 

aprovado 
pelo poder 
legislativo 

local.

O plano
municipal de

turismo é
revisado a
cada três

anos,
conforme
prevê a lei

complementa
r nº 1.261, de
29 de abril de

2015.

Existe uma
dotação
anual de
recursos

municipais,
estaduais ou

do DADE
voltados à
efetivação

das diretrizes
estabelecidas

no Plano
Municipal de

Turismo.

Existe uma
coordenação

e uma
sinergia entre

o plano
municipal de
turismo e os

demais
planos

municipais
(educação,
urbanístico,

meio
ambiente,…

Existe um
conselho

voltado ao
planejament

o turístico
municipal e
que esteja
ativo e que
mantenha,
no mínimo,

seis reuniões
anuais. Esse
conselho é

deliberativo…

Existe um
fundo

municipal do
turismo

(FUMTUR)
coordenado

por membros
do COMTUR

e da
administraçã

o pública
local.

O município é
integrante

ativo e
participa de
um grupo

responsável
pela

governança
do turismo
regional,

participando
constanteme

nte das
reuniões…

O destino
mantém um

plano de
ações

voltadas à
melhoria do

turismo,
baseado em
indicadores

colhidos
junto à

demanda
turística

local.

Existe uma
norma/lei
municipal

regulamenta
ndo as

possíveis
parcerias
público-

privadas no
sentido de

implantação/i
nstalação de

serviços/prod
utos…

Existe um
sistema

aberto de
gestão

eletrônica e
governança
do turismo

municipal, no
qual todos os
stakeholders
envolvidos

com o trade
turístico

municipal…

Existe um
sistema

municipal
eletrônico de
controle de
qualidade

dos
serviços/prod

utos do
turismo, que

permita a
correção de

rumos e
mitigação…

Existe um
programa

municipal de
sensibilização
social voltado

para os
munícipes,

sobre a
atividade

sustentável
do turismo

como agente
de

desenvolvi…

Existe um
programa
eletrônico

que permite
mensurar o
retorno do

investimento
no turismo

no município,
no

médio/longo
prazos.

Existe um
sistema que

mensura,
anualmente,

os
percentuais e

os valores
dos

investimento
s públicos

(municipais,
DADE, dentre

outros),
destinados…

O destino
possui

associação e
hotéis,

pousadas,
bares,

restaurantes
e similares

ativa?

Média Gral 2,84 2,68 2,08 2,04 2,8 2,04 2,84 2,36 1,72 1,44 1,24 1,72 1,12 1,88 2,36

2,84 2,68

2,08 2,04

2,8

2,04

2,84

2,36

1,72
1,44

1,24

1,72

1,12

1,88

2,36

Mayor debilidad: no existe un sistema efectivo para medir el verdadero 
rendimiento económico generado por el turismo en los municipios.



INDICADOR 2 – Sostenibilidad ambiental

O destino
possui um

plano
diretor de
urbanismo

que
contempla a
sustentabilid

ade
ambiental

do destino.

O destino 
mantém 

uma agenda 
local de 

aplicação da 
Agenda 21 

da 
Organização 
das Nações 

Unidas –
ONU.

Existe um
conselho

municipal de
meio

ambiente
que esteja
ativo e ele

possui
representati

vidade no
conselho

municipal de
turismo.

Existe um
plano/lei/no

rma
municipal de
mobilidade

urbana
aplicável na

área
geográfica

do
conglomera
do urbano.

Existe um
plano/lei/no

rma
municipal de
monitorame

nto de
eficiência
energética

nas
edificações
públicas da

cidade.

Existe um
plano/lei/no

rma
municipal de

coleta e
tratamento
de resíduos

tanto em
áreas

residenciais,
quanto em

áreas
comerciais e
industriais.

Existe um
plano/lei/no

rma
municipal de

coleta,
tratamento

e
reutilização

da água.

Existe um
programa

municipal de
gestão

eficiente e
sustentável
de edifícios

públicos.

Existe um
sistema

municipal
que permita
mensurar os
indicadores

de
sustentabilid

ade
ambiental

do
município.

