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RESUMO  

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução de compartilhamento de 

informações turísticas por meio de dispositivos móveis com sistema Android. A partir de um 

estudo sobre dispositivos móveis e serviços baseados em localização, o aplicativo Flashpack 

foi projetado com o intuito de unir a crescente inovação do mercado tecnológico, que tem 

aumentado à disponibilidade de dispositivos móveis de custo mais baixo, e o fortalecimento 

econômico na área do turismo. Na medida em que mais pessoas adotam este tipo de tecnologia, 

surgem novas oportunidades de interação entre prestadores de serviços turísticos e 

consumidores. Este novo negócio na área de dispositivos móveis vem exigindo uma grande 

demanda de sistemas computacionais capazes de fornecer aos viajantes, informações relevantes 

aos locais de visitação, tanto no âmbito social como no cultural, melhorando a experiência do 

turista. Ao contrário do que já acontece em alguns serviços, esta solução disponibilizará os 

pontos turísticos, bem como restaurantes e eventos de acordo com o perfil informado pelo 

usuário.  

 

Palavras-chave: Mobilidade, Guias turísticos, Turista internacional, Viajante, Startup.  
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ABSTRACT  

  

This paper presents the development of a tourist information sharing solution through mobile 

devices with Android system. From a study of mobile and location-based services, the 

Flashpack application was designed in order to join the growing innovation of the technology 

market, which has increased the availability of mobile devices of lower cost, and economic 

empowerment in the tourism area. Inasmuch as most people adopt this type of technology, new 

opportunities arise from interaction between tourist service providers and consumers. This new 

business in mobile devices has required a great demand for computer systems able to provide 

travelers with relevant information to visit sites, both in the social and the cultural, improving 

the tourist experience. Contrary to what is already happening in some services, this solution 

will provide the sights of events and restaurants according to the user profile informed. 

 

Keywords: Mobility, Touristic guides, International traveler, Startup. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos tempos a sociedade presencia o crescimento econômico na área 

do Turismo. Este resultado vem se desenvolvendo em decorrência dos planejamentos realizados 

por meio do governo federal, como é o caso da formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-

2016 que apresentou a meta de alçar o país à condição de terceira economia turística do mundo 

até 2022 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 

Para LICKORISH e JENKINS (2000) este comprometimento dos governos locais e 

nacionais no crescimento do turismo no setor público é explicado pelo interesse em receber a 

receita direta dos impostos sobre as vendas. Márcio Favilla, diretor executivo da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) afirma que, apesar das instabilidades políticas e econômicas no 

mundo observa-se o turismo como instrumento de crescimento econômico e gerador de 

empregos (TURISMO, 2013).  

Estas tendências econômicas globais, para DIAS (2003), têm excelentes perspectivas de 

crescimento no país em todas as suas vertentes. Em conclusão a pesquisa realizada pela FGV 

(2013), além dos investimentos realizados pelo governo federal, o interesse dos brasileiros em 

viajar vem crescendo devido à melhoria da situação econômica das famílias e das facilidades 

que encontram para fazer turismo. 

Além disso, de acordo com o diretor executivo da OMT, Márcio Favilla em depoimento 

à BBC (2014), o setor do Brasil teve um crescimento maior na chegada de turistas do que a 

média mundial, sendo este aumento de 5,6% no número de estrangeiros em relação a 2012.   

Esta mudança na área do turismo provoca novos modelos de negócio, novas formas e 

meios de fazer e distribuir produtos e serviços gerando a interconectividade entre pessoas e 

turismo associada ao crescimento tecnológico. Neste atual modelo apoiado sob a internet, estes 

recursos encontram respaldo também nas aplicações de dispositivos móveis no setor.  

Os dispositivos móveis permitem, assim, que o turista tenha acesso a qualquer tipo de 

informação a partir de qualquer lugar. De acordo com os dados disponibilizados pela 

Inteligência em telecomunicações (Teleco, 2014), o número de utilização de telefones fixos 

vem caindo com variação média de 1,9% enquanto o telefone móvel vem crescendo 4,0% ao 

ano. No Brasil o número de celulares em operação é representado pelo aumento de 56% ao ano 

conforme pesquisa realizada pela Gazeta do Povo em conjunto com Anatel, Teleco e IBGE em 

2014. Os últimos dados publicados pelo estudo F/Radar, realizado pela agência F/Nazca Saatchi 

& Saatchi junto com o Instituto Datafolha em janeiro de 2014, mostram que o acesso via celular 
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teve um crescimento de 78,5% em 20 meses. De acordo com a Gazeta do Povo, até 2013 o 

número de celulares com 3G no Brasil aumentou em mais de 23 vezes somente nos últimos 

cinco anos. 

De acordo com a Anatel o Brasil fechou março de 2016 com 145,5 milhões de acessos 

via aparelhos 3G (WCDMA), queda de 6,0% em um ano.  Em compensação o Brasil terminou 

março de 2016 com 32,5 milhões de acessos via aparelhos 4G (LTE), o que representa um 

crescimento de 247,6% em relação a março de 2015, quando haviam 9,4 milhões de acessos 

4G. Para a Telebrasil, de 2010 até final de 2013, este crescimento foi de 438%, no uso de 

smartphones1 e tablets2 para se conectar a banda larga. Para a F/Radar das mil pessoas 

entrevistas 62% acessam a internet pelo computador de mesa, 47% acessam pelo laptop e 43% 

acessam por smartphones. 

Sendo assim, dois movimentos norteiam esta pesquisa, a influência da tecnologia móvel 

que permite um fluxo mais intenso de informação sem limites físicos e assim, o surgimento de 

viajantes mais informados, mais conectados, mais exigentes e o interesse crescente no turismo. 

Com a indústria de viagens e turismo tornando-se mais significativa no mercado, o 

aumento da mobilidade impulsionado pelas mídias sociais, e a experiência online passando de 

simples busca de informação para a troca e compartilhamento de relatos é de se esperar que 

tecnologias voltadas à atividade turística também sejam desenvolvidas. 

