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Grupo de Trabalho

• Rafael Felismino (Líder / Empreendedorismo e 
Inovação)

• Fabio Montanheiro (CIET)

• José Veríssimo (Educação)

• Aline Figlioli (consultora externa)



Como o trabalho foi
realizado

• Benchmarking (NEST, Observatório do Turismo de 
Buenos Aires)

• Refinamento da proposta de valor e modelo de 
negócios

• Canvas do Mapa de Valor

• Canvas de Modelo de Negócios

• Reunião para validação:

• Representantes de ambientes de inovação 
nacionais e internacionais, academia, trade 
turístico, setor de TI e startups

• Reuniões para coleta de sugestões

• Recomendações



PoliDigital

Objetivo: 

Catalisar o processo de inovação do Ecossistema do Turismo Paulista por meio de 

programas de empreendedorismo, educação e pesquisa, inteligência e 

conexão, tendo como base de entrega uma plataforma digital dinâmica e 

inteligente

Proposta de valor: 

Nó central de uma rede virtual de suporte à transformação digital para os diversos 

atores do ecossistema de turismo (empresas, governo, educação e pesquisa, e sociedade em geral)

Principal centro virtual de informações, conhecimento, suporte e conexão do ecossistema de 
inovação em turismo no Brasil

Promotor da cultura do Turismo Data-Driven



Proposta de 
Valor: 
Beneficiários

Empreendedores e 
Empresas

Empreendedores

Empresas nascentes (startups e scaleups)

Empresas consolidadas

• Pequenas e médias

• Grandes

Governo
Todos os níveis, em particular os 
Municípios

Academia
Universidades

Centros de Pesquisa

Ensino Médio e Profissionalizante

Sociedade em geral Organizações da sociedade civil



Dimensões e Projetos-Macro
Beneficiários

Empresas Governo Academia Investidores Sociedade em geral

D
im

e
n

sõ
es

Empreende
dorismo
inovador

Educação e 
pesquisa

Inteligência

Conexão

Programa de 
Inovação Aberta

Matchmaking



Programa de Inovação Aberta para o 
Ecossistema de Turismo

• Baseado em Desafios
• Demandas dos trades e tendências de desenvolvimento tecnológico para cada segmento

• Mapeamento das demandas especificas dos trades turísticos

• Preparação das empresas participantes por meio de:

• Webinars dos trades turístico apresentando suas demandas/necessidades

• Eventos online de desenvolvimento de modelo de negócios

• Coaching (1-2-1) para preparação dos projetos

• Evento de apresentações para investidores e rodada de negócios para potenciais 
compradores das soluções

• 3  verticais do turismo (a serem definidas) contemplando soluções especificas para as 
demandas apresentadas



CIET 4.0

• Aprimoramento de interface 
• www.turismo.sp.gov.br/ciet

• Novos equipamentos para equipe

• Software design gráfico

• Novos bancos de dados e relatórios
• Relatórios de inteligência segmentados (Forwardkeys, Swift, Euromonitor)
• Bases de dados de cartões de crédito

• Realização de pesquisas e eventos regionais

• Participação em eventos de pesquisa

• Vídeos no canal exclusivo do Hub (YouTube) e Plataforma de EAD



Academia do Turismo
• Capacitação e treinamentos 

• Para o setor público

• Demandas especificas do setor privado

• Parcerias com:

• Centro Paula Souza e FATEC (novos cursos 
tecnológicos e técnicos)

• SEBRAE (treinamento MPEs, inclusive 
crédito)

• FAPESP (programa de bolsas para pesquisa 
em Turismo)



Programas externos sugeridos
Beneficiários

Empresas Governo Academia Investidores Sociedade em geral
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Operacionalização
dos projetos-macro



Institucionalização e governança
• Instituição do  PolitDigital por meio de Decreto Governamental

• Alternativas:
• Instituir o POLITURISMO como programa guarda-chuva e no seu Decreto instituir o 

PoliDigital, o CIET e a Academia do Turismo, assim como as coordenações vinculadas aos 
projetos.

• ou.... Instituir o POLIDIGITAL e vincular a ele ações de inteligência, educação e 
empreendedorismo voltados ao Turismo.

• Em ambo os casos:
• Garante governança com representantes da tripla hélice;
• Inclui no texto do decreto a possibilidade de gestão por meio de organização terceira (que 

passe por processo de credenciamento);
• A operacionalização por terceiros deve-se dar por meio de convênio, contrato de gestão ou 

compra direta de serviços (contrato), a depender do escopo das atividades e a natureza mais 
adequada para operacionalizar as atividades selecionadas.

• No caso de contratos de gestão, pode prever manutenção da operacionalização com receitas 
de comercialização de serviços.