Existe um
sistema

municipal de
gestão

eletrônica
de vagas

para
estacioname

nto nas
áreas

públicas,
incluídos

vias e
bolsões.

Existe um
programa de
sensibilizaçã

o sobre a
sustentabilid

ade
ambiental

sendo
aplicado nas
escolas da

rede pública
de ensino do

município.

Existe um
sistema

eletrônico
que permite

o
monitorame

nto e
controle da

poluição
sonora nas

áreas
urbanas do
município.

Existem
ciclovias e
locais para

caminhadas
no território

do
município,

em bom
estado de

conservação
e que

permita o
uso por

visitantes e…

Existe um
programa

municipal de
controle de

catástrofes e
demais

intempéries
ocasionadas

pela
natureza.

Média geral 2,00 1,52 2,04 1,92 1,56 2,64 2,48 1,56 1,64 1,24 2,36 1,32 2,04 1,84

2,00

1,52

2,04 1,92
1,56

2,64
2,48

1,56 1,64

1,24

2,36

1,32

2,04
1,84

Mayor debilidad: no existe un sistema electrónico para medir los espacios de 
estacionamiento de vehículos o la contaminación acústica en los municipios.



INDICADOR 3 – Sostenibilidad del turismo

Existe um programa de
incentivo à certificação

ambiental para as
organizações envolvidas

com o turismo
municipal

Existe um programa de
apoio às empresas

turísticas que já
possuem certificação

ambiental.

O destino adota
critérios de

sustentabilidade na
prática do turismo que

são empregados
globalmente (GSTC)

O destino possui um
programa de incentivo

às empresas que
adotam critérios de

Responsabilidade Social
Empresarial.

O destino possui um
programa de apoio ao
desenvolvimento de

ações de marketing que
tenha como prioridade
o enfoque sustentável

do destino.

O destino possui um
programa de

sensibilização ambiental
que está sendo aplicado

nos atores sociais da
cidade

Média Geral 1,52 1,24 1,56 1,32 1,60 1,96

1,52

1,24

1,56

1,32

1,60

1,96

No existe un programa de incentivos o apoyo para empresas que 
cuentan con certificación ambiental.



INDICADOR 4 – Accesibilidad

Os
serviços/produtos

turísticos do
destino são
totalmente

acessíveis às
pessoas

deficientes ou
com mobilidade

reduzida

Os serviços de
informações
turísticas são
adaptados a
pessoas com
deficiência?

O destino possui
um programa de
certificação de

empresas
turísticas que

adotam critérios
de acessibilidade

aos deficientes ou
com mobilidade

reduzida?

O destino possui
programa de
acessibilidade

WEB (Protocolo
WAI)

O destino adota
um programa de

marketing de
promoção do

turismo acessível
para todos.

As ruas, avenidas,
praças e locais

públicos possuem
piso tátil que

permita a
circulação de

deficientes visuais

As ruas e avenidas
possuem guias

rebaixadas para
facilitar a

circulação de
pessoas com

dificuldade de
deslocamento

O transporte
público possui

mecanismos que
permitem o

acesso ao interior,
de pessoas

deficientes ou
com mobilidade

reduzida?

Média Geral 1,84 1,68 1,20 1,16 1,28 1,36 1,96 1,80

1,84
1,68

1,20 1,16 1,28 1,36

1,96
1,80

Mayor debilidad: no existe un programa de certificación para empresas que adoptan 
programas para ayudar a personas con movilidad reducida, o un programa de accesibilidad 
WEB (protocolo WAI).



INDICADOR 5 – Calidad de vida

O destino
possui vagas

de
estacioname

nto
suficientes

nos locais de
visitação,

tanto para
turistas
quanto…

O destino
possui

atrativos
culturais que

podem ser
acessados

tanto pelos
visitantes

quanto pelos
residentes

O destino
possui

instalações
sanitárias
publicas

suficientes
para acolher
a demanda
turística em

todos os
locais de…

O destino
turístico

possui uma
guarda

municipal
adequada

para a vigília
de todos

locais
públicos
turísticos…

O destino
turístico

possui área
verde por
habitante

compatível
com as

recomendaçõ
es da ONU

(15m2/habita
nte)

O destino
possui

equipamento
s esportivos
que podem

ser acessados
tanto por
visitantes

quanto por
residentes.