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um aplicativo Android que pode servir como 

um meio para suprir a necessidade de autonomia. A intenção deste projeto é permitir ao usuário 

saber de todas as suas possibilidades, ou seja, o mesmo foi desenvolvido baseado em quatro 

conceitos: 

- Auxiliar o viajante com trajetos pré-definidos registrados na base de dados. 

- Criar uma lista de opções de acordo com o perfil informado pelo usuário. 

- Disponibilizar ao usuário a livre escolha de pesquisar os locais que deseja visitar não 

ficando dependente que o guia de turismo indique um trajeto.  

- Disponibilizar um espaço de feedback para que o turista compartilhe suas experiências.  

Neste primeiro momento as informações contidas no aplicativo serão da cidade de Rio 

de Janeiro, o projeto piloto selecionou a capital do estado do Rio de Janeiro por se tratar da 

cidade em que irá ocorrer os Jogos Olímpicos de 2016, o que resulta na facilidade da coleta de 

                                                
1 Smartphone - telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de 

programas executados por seu sistema operacional. 
2 Tablet - tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, dispositivo pessoal em formato de 

prancheta. 
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dados referentes ao mesmo e, à análise e interpretação desses dados disponibilizado por outros 

colaboradores. 

Rio de Janeiro também pode ser justificada por ser a segunda cidade mais populosa do 

Brasil e a maior cidade turística do Brasil. Para o site de viagens Tripadvisor, que reúne opiniões 

de mais 100 milhões de turistas pelo mundo, Rio de Janeiro foi elencada como uma das dez 

melhores cidades para o turismo no Brasil, o que se apresentou como uma opção viável para o 

desenvolvimento do piloto. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do desenvolvimento 

de uma solução tecnológica que possibilite a interação entre prestadores de serviços turísticos 

e turistas por meio de uma aplicação mobile3. Esta primeira versão contempla a cidade de Rio 

de Janeiro como piloto do projeto. Para que esse objetivo seja atingido faz-se necessário: 

1. Detalhar um aplicativo para dispositivos móveis com Sistema Android em que deva 

ser possível interatividade entre pessoas e pontos turísticos. 

2. Mapear uma solução que possibilite uma alternativa de guia turístico visando à 

mobilidade do usuário final.  

  

                                                
3 Aplicação Mobile - Software desenvolvido para rodar em dispositivos móveis como smartphones. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este aplicativo foi desenvolvido baseado na perspectiva de mercado e em trabalhos já 

existentes. A etapa de pesquisa e desenvolvimento da fundamentação teórica auxiliaram como 

base para interpretação dos dados coletados e conclusão do aplicativo. Este capítulo tem por 

objetivo elucidar a relação entre o turismo e a utilização de aplicativos mobile e sua devida 

importância. 

2.1 MOBILIDADE  

As tecnologias móveis de comunicação e informação, por meio de conexões via internet 

sem fio, vêm possibilitando novas formas de socialização, bem como uma nova integração de 

espaços reais e virtuais neste novo ambiente. Um dos efeitos mais claros em relação à 

mobilidade da Internet é a comunicação e o fluxo de informações que ela pode proporcionar. 

Para BISSOLI (2000), a internet é uma ferramenta de pesquisa em qualquer categoria de 

informação e no caso do turismo motiva o usuário a utilizá-la cada vez mais e oferece 

importantes informações e oportunidades para a elaboração e divulgação do planejamento 

turístico. 

O viajante conectado propicia o modelo de interação móvel, o que MARÇAL (2005) 

explica como mobilidade, o usuário estar em movimento e a aplicação deve poder ser usada em 

qualquer local e a qualquer momento, sempre que for preciso. Desta forma, não pode haver 

dependência dos recursos de comunicação. Neste contexto, ALMEIDA (2012) explica que os 

dispositivos móveis dinamizam as relações dos usuários com o smartphone e permitem não 

apenas uma relação de consumo (leitura), mas também de produção (registro, escrita) de forma 

mais ágil e móvel. Essa interatividade para MARÇAL (2005) é a razão de ser de um mundo 

virtual. Nesse contexto, a interatividade está associada à habilidade do usuário escolher um 

caminho dentro do mundo virtual.  

Frente à necessidade de estratégias para o desenvolvimento turístico, este trabalho 

analisa a necessidade de mudança dos paradigmas do deslocamento humano, tendo como foco 

de análise a perspectiva das pessoas em detrimento à viagem, orientando-se pelos princípios da 

mobilidade. 
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2.2 TURISMO E APLICATIVOS MOBILE COMO AJUDA AO TURISTA 

O Brasil vem passando por constantes transformações, as quais têm afetado 

significativamente o turismo. Para LICKORISH e JENKINS (2000) o turismo se tornou um 

grande trunfo para o processo de desenvolvimento. Para maioria dos países este conceito é visto 

como sendo essencialmente uma medida para o progresso econômico. 

Gastão Vieira em entrevista ao site do Ministério do turismo (2013), aponta que no ano 

de 2012, o país representou um crescimento de 4,5% em relação a 2011. Este aumento 

exponencial para Gastão foi impulsionado pelo crescimento do poder de compra da classe C. 

Além disso, o cenário de turismo no Brasil se mantém positivo, devido a proximidade das 

Olimpíadas de 2016, os destinos turísticos brasileiros estarão na rota de milhões de turistas, até 

mesmo estrangeiros (BARRETO, 2013).  

Em decorrência destes fatores, cada vez mais tem se buscado medidas para promover a 

interação do turista ao crescimento acelerado do turismo.  Com a difusão dos smartphones e o 

crescente interesse no turismo, a internet se tornou um dos maiores aliados. Para PELLANDA 

(2003), a Internet móvel possui o poder de manter as pessoas em rede, estejam elas onde 

estiverem. O cordão umbilical que restringia o acesso ao ciberespaço aos escritórios, salas de 

aulas e casas foi rompido.  