Estrutura de 
governança e 
coordenação 

dos 
programas

Conselho

Estratégico

11 membros:

1. ANPROTEC

2. Ambiente de Inovação internacional 

3. Ambiente de Inovação Nacional  

4. Ambiente de Inovação Paulista

5. Associação Nacional de TI

6. Academia

7. Investidor de VC 

8. Associação de Startups

9. Associação do trade turístico 

10. SEBRAE SP

11. BID

POLITURISMO

Coordenador-Geral

CIET

Coordenador

Empreendedorismo  
4.0

Coordenador

Programa de Inovação 
Aberta e Desafio SP

PoliDigital

Coordenador

Plataformas Digitais

(Plataforma geral , 
matchmaking)

Academia do 
Turismo

Coordenador

Curriculo Ensino Médio

Cursos Ensino Médio e 
Superior

Desenvolviemnto
Profissional



Proposta técnica da 
plataforma



https://www.nestportugal.pt/

https://www.acate.com.br/

Exemplos de lay-outs

I. Menu horizontal:
1. Quem somos?  (Explicação sobre o PoliDigital, Politurismo e 

Institucionalidade)
2. Programas

a. Programa de Inovação Aberta e Desafio SP
b. CIET
c. Academia do Turismo
d. Melhores Práticas
e. Portal de Investimentos
f. Programa de Crédito Turístico

3. Conexão (matchmaking)
4. Eventos
5. Contato
6. Registre-se
7. Login

II. Na landing page: 
Cards com Perfis (exemplo em https://bit.ly/3P41Dd4 )
Lógica de links em: https://app.mindgenius.com/m/9e5c6ab3-6728-4802-
b687-42b8fcfdc70f

III. Na sequência:
Conexão (matchmaking)
O que você está buscando? 
Se o usuário já estiver logado, a página apresenta o campo de perfil 
preenchido.

IV. Ao final: 
Cards com os Programas para acesso direto

https://bit.ly/3P41Dd4
https://app.mindgenius.com/m/9e5c6ab3-6728-4802-b687-42b8fcfdc70f


Sugestões  para complementar o 
PoliDigital
• Grande Evento Internacional de Inovação em Turismo (Polidigital: da Nuvem para a 

Terra) 
• Sugestão de parceria com o Tourism Innovation Global Summit
• Público: beneficiários do PoliDigital
• Parceria com: Trades Turísticos, empresas de tecnologia interessadas no setor (ex. Google), escolas 

de Turismo, agências de fomento e apoio (FINEP, SEBRAE, ANPROTEC, ACATE, etc).
• Atividades: palestras/workshops alinhados a cada natureza de público
• Final do Programa de Inovação Aberta em Turismo com Demo Days

• Desafio Turistech (versao Sao Paulo)

• Desafio Turistech (versão Nacional)

• Stands com demonstração de tecnologias inovadoras (hardware/software) para atividades 
turísticas

• Fortalecer a governança dos projeto regionais  por meio de um PACTO pelo TURISMO
• Projetos regionais se tornam “mini-empresas”, com governança própria
• Ex: Pacto pela Inovação (Estado do Rio Grande do Sul)



Sugestões  para complementar o 
PoliDigital
• Promoção de Missões Internacionais anuais para representantes de 

governos municipais e empreendedores (Desafio SP)

• Objetivos: 
• Incentivar a inovação dos programas municipais de turismo por meio do 

conhecimento de experiencias internacionais bem sucedidas;

• Promover a imersão de empreendedores em ecossistemas de inovação 
maduros.

• Sugestões: 
• 2022 (e anualmente): Tourism Innovation Summit (https://www.tisglobalsummit.com/)

• Sevilha/ Spanha, Novembro/ 2022, e demais edições

• NEST Portugal (menor barreira linguística e programas bem sucedidos)

• Barcelona (22@)

https://www.tisglobalsummit.com/


Sugestões  para complementar o 
PoliDigital
• Lançamentos de editais conjuntos SETUR/FAPESP de subvenção a projetos 

inovadores em Turismo:
• Complementa o apoio ao ecossistema inovador

• Alavanca valor do apoio da SETUR

• Diminui o risco de investidores angel/seed/ venture

• Editais por categoria (startups, scaleups, projetos inovadores de MPMEs, projetos inovadores 
de órgãos públicos) e que visem descentralizar o recurso (de preferencia 1 por região turística 
do Estado)

• Existe experiencia na FAPESC, Santa Catariana: Inovatur
(http://www.inovatur.santur.sc.gov.br/)

• Mapeamento das startups paulistas de Turismo

• Mapeamento do ecossistema de inovação em Turismo Paulista

http://www.inovatur.santur.sc.gov.br/


Próximos passos

• Desenvolvimento da página principal e canal 
YouTube dedicado
• Desenvolvimento de layout e links com páginas 

existentes
• Curto prazo

• Desenvolvimento da funcionalidade de match-
making
• Médio prazo

• Estabelecimento da estrutura de governança e 
coordenação do programa



Obrigada!

Aline Figlioli 