O destino
turístico
oferece
serviços

públicos de
saúde de

qualidade e
que

permitam a
sua utilização

tanto por…

O destino
turístico
oferece

serviços de
saúde de
clínicas e
hospitais

particulares
que

permitam um
nível de…

O destino
turístico

oferece um
sistema de
transporte
para outros

destinos, em
ambulâncias,
em caso de
necessidade
do turista.

O destino
turístico

mantém um
monitoramen
to no número
de empregos

ligados à
atividade do
turismo no
município.

Média Geral 2,36 2,56 2,08 1,96 2,64 2,72 2,68 2,12 2,76 1,64

2,36
2,56

2,08 1,96

2,64 2,72 2,68

2,12

2,76

1,64

mayor debilidad: los municipios no tienen un programa para monitorear la cantidad de 
empleos generados por el turismo.



INDICADOR 6 – Conectividad

O destino possui uma
rede que permite a

conectividade de alta
velocidade e que envolve
todos os órgãos públicos

locais, dando acesso
rápido às informações,
tanto pelos visitantes

quanto para os
residentes.

O destino possui uma
rede que permite a

conectividade de alta
velocidade ente os
agentes do trade

turístico local.

O destino turístico possui
conexão wifi gratuita nas

avenidas principais e
logradouros públicos.

O destino turístico possui
conexão wifi gratuita nos

atrativos turísticos
públicos.

A secretaria de turismo
municipal possui APP que
permite acesso móvel de
alta velocidade por parte

dos visitantes.

As organizações
proprietárias de atrativos

turístico particulares
permitem conexão móvel

de alta velocidade por
aparelhos móveis

(smartphones).

Média Geral 1,80 1,88 1,36 1,40 1,44 1,96

1,80 1,88

1,36 1,40 1,44

1,96

mayor debilidad: hay pocos destinos turísticos que tienen acceso wifi en todas las 
áreas públicas.



O destino
possui um
centro de

informações
turísticas
ativo e de

fácil acesso
para o

visitante.

O destino
possui um
sistema de

informações
turísticas
(placas)

seguido os
padrões da

OMT.

O destino
possui um
sistema de

painéis
informativo
s em todos
os atrativos
turísticos.

O destino
possui um
sistema de

painéis
eletrônicos
interativos

em todos os
atrativos
turísticos.

O destino
possui um
sistema de

totens
eletrônicos
nos locais
de maior

visitação de
turistas.

O destino
possui

atrativos
turísticos

que
permitam
se captar

informações
por

sistemas
como QR
Code ou

tecnologia…

A secretaria
de turismo
local possui
um site que
permite a
interação

com o
visitante e
que pode

ser acessível
por

equipament
o móvel.

O destino
mantém

uma
atualização
constante
(anual) do
material

publicitário
impresso e

virtual.

O destino
possui um
programa

de
monitorame

nto
permanente

do
comportam

ento de
consumo da

demanda
turística.

O destino
possui um
programa

de
monitorame

nto
permanente

da
divulgação
da imagem

do
município

junto à…

O destino
possui um
plano de

marketing
do destino
turísticos,

em
execução.

O destino
mantém um
monitorame

nto
constante

das
opiniões
sobre o

município
junto a
sítios

eletrônicos
de…

O destino
possui uma
estratégia

de
posicionam

ento que
permita

otimizar a
frequência

por parte da
atual

demanda
de turistas.

O destino
possui um
programa

permanente
de análise
de focus
group,

visando
prospectar
a captação

de
potencias

novas…

Média Geral 2,44 2,08 1,52 1,12 1,12 1,28 1,88 2,12 1,88 1,80 1,72 1,68 1,52 1,32

2,44
2,08

1,52

1,12 1,12
1,28

1,88
2,12

1,88 1,80 1,72 1,68
1,52

1,32

INDICADOR 7 – Sistema de información turística

Debilidad importante: la mayoría de los destinos turísticos no tienen tótems o paneles electrónicos informativos e 
interactivos en las atracciones turísticas.