De acordo com o Our Mobile Planet, em pesquisa realizada no primeiro trimestre de 

2013, a difusão dos smartphones atingiu 26% da população, e esses proprietários de 

smartphones dependem cada vez mais de seus dispositivos. Até março de 2013 a Google já 

oferecia mais de 700.000 aplicativos e jogos. De acordo com a revista Exame em pesquisa a 

Google Play e App Store, depois dos games, as categorias mais baixadas pela Google Play são 

os apps de comunicação instantânea como WhatsApp, os de produtividade, entretenimento e 

redes sociais e os programas para viagens.  

De acordo com o site oficial da Google até Maio de 2016, estão disponíveis 1,6 milhões 

de aplicativos móveis, (sistema operacional Android) na Google Play. Entre os 20 mais 

baixados, estão três bancos, o que mostra que os consumidores estão dispostos a aceitar mais 

as novas tecnologias. 

Um estudo realizado pela Amadeus (2011) fornece evidências desta nova tendência no 

turismo, ou seja, a busca de informações sobre determinado destino ou prestador de serviços, 

até o compartilhamento de comentários e registros da viagem, que são transferidos para o 

ambiente virtual móvel. 
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2.3 VIABILIDADE  

Para ABREU (1995), as atividades de lazer são atividades nas quais os indivíduos 

procuram formas de excitação agradável permitindo uma fuga temporária à rotina. O turismo 

contribui no que diz respeito às formas de regulação social do mesmo. 

O turismo é a atividade resultante da interação dos turistas com uma série de prestadores 

de serviço diretos e indiretos. Há muitos tipos de turistas, muitas motivações e múltiplos 

objetivos para viajar. Dentro da escala hierárquica pode-se dividir o turismo em quatro grupos 

sendo um deles o cultural, em que o desejo é o de conhecer e aprender sobre lugares e pessoas 

diferentes (BARRETTO, 2003). 

O turista pode ser aquele visitante que viaja dentro de seu próprio país como também 

aquele realizado em um país, região ou localidade diferente de onde reside (DIAS, 2005).  

 

O processo de globalização tem sido apresentado como fenômeno contemporâneo por 

excelência, nele destacando-se, além das já conhecidas questões econômicas e políticas, 

a ampliação dos deslocamentos humanos ao redor do planeta, não só por razões 

turísticas, mas também ocasionados por litígios (refugiados), por motivos econômicos 

e políticos (exilados), religiosos (peregrinos) e de mercado profissional (trabalhadores). 

(GASTAL, 2005, p. 51). 

 

Dentre esta gama de tipos de turistas, observa-se que dentro da definição apresentada 

por DIAS, este trabalho desmembra a caracterização do turista e observa que a tecnologia vem 

transformando ao longo do tempo seu perfil. Os chamados membros da geração Y, nascidos 

após 1980 tiveram que se adaptar com o lançamento das novas tecnologias, o que significa 26% 

dos mochileiros atuais usam as mídias sociais diariamente. Em contra partida, a geração Z, 

definida como geração nativo digital 4 representa 20% a mais na utilização das mídias sociais 

durante as viagens. Nesta abordagem, o que antes era chamado de backpacker5, está sendo 

substituído por um novo termo, os chamados flashpackers6. 

 

                                                
4 Nativo Digital - Aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua vivência. 
5 Backpacker – Perfil do turista que organiza sua viagem de forma independente, flexível e econômica 

em que seu objetivo é conhecer vários destinos. 
6 FlashPackers – Nova geração que usa mochila e trailer, mas que são muito mais ligados à 

tecnologia. Considerados geração Y. 
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Turistas jovens e econômicos que mostram preferência por acomodações baratas 

enfatizam o encontro com outras pessoas (locais e estrangeiras), organizam o itinerário 

da viagem de forma independente e flexível, seus períodos de férias são longos e 

buscam atividades recreativas informais e participativas. (PEARCE; LOKER-

MURPHY, 1995, p. 823) 

 

A relação entre a comunicação e a viagem tornou-se cada dia mais profunda. Essa 

evolução neste setor abre um novo nicho a ser explorado e se apresenta como um poderoso filão 

a ser desenvolvido, o que implica em um conjunto de estratégias para dominar uma posição 

saudável no mercado através de continua dedicação em atender o consumidor final. 

2.4 SMARTPHONES  

A tecnologia móvel se torna cada vez mais presente no cotidiano da população. A 

presença dos dispositivos móveis está revolucionando a vida das pessoas à medida que esses 

ficam mais acessíveis e oferecem mais serviços. Nesse sentido, o termo computação móvel é 

frequentemente empregado no sentido genérico de descrever a habilidade de utilizar tecnologia 

apropriada para obter conexão sem fio e usufruir de informação e/ou software de aplicação 

centralmente encontrado através de aplicações pequenas, portáteis, e dispositivos de 

computação e comunicação sem fio (KLIEMANN, 2006). 

Para SATO (2011) essa computação móvel engloba os smartphones e tablets que são 

aparelhos que representam uma evolução dos celulares e computadores, pois trazem recursos 

tecnológicos que possibilitam conectividade com mobilidade para seus usuários. Este recurso 

tecnológico vem crescendo no interesse da população e ao longo dos anos pode ser observado 

pelo aumento de vendas. De acordo com o site da Teleco, em parceria com a UIT, Wireless 

Intelligence, GSA/Informa no ano de 2000 existiam 0,7 bilhões de celulares, já para o primeiro 

trimestre de 2014, o mercado de celulares subiu para 6,7 bilhões, o que significa um crescimento 

de 957,14% no mercado de celulares. 

Como consequência, esses dispositivos portáteis, que são considerados por PELANDA 

(2005 – 2009; p. 61 – p.66) os chamados smartphones, seguem um caminho competitivo entre 

empresas como a Google, Microsoft, HTC e Nokia que buscam alternativas de aparelhos que 

possuam um custo/beneficio mais eficiente e que encaminhe a popularização a tecnologia.  
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De acordo com dados disponibilizadas pela Net Applications no período entre Agosto 

de 2013 e Julho de 2014 a plataforma, que mede acessos em rede, mostrou que o Android é 

agora o sistema operacional móvel mais usado do mundo, com 44,62% do mercado, o iOS fica 

em segundo lugar com 44,19% de utilização. 

Apenas no ano de 2011 Segundo a revista Forturne7, a Google registrou a venda de mais 

de 200 mil aparelhos Android por dia e que a expectativa era de vender 25 milhões no ano de 

2011 (WEINTRAUB, 2010). Em 2013, a Google estava presente em 78,6% dos aparelhos 

vendidos no mundo, chegando à marca de 793,6 milhões de unidades vendidas em um ano. 

Comparado a 2012, o aumento foi de 58,7%. Em seguida a Apple vendeu no mesmo ano 153,4 

milhões de unidades, um aumento de 18,7% em comparação a 2012. Estes números foram 

retirados do relatório da International Data Corporation (IDC), o Worldwide Mobile Phone 

Tracker. 

Há previsões de que, em 2020, os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso à 

Internet (ANDERSON & RAINIE, 2008).  O acesso à internet pelos celulares inteligentes vem 

aprofundar a onipresença desses aparelhos na vida cotidiana, o que sugere, de acordo com essas 

informações, que o mercado de aplicativos para Android está em franca expansão o que permite 

atingir com o aplicativo um maior número de usuários utilizando a ferramenta. 

 

  

                                                
7 Fortune, revista de pesquisa sobre negócios americana. http://money.cnn.com/magazines/fortune/ 
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3 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento deste trabalho são descritas a seguir.  

3.1 PLATAFORMA  

Os smartphones tem a necessidade de sistemas operacionais, que neste caso também são 

chamados de plataforma que podem em algumas exceções serem substituídos e programados 

com adaptações especificas. Pensando nisso, a plataforma escolhida é a Android, um sistema 

operacional para mobile de código-fonte aberto. 

A plataforma escolhida foi a Android, por ser considerada a mais utilizada no mundo, 

sendo assim, obtendo um leque de mercado maior e probabilidade de penetração no mercado 

muito maior. De acordo com o site oficial da Google com base nas contribuições da comunidade 

open source Linux e mais de 300 hardware, software e parceiras operadoras, o Android tornou-

se rapidamente o mais rápido crescimento SO móvel. Além disso, possui desenvolvimento 

flexível por se tratar de código aberto (open source8) de uma plataforma móvel, o que permite 

que os desenvolvedores adaptem e evoluam cada vez mais em funcionalidades (PEREIRA et 

al., 2009). 

Produtos de softwares livres apresentam algumas características vantajosas incluindo 

estabilidade, portabilidade para uma variedade de plataformas, acesso ao código-fonte, baixo 

custo e evolução contínua, com versões mais novas do software sendo lançadas com maior 

frequência e defeitos sendo corrigidos em um tempo menor do que em softwares proprietários 

(DAVIS et al., 2000). 

                                                
8 Software de código aberto (open source software ou OSS) é o software de computador com o 
seu código fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto no qual o direito 
autoral fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o software de graça para qualquer um e para 
qualquer finalidade.  
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3.2 WINDOWS AZURE 

Computação em nuvem é uma tendência recente de tecnologia cujo objetivo é 

proporcionar serviços de Tecnologia da Informação (TI) sob demanda com pagamento baseado 

no uso. Tendências anteriores à computação em nuvem foram limitadas a uma determinada 

classe de usuários ou focadas em tornar disponível uma demanda específica de recursos de TI, 

principalmente de informática (Buyya et al. 2009b). 

 

Computação em Nuvem é um conjunto de recursos virtuais facilmente usáveis e 

acessíveis tais como hardware, plataformas de desenvolvimento e serviços. Estes 

recursos podem ser dinamicamente re-configurados para se ajustarem a uma carga 

variável, permitindo a otimização do uso dos recursos. Este conjunto de recursos é 

tipicamente explorado através de um modelo pay-per-use com garantias oferecidas pelo 

provedor através de acordos de nível de serviço (Service Level Agreements-SLAs)” 

(VERDI, 2010). 

 

Dentro do Windows Azure existem maneiras de abstração, nas quais o usuário vai ter o 

seu serviço sendo gerenciado, vai ver sua computação sendo virtualizada, portanto o Windows 

Azure é um sistema operacional para a nuvem que roda em um conjunto grande de 

computadores de forma organizada e que abstrai do desenvolvedor todo o hardware e toda 

infraestrutura (COELHO, 2008). 

O Windows Azure é uma plataforma da Microsoft na nuvem que possui uma variedade 

de serviços para auxiliar na criação e funcionamento do aplicativo. Além de ser compatível com 

a linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do aplicativo, o Azure dá ao 

desenvolvedor velocidade, escalabilidade e economia nos custos com infraestrutura 

(TULLOCH, 2013). Estarão hospedados no Windows Azure o site administrativo da aplicação, 

os web services e o banco de dados da aplicação. 

O Armazenamento do Azure é um armazenamento de nuvem durável, backup e 

recuperação escalonáveis para todos os dados, sejam eles volumosos ou pequenos, além disso, 

aumenta ou reduz o uso de recursos de forma flexível de acordo com as necessidades, ou seja, 

disponibiliza o aplicativo sem enfocar a infraestrutura. (AZURE, 2014). 
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3.3 INTERFACE 

A interface do aplicativo foi desenvolvida pensando na navegabilidade do usuário, com 

o intuito de ser simples e funcional. A prototipação é uma fase da concepção para avaliar a 

viabilidade de uma ideia ou a visão do produto final. Uma visão idealizada para entendimento 

e visualização dos requisitos que posteriormente será transformado em uma versão sofisticada 

(PRESSMAN, p. 64, p.65 e p. 667). O protótipo na fase de projeto de implantação deve 

acontecer juntamente com a revisão e aperfeiçoamento do sistema de informação. A versão 

preliminar no processo de definição de design e refinamento promove mudanças ativas e 

reduzem a inflexibilidade existente em desenvolvimento tradicional (REZENDE, p.134). 

Após o levantamento dos protótipos e levantamento de requisitos a aplicação foi 

desenvolvida baseada no layout padrão da plataforma. A biblioteca do Android é composta 

principalmente de componentes prontos para uso, somados a outros, de propósitos específicos. 