Nivel Puntuación Condiciones actuales Tiempo necesario

A 2,90 a 3,00 Ciudades capaces de convertirse en un destino turístico

inteligente a corto plazo

até 1 ano

B 2,70 a 2,89 Ciudades capaces de convertirse en un destino turístico

inteligente a medio plazo

entre 2 e 3 anos

C 2,40 a 2,69 Ciudades que requieren acciones a mediano y largo plazo

para convertirse en un destino turístico inteligente a largo

plazo

entre 4 e 5 anos

D 2,09 a 2,39 Ciudades capaces de convertirse en un destino turístico

inteligente a largo plazo

entre 6 e 10 anos

E 1,00 a 2,39 Ciudades que no pueden permitirse convertirse en un

destino turístico inteligente

não aplicável



Média geral
1,76

Condições Gerais
do Município

Sustentabilidade
Smbiental

Sustentabilidade
Turística

Acessibilidade
Qualidade de

vida
Conectividade

Sistema de
Informações

Turísticas

Médias 1,96 1,82 1,41 1,62 2,31 1,61 1,60

1,96
1,82

1,41

1,62

2,31

1,61 1,60

Promédio de los indicadores municipales

PROMEDIO DE INDICADORES DE LOS MUNICIPIOS INVESTIGADOS



Condições Gerais
do Município

Sustentabilidade
Smbiental

Sustentabilidade
Turística

Acessibilidade Qualidade de vida Conectividade
Sistema de

Informações
Turísticas

Médias 1,96 1,82 1,41 1,62 2,31 1,61 1,60

1,96

1,82

1,41

1,62

2,31

1,61 1,60

Médias dos indicadores municipais

2,90 a 3,00 – Ciudades capaces de convertirse en un destino turístico inteligente

2,70 a 2,89 – Ciudades capaces de convertirse en un DTI e a medio plazo

2,09 a 2,39 – – Ciudades capaces de convertirse en un DTI e a medio plazo

1,00 a 2,09 – Ciudades que no pueden permitirse convertirse en un destino

turístico inteligente

Parámetros de clasificación con puntaje mínimo y máximo para cada nivel, con respecto a la etapa de desarrollo turístico 
con el propósito de implementar un plan de acción para convertirse en un futuro DTI

Promedio general
de los municipios 
encuestados1,76

2,40 a 2,69 – Ciudades capaces de convertirse en DTI e a medio plazo con acciones



Município Média Nível

Itu 2,81 B

Jundiaí 2,73 B

Atibaia 2,7 B

Limeira 2,61 C

Caieiras 2,58 C

Pindamonhangaba 2,56 C

Olímpia 2,53 C

São José dos Campos 2,53 C

Ibiúna 2,52 C

Aparecida do Norte 2,50 C

Campos do Jordão 2,50 C

Itanhaém 2,48 C

São Pedro 2,48 C

Bragança Paulista 2,47 C

Vinhedo 2,47 C

Peruíbe 2,45 C

Lençóis Paulista 2,44 C

São Carlos 2,44 C

Santa Cruz das Palmeiras 2,42 C

Brotas 2,40 C

Itaoca 2,40 C

Rubineia 2,40 C

Torrinha 2,40 C

Los 25 destinos mejor calificados

OBS. Ninguno alcanzó el nivel A y solo y solo tres alcanzaron el nivel B



1º: Itu: 2,81

Source photos: https://itu.sp.gov.br/turismo/historicos/

https://itu.sp.gov.br/turismo/historicos/


2º: Jundiaí: 2,73

Source photos: https://jundiai.sp.gov.br/cultura-e-turismo/

https://jundiai.sp.gov.br/cultura-e-turismo/


3º Atibaia: 2,68 

Source photos:https://www.descubraatibaia.com.br/fotos-1

https://www.descubraatibaia.com.br/fotos-1
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