Em muitos casos, configurações, plug-ins e extensões adaptam esses componentes ao Android 

(PEREIRA e SILVA, 2009). Para facilitar o desenvolvimento de aplicativos, é disponibilizado 

aos desenvolvedores melhores práticas para a interface de usuário que disponibiliza trechos de 

código fonte que foram utilizados no desenvolvimento do aplicativo (ANDROID, s.d.). 
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4 GERENCIAMENTO DO PROJETO 

4.1 VISÃO GERAL DO ESCOPO 

O aplicativo para Android é uma solução que possibilita a interatividade entre pessoas 

e pontos turísticos, auxiliando o viajante em suas rotas, a diferença entre outros aplicativos 

disponibilizados não é somente apresentar pontos turísticos mas criar um roteiro de acordo com 

cada perfil. 

Como o intuito do aplicativo é focar no turista internacional, o nome do aplicativo será 

Flashpack, devido ao contexto da palavra para a lingua inglesa, o qual representa a nova geração 

que usa mochila e trailer, mas que são muito mais ligados à tecnologia. Considerados como a 

geração Y. 

4.2 FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO 

Para que seja possível visualizar a aplicação em fase de escopo, será demonstrado 

através deste tópico como o aplicativo será construído e quais serão suas funcionalidades. Para 

que o aplicativo se torne uma aplicação atrativa para os usuários, a mesma contará com as 

funcionalidades detalhadas na Tabela 1. 

Funcionalidade Acesso 

Premium? 

Complexidade Descrição 

Realizar Login Não Baixa Funcionalidade permite que o 

usuário realize o login na 

aplicação com uma conta 

existente. 

Cadastrar-se Não Média Funcionalidade permite que o 

usuário realize o cadastro na 

aplicação que o mesmo possa 

realizar o login na aplicação. 
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Esqueci minha senha Não Média Funcionalidade envia email ao 

usuário para que o mesmo realize 

o cadastro de uma nova senha. 

Alterar dados do perfil Não Baixa Funcionalidade que permite ao 

usuário logado realizar a 

alteração de dados de seu perfil. 

Alterar minha senha Não Baixa Funcionalidade que permite ao 

usuário logado realizar a 

alteração de sua senha. 

Visualizar tela de 

acesso a cidade de 

destino 

Não Média Funcionalidade que obtem 

através do celular a localização do 

usuário logado e verifica se o 

mesmo está próximo a uma 

cidade cadastrada no aplicativo. 

Se o mesmo desejar, pode alterar 

a cidade em que está para 

visualizar as informações de outra 

cidade. 

Visualizar pontos 

turísticos 

Não Baixa Funcionalidade que exibe ao 

usuário logado os pontos 

turísticos da cidade selecionada 

em uma listagem. 

Visualizar detalhes do 

ponto turístico 

Não Média Funcionalidade que exibe 

detalhes do ponto turístico 

selecionado, o mesmo irá exibir 

informações como: 

- Endereço, com a possibilidade 

de repassar para algum aplicativo 

de mapa (Google Maps, Nokia 

Maps, etc.) 

- Número de telefone (caso 

exista) 

- Fotos do local 
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- Avaliações do local pelos outros 

usuários 

Visualizar mais 

detalhes do ponto 

turístico 

Sim Baixa Esta funcionalidade exibe mais 

informações na tela de “Detalhes 

do ponto turístico” ao usuário 

premium. As informações são: 

- Qual o valor para entrar no 

ponto turístico (se houver) 

- Qual o melhor dia da semana 

para ir ao ponto turístico 

- Taxa de aceitação dos usuários 

do ponto turístico 

Visualizar roteiros Não Média Funcionalidade que exibe ao 

usuário logado os roteiros da 

cidade selecionada em uma 

listagem. 

Visualizar detalhes do 

roteiro 

Não Alta Funcionalidade que exibe 

detalhes do roteiro selecionado, o 

mesmo irá exibir informações 

como: 

- Pontos turísticos incluídos no 

roteiro 

- Endereços dos pontos turísticos, 

com a possibilidade de repassar 

para algum aplicativo de mapa 

(Google Maps, Nokia Maps, etc.) 

- Média de tempo para efetuar o 

roteiro descrito 

- Média de quilômetros que o 

usuário irá percorrer a pé no 

roteiro 

- Avaliações do roteiro pelos 

outros usuários 
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Visualizar mais 

detalhes do roteiro 

Sim Baixa Esta funcionalidade exibe mais 

informações na tela de “Detalhes 

do roteiro” ao usuário premium. 

As informações são: 

- Qual o valor médio para levar 

para efetuar o roteiro 

- Qual o melhor dia da semana 

para ir ao ponto turístico 

- Taxa de aceitação deste roteiro 

pelos usuários 

Criar roteiro 

customizado para 

outros usuários 

Sim Alta Esta funcionalidade permite ao 

usuário logado selecionar os 

pontos turísticos que o mesmo 

desejar em uma cidade e criar um 

roteiro personalizado para que os 

outros usuários possam 

visualizar, auxiliando aos demais 

usuários. 

Avaliar um ponto 

turístico 

Não Média Funcionalidade que permite ao 

usuário logado realizar avaliações 

dos pontos turísticos do 

aplicativo. 

Avaliar um roteiro Não Média Funcionalidade que permite ao 

usuário logado realizar avaliações 

dos roteiros do aplicativo. 

Visualizar valores 

médios da cidade 

Sim Baixa Funcionalidade que permite ao 

usuário logado visualizar 

informações importantes 

relevante a cidade em que o 

mesmo está. Algumas 

informações  que estarão 

presentes serão: 

- Valor do ticket do ônibus 
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- Valor de táxi do aeroporto até o 

centro da cidade 

- Valor médio de um fast food 

- Valor médio de um restaurante 

Visualizar eventos Sim Alta Esta funcionalidade permite que o 

usuário logado visualize os 

eventos que estão ocorrendo na 

cidade em que o mesmo se 

encontra. A visualização no 

aplicativo será no formato de um 

calendário.  

Visualizar detalhes do 

evento 

Sim Média Esta funcionalidade permite que o 

usuário visualize os detalhes do 

evento selecionado. O usuário irá 

possuir acesso as seguintes 

informações: 

- Descrição do evento 

- Tipo do evento (Comercial, 

Cultural, Festa) 

- Valor de entrada no evento 

- Endereço do local (com a 

possibilidade de abrir o mesmo 

em um aplicativo de mapa) 

Visualizar 

estabelecimentos 

Sim Média Funcionalidade que permite ao 

usuário logado visualizar os 

restaurantes, bares e casas 

noturnas populares da cidade. 

Visualizar detalhes do 

estabelecimento 

Sim Alta Esta funcionalidade permite ao 

usuário logado visualizar maiores 

detalhes do estabelecimento 

selecionado.  As seguintes 

informações serão exibidas para 

os estabelecimentos: 
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- Descrição 

- Endereço (podendo o mesmo ser 

aberto através de um aplicativo de 

mapa) 

- Telefone para entrar em contato 

com o estabelecimento 

- Horários de atendimento do 

estabelecimento 

Outras informações irão variar de 

acordo com o tipo de 

estabelecimento. Sendo as 

seguintes informações exibidas 

para cada tipo de 

estabelecimento: 

Restaurante 

- Valor médio das refeições que o 

restaurante serve 

- Alguns itens do cardápio 

Bar 

- Bebidas que o bar serve 

- Alguns itens do cardápio que o 

bar oferece 

- Valor entrada (se houver) 

Casa noturna 

- Valor de entrada no local 

- Atrações/eventos que irão 

ocorrer nas próximas semanas 

Realizar logout Não Baixa Funcionalidade que realiza logout 

do usuário da aplicação, 

encerrando sua sessão no 

aplicativo. 

Tabela 1: Lista de funcionalidades do projeto 
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4.3 ESTIMATIVA DO PROJETO 

O pesquisador deste trabalho já é formado na área de Sistemas de Informação e atua há 

mais de 7 anos na área. Sendo assim, quem realizou a parte de estimativa em horas deste projeto 

foi o próprio pesquisador. Como base para o cálculo da estimativa de horas foi utilizado a 

Tabela 1 para medir através da complexidade de cada funcionalidade e assim definir o total de 

horas. A quantidade de horas por complexidade ficou definida da seguinte forma, sendo que 

estas horas são consideradas as horas de concepção e desenvolvimento, respectivamente: 

Baixa: 2 horas / 8 horas 

Média: 4 horas / 12 horas 

Alta: 8 horas / 28 horas 

Seguindo as informações definidas para cada tipo de complexidade da funcionalidade, 

pode-se então observar a estimativa do projeto na Tabela 2. No total, tivemos 82 horas de 

concepção e 280 horas de desenvolvimento. Para facilitar na parte da análise financeira e 

considerando um pequeno risco, assumiu-se 100 horas para concepção e 300 horas para o 

desenvolvimento. Com isto, totalizamos 400 horas no total para termos o projeto finalizado. 

 Funcionalidade Complexidade Horas de 

Concepção 

Horas de 

Desenvolvimento 

1 Realizar Login Baixa 2 8 

2 Cadastrar-se Baixa 2 8 

3 Esqueci minha senha Média 4 12 

4 Alterar dados do perfil Baixa 2 8 

5 Alterar minha senha Baixa 2 8 

6 Visualizar tela de acesso a 

cidade de destino 

Média 4 12 

7 Visualizar pontos turísticos Baixa 2 8 

8 Visualizar detalhes do ponto 

turístico 

Média 4 12 

9 Visualizar mais detalhes do 

ponto turístico 

Baixa 2 8 
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10 Visualizar roteiros Média 4 12 

11 Visualizar detalhes do 

roteiro 

Alta 8 28 

12 Visualizar mais detalhes do 

roteiro 

Baixa 2 8 

13 Criar roteiro customizado 

para outros usuários 

Alta 8 28 

14 Avaliar um ponto turístico Média 4 12 

15 Avaliar um roteiro Média 4 12 

16 Visualizar valores médios da 

cidade 

Baixa 2 8 

17 Visualizar eventos Alta 8 28 

18 Visualizar detalhes do 

evento 

Média 4 12 

19 Visualizar estabelecimentos Média 4 12 

20 Visualizar detalhes do 

estabelecimento 

Alta 8 28 

21 Realizar logout Baixa 2 8 

- TOTAL - 82 280 

Tabela 2: Estimativa de horas 
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5 ANÁLISE FINANCEIRA 

A análise financeira é algo de extrema importância para a viabilidade do projeto pois é 

com ela que será possível observar se o projeto é rentável ou não. 

5.1 CUSTOS 

Para viabilizar a implementação da ideia, foi realizada análise dos custos de cada 

tecnologia utilizada descrita no item 3. Aqui será descrito o custo para cada etapa de 

desenvolvimento deste projeto. 

O custo para o desenvolvimento da aplicação em Android (item 3.1) foi realizado em 

cima do valor médio do custo do valor/hora de desenvolvimento através de empresas de 

construção de aplicações mobile. Baseado nas funcionalidades da aplicação, a construção do 

aplicativo foi estimado em 300 horas de desenvolvimetno. Junto ao desenvolvimento foi 

estimado 100 horas de concepção do projeto (item 3.3), no qual é englobado o layout da 

aplicação e adequação ao aplicativo na etapa de desenvolvimento. As questões de estimativa de 

horas do projeto podem ser melhor visualizadas no item 4.3. 

Todas as empresas pediram discrição na divulgação de seus valores hora. Portanto, para 

a validação do projeto foi utilizado uma média do valor. Definiu então que os valores/horas 

para a concepção do aplicativo deverá ser aplicado em R$ 60,00 (sessenta reais e zero centavos). 

Os valores/horas para o desenvolvimento do aplicativo ficou em R$ 60,00 (sessenta reais e zero 

centavos). Levando em consideração a estimativa do projeto, o custo de concepção e 

desenvolvimento do aplicativo ficou em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Sabendo que 

este valor é uma estimativa inicial e que corre-se o risco de ter uma margem de erro de 10% no 

valor tanto para mais quanto para menos. 

Os riscos não são estáticos, durante a fase de desenvolvimento de um projeto de 

software, pode haver mudança nos níveis de risco, e para minimizar este risco foi considerado 

importante incluir a porcentagem de 10% na variável, pois riscos aparentemente pequenos 

podem se tornar um impeditivo para alguma tarefa importante. Segundo LOSS (2007), as 
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informações sobre o desempenho do trabalho, ações corretivas e relatórios de desempenho, são 

entradas importantes do monitoramento e controle de riscos. 

É importante salientar que apesar de se ter um valor X de horas e custo médio de mão 

de obra, foi considerado como um risco durante as etapas do projeto alguma configuração 

importante não avaliada para o desenvolvimento. 

Apesar dos riscos acima, as questões de infraestrutura tem menor impacto e variação de 

custo como pode ser observado. A infraestrutura a ser utilizada será o Windows Azure (item 

3.2), foi obtido através da Microsoft as informações relativas a custo para manter a aplicação 

em funcionamento 24 horas por dia. Com os recursos necessários obteve-se o orçamento 

visualizado na Tabela 3, ou seja, para manter a aplicação em funcionamento será necessário R$ 

323,36 por mês. Além deste valor mensal, será considerado um valor de R$ 2,50 por usuário 

pagante (ver item 5.2) pois o mesmo irá consumir mais recursos da infraestrutura. 

Service type Custom name Region Description Estimated Cost 

App Service Serviço de 

aplicativo 

Brazil 

South 

1 instâncias, 744 horas, 

tamanho: b1, camada 

basic, 0 conexões SNI, 0 

conexões IP 

R$255,29 

SQL 

Database 

Banco de dados 

SQL 

Brazil 

South 

1 standard bancos de 

dados de tamanho s0 

R$68,08 

Support   Free level R$0,00 

   Monthly Total R$323,36 

Tabela 3: Estimativa de preço de infraestrutura 

As aplicações Android ficam disponíveis para distribuição no mercado através do 

Google Play, que é o mercado de aplicações da própria Google. Para realizarmos a publicação 

de uma aplicação na Google Play é necessária a criação de uma conta de publicação da Google, 

para a criação desta conta é necessário realizar o pagamento único de $ 25,00 (dólares). Com 

esta conta há a possibilidade de publicar quantos aplicativos quiser na loja da Google Play. 
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Através do levantamento de custo, é possível observar o custo de desenvolvimento 

através da Tabela 4 e o custo de operação da aplicação através da Tabela 5. 

Descrição Valor 

Construção do aplicativo R$ 24.000,00 

Criação da conta de publicação no Google 

Play 

R$ 89,25 ($ 25,00 com taxa de câmbio a R$ 

3,57 no dia 22/05/2016) 

Total R$ 24.089,25 

Tabela 4: Estimativa do Custo de Desenvolvimento 

Descrição Valor 

Infraestrutura – Windows Azure R$ 323,36 

Anúncios – Google AdWords R$ 100,00 

Anúncios – Facebook Ads R$ 100,00 

Total R$ 523,36 

Tabela 5: Estimativa do Custo de Operação 

Com os valores do custo de desenvolvimento e custo de operação estabelecidos, 

conseguimos mensurar os custos acumulados no decorrer de um ano com a aplicação 

disponibilizada para o público (Tabela 6). Foi estipulada a seguinte meta para adesão de 

usuários premium, adesão de 15 usuários premium no primeiro mês. No decorrer do segundo e 

terceito mês um crescimento de 2,5% dos usuários premium. Do quarto mês até o sétimo mês 

uma tendência de crescimento menor, considerando 2% de aumento dos usuários premium. Do 

oitavo mês até o décimo segundo mês foi considerado uma diminuição de adesão de usuários 

premium, considerando 1,5% de aumento dos usuários premium. 
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Tempo Quantidade 

de usuários 

Valor de custo 

(considerando o 

custo médio) 

Valor de custo 

acumulado 

(considerando o 

custo médio) 

Custo inicial (período zero) 0 R$ 24.089,25  R$ 24.089,25  

1º mês 15  R$ 560,76   R$ 24.650,01  

2º mês 38  R$ 617,01   R$ 25.267,02  

3º mês 94  R$ 757,64   R$ 26.024,66  

4º mês 188  R$ 992,01   R$ 27.016,67  

5º mês 375  R$ 1.460,76   R$ 28.477,43  

6º mês 750  R$ 2.398,26   R$ 30.875,69  

7º mês 1.500  R$ 4.273,26   R$ 35.148,95  

8º mês 2.250  R$ 6.148,26   R$ 41.297,21  

9º mês 3.375  R$ 8.960,76   R$ 50.257,97  

10º mês 5.063  R$ 13.179,51   R$ 63.437,48  

11º mês 7.594  R$ 19.507,64   R$ 82.945,11  

12º mês 11.391  R$ 28.999,82   R$ 111.944,93  

Tabela 6: Estimativa de custo em 12 meses 

5.2 RECEITAS 

Para que a aplicação consiga se manter será necessário ao mínimo ter o valor de retorno 

igual ao custo de operação (Visto no item 5.1). Para isto, a monetização definida para a 

aplicação será através de uma mensalidade para os usuários que desejarem ser premium. Foram 
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criadas certas funcionalidades para atender aos usuários que forem premium, estas 

funcionalidades são (Estas funcionalidades são melhores descritas no item 4.2): 

- Acesso a informações sobre o transporte público, táxi entre outros meios de mobilidade 

das cidades; 

- Acesso a informações sobre eventos que estão ocorrendo na cidade; 

- Acesso a informações sobre restaurantes, bares e casas noturnas na cidade. 

- Índices dos locais mais visitados pelos usuários na cidade em que o usuário está 

acessando; 

- Taxas de aprovação dos roteiros pré-definidos e dos pontos turísticos da cidade em que 

o usuário está acessando; 

- Poderá criar roteiros para que os outros usuários possam utilizar no aplicativo; 

Estas funcionalidades permitem uma inclusão maior ao usuário e darão acesso a mais 

informações para o mesmo no aplicativo, melhorando a experiência do usuário na cidade em 

que o mesmo se encontra. 

A mensalidade a ser cobrada para o usuário foi baseada nos custos operacionais e no 

custo de desenvolvimento do aplicativo. O valor final definido foi R$ 15,00 na mensalidade do 

usuário premium (a razão deste valor é melhor descrito no item 5.3). Com esta mensalidade, foi 

realizado o cálculo de receita se baseando na adesão de usuários premium descritas no item 5.1. 

Consegue-se observar a Tabela 7 para melhores esclarecimentos. 

Tempo Quantidade de 

usuários 

Valor de receita Valor de receita acumulado 

1º mês 15  R$ 225,00   R$ 225,00 

2º mês 38  R$ 562,50   R$ 787,50  

3º mês 94  R$ 1.406,25   R$ 1.968,75  

4º mês 188  R$ 2.812,50   R$ 4.218,75  

5º mês 375  R$ 5.625,00   R$ 8.437,50  
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6º mês 750  R$ 11.250,00   R$ 16.875,00  

7º mês 1500  R$ 22.500,00   R$ 33.750,00  

8º mês 2250  R$ 33.750,00   R$ 56.250,00  

9º mês 3375  R$ 50.625,00   R$ 84.375,00  

10º mês 5063  R$ 75.937,50   R$ 126.562,50  

11º mês 7594  R$ 113.906,25   R$ 189.843,75  

12º mês 11391  R$ 170.859,38   R$ 284.765,63  

Tabela 7: Estimativa de receita em 12 meses 

5.3 PAYBACK E LUCRO 

Para o desenvolvimento deste projeto foi definido como meta atingir um payback de 8 

meses para que o investimento aplicado no projeto se pague e passe a dar lucro aos investidores 

envolvidos. Devido ao payback estipulado foi definido o valor da mensalidade do usuário 

premium. Como visualizado na Figura 1 podemos obter no oitavo mês de estimativa um custo 

acumulado de R$ 41.297,21 e uma receita acumulada de R$ 56.250,00, no qual a receita 

ultrapassa o valor de custo acumulado. 

 

Figura 1: Relação de Custo acumulado x Receita acumulada 
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 O projeto atinge seu payback no oitavo mês porém o mesmo começa a dar lucro a partir 

do terceiro mês de atividade, sendo que o custo é de R$ 757,64 e a receita é de R$ 1.406,25, 

com isto temos um lucro de R$ 648,62. Para melhor ilustração da estimativa de lucro ver a 

Tabela 8 e Figura 2. 

Tempo Valor de custo Valor de receita Lucro 

1º mês  R$ 560,76   R$ 225,00  -R$ 335,76  

2º mês  R$ 617,01   R$ 562,50  -R$ 54,51  

3º mês  R$ 757,64   R$ 1.406,25   R$ 648,62  

4º mês  R$ 992,01   R$ 2.812,50   R$ 1.820,49  

5º mês  R$ 1.460,76   R$ 5.625,00   R$ 4.164,24  

6º mês  R$ 2.398,26   R$ 11.250,00   R$ 8.851,74  

7º mês  R$ 4.273,26   R$ 22.500,00   R$ 18.226,74  

8º mês  R$ 6.148,26   R$ 33.750,00   R$ 27.601,74  

9º mês  R$ 8.960,76   R$ 50.625,00   R$ 41.664,24  

10º mês  R$ 13.179,51   R$ 75.937,50   R$ 62.757,99  

11º mês  R$ 19.507,64   R$ 113.906,25   R$ 94.398,62  

12º mês  R$ 28.999,82   R$ 170.859,38   R$ 141.859,55  

Tabela 8: Estimativa de Lucro 
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Figura 2: Relação de Custo x Receita 
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6 CONCLUSÃO 

A comercialização desse aplicativo está diretamente relacionada à aceitação dos 

usuários, uma vez que a prática de viajar sem um roteiro pré-definido está atrelada à quebra de 

paradigmas sociais e à mudança nos hábitos de vida das pessoas. Percebe-se que o sucesso 

depende de um conjunto de medidas, como a realização de campanhas informativas para que a 

população possa conhecer e usufruir desta facilidade e assim melhorar sua mobilidade. 

A relevância da pesquisa é observar uma tendência mundial voltada para o impacto dos 

recursos tecnológicos no turismo e um bom investimento a ser realizado no longo prazo. Uma 

junção de mobilidade e informação com o interesse crescente de explorar novos lugares. Por 

meio da pesquisa foi possível observar uma oportunidade no desenvolvimento de aplicativos 

para smartphones e profissionais de TI ganhando cada vez mais espaço e destaque por meio de 

pesquisas e desenvolvimento onde a informação é vista e as consequências deste serviço são 

retornadas para a própria população tanto cultural quanto econômica. 

Como trabalhos futuros realizar melhorias na análise financeira com o intuito de 

detalhar melhor ponto a ponto do desenvolvimento ou focar em entregas do aplicativo parciais, 

tentando deste modo ter um custo inicial menor. Também desenvolver um estudo focado em 

analisar os possíveis concorrentes e meios de mitigar os riscos dos mesmos roubar os clientes 

do aplicativo. 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível observar o notório crescimento dos 

smartphones pelo mundo e o leque de oportunidades que este segmento proporciona às 

empresas e pessoas. Com os recursos de localização e internet móvel, a área de turismo ganha 

novas possibilidades, podendo agregar para os turistas muito mais conteúdo e uma experiência 

muito melhor na cidade em que o mesmo se encontra. 

A análise de custo e receita da ideia com empresas reais deixa claro que o investimento 

a ser realizado neste aplicativo tende a se pagar em questão de 8 meses. Além disto o aplicativo 

passa a facilitar e auxiliar o turista a encontrar lugares aonde o mesmo possa ter uma experiência 

pessoal inesquecível. O aplicativo pode futuramente também realizar parcerias com secretarias 

de turismo de cada cidade para facilitar o acesso a informação. 
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