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RESUMO 
 

 
 

A cidade do Recife é um destino turístico muito visitado por turistas que procuram as belas praias, o sol 

do nordeste, cultura e sua gastronomia. O objetivo desse trabalho é apresenta uma proposta de 

intervenção empreendedora inovadora que possa contribuir para o melhoramento do fluxo de turista na 

cidade. O aplicativo SOU ANFITRIÃO, visa promover um intercambio entre visitantes e recifenses, 

agindo como anfitriões a fim de apresentar a cidade de forma simples sem ter a cara de guia e fugindo 

de roteiros pré-existentes. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 

Grandes ideias surgem às vezes de pequenas necessidades. Na essência natural o povo brasileiro 

tem características de bons anfitriões, ou seja, sabemos receber bem as pessoas, acolher e oferecer o que 

tenhamos de melhor. Pensando nisso, a proposta de intervenção empreendedora inovadora se dá na 

cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco.  

 

Segundo dados do Ministério do Turismo(2015) que classificam Recife como o destino mais 

competitivo do Nordeste, a capital pernambucana ficou com média 77,2, passando na frente de Salvador 

e Florianópolis, entre outras. Ano passado, a cidade havia ficado no sétimo lugar dessa mesma lista, 

com 76 pontos. O ranking, criado em 2008, avalia 65 destinos nacionais, a partir de 13 critérios: 

Infraestrutura global, Acesso, Serviços e equipamentos, Atrativos turísticos, Marketing e promoção do 

destino, Práticas públicas, Cooperação regional, Monitoramento, Economia local, Capacidade 

empresarial, Aspectos sociais, Aspectos ambientais e Aspectos culturais. Recife uma capital com um 

grande fluxo de turistas devido às belas praias e excelente infraestrutura turística.  

 

O jornal folha de Pernambuco (2017), o verão atrai turistas a Pernambuco e deixa o Recife mais 

movimentado, ainda segundo o mesmo jornal só no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, há 

um incremento de 17% no número de passageiros - 21 mil diariamente, contra 18 mil em outras épocas. 

Para atender à demanda, 800 voos extras estão sendo operados no terminal - 400 de chegada e 400 de 

partida segundo a Infraero. Turistas oriundos principalmente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Fernando de Noronha, Fortaleza e Belém.  

 

 Diante dessas informações o projeto visa desenvolver para o mercado turístico, algo que fosse 

original e ao mesmo tempo em que colocasse a população em intercambio com os turistas que chegam 

cada vez mais a cidade do Recife. Foi pensando nessa troca de culturas que o projeto “SOU 

ANFITRIÃO” será apresentado como ferramenta para atrair os turistas ao convívio dos recifenses, nada 

melhor que o próprio recifense em apresentar a cidade aos turistas, desenvolver um aplicativo onde o 

recifense amante de sua cidade, de sua cultura e historia pudesse oferecer um serviço gratuito de 

anfitrião.  

 

O objetivo do projeto é criar um aplicativo de cadastro entre turistas a procura de um anfitrião 

que possa apresentar a cidade com sua visão enquanto nativo daquela região. Quem ganha com isso? De 

inicio cidade com a possibilidade de ter uma tecnologia que posso atrair um numero maior de turistas, 
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os recifenses anfitriões que tem a possibilidade de intercambio cultural, de aprimorar um idioma 

estrangeiro ou até mesmo iniciar esse aprendizado e o turista que conhece a cidade por uma visão que 

até então apenas os recifenses conhecem, pois o objetivo maior é tirar o foco dos roteiros já 

comercializados por empresas receptivas de turistas.  

 

Isso seria mais do que um serviço, mas sim uma troca de conhecimentos culturais, uma maneira 

porque não dizer de aperfeiçoar idiomas e aprender que o povo brasileiro tem sim uma essência 

receptiva. Nesse trabalho serão apresentadas as ferramentas necessária para criação e aplicação do 

projeto, como também as características e todas as relevâncias ais quais o projeto se julga original. 
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2.1 REFLETINDO A CERCA DO CONCEITO DE TURISMO 

Para reflexão do conceito sobre turismo é necessário um envolvimento maior e aprofundado  na 

atividade, como também é fundamental analisar os conceitos já existentes para ampliarmos nosso senso 

comum, segundo Hermann(1911, apud BARRETTO, 1995, p.09) “Turismo é o conceito que 

compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na 

permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou estado” 

 

O turismo é um complexo de atividades e serviços, que atua como uma migração temporária, 

envolvendo transferência de renda, já que o consumo se dá fora do local de domicílio.  As pessoas se 

deslocam das cidades onde moram para outras cidades em busca de atrativos, serviços e mercadorias 

oferecidas, permanecendo nestas por um tempo determinado. Durante esse tempo, trocam o seu dinheiro 

por serviços e bens que o núcleo oferece (BRITTO, 2002). 

 

Já de acordo com Beni (2001), o turismo promove a difusão de informação sobre uma 

determinada região ou localidade, seus valores naturais, culturais e sociais. O turismo traz, portanto, 

grandes benefícios à comunidade receptora, trazendo consigo divisas, geração de novos empregos, 

divulgação da localidade e, conseqüentemente, o desenvolvimento do local visitado. 

 

O turismo abre um leque de atividades que se interligam desde sua saída, estada até seu retorno. 

Durante esse percurso transporte, alimentação, entretenimento, cultura, arte e arquitetura são um dos 

conceitos abordado por (LUNDBERG, 1974 apud BARRETTO, 1995). Haverá durante todos os estudos 

conceito diversos que por mais que modifiquem a expressão, sempre levará a um esclarecimento único 

que o retrata como atividade de lazer, diversão, cultura realizada por viajantes afim de uma troca de 

conhecimento num curto período de tempo fora de sua rotina habitual e local (OMT, 2001 apud 

SANCHO, 2001). 

Retratar o turismo com uma indústria com alto nível de crescimento econômico englobando no seu 

leque todos os serviços complementares são fatores abordado segundo afirma Trigo (2002, p.12) “A 

indústria de viagens e turismo inclui transporte de passageiros, hotéis, motéis e outras formas de 

hospedagem, restaurantes, cafés e similares, serviços de recreação, lazer e cultura”. É de tão grande 

importância a economia gerada pela indústria do turismo que segundo Barretto (1995, p.71) 

 

O turismo é uma atividade que tem uma relação dialética com a sociedade. Do ponto de vista 

financeiro e dependendo da estrutura social do país em questão, o turismo pode ser uma 
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atividade econômica geradora de riqueza. Pode, até, como no caso da Espanha, reerguer um país 

após duas guerras consecutivas.  

 

Porém, o conceito de turismo não se limita apenas em uma indústria geradora de atividades 

conjugadas, relacionadas e independentes entre si, mas causa uma troca de conhecimento, cultura e 

interação dos povos das mais diferentes regiões, nacionalidades além de aproximar os povos para 

conviver entre suas diferenças com um período determinado, desde que traga o bem-estar e não apenas 

sirva como instrumento para fins lucrativos. 

 

Até mesmo o fato do deslocamento com uma motivação e ultrapassando seus limites de espaço 

retrata um conceito de turismo conforme foi definido por Burkart (1981,apud SANCHO,2001,p.21) “Os 

deslocamentos curtos e temporais das pessoas para destinos fora do lugar de residência e de trabalho e 

as atividades empreendidas durante a estada nesses destinos”. 

 

O conceito mais comum de turismo e relatado como uma atividade de deslocamento temporário 

durante uma viagem e permanecia em local fora do seu estado de trabalho por um período maior que 24 

horas e inferior a um ano por várias finalidades conforme afirma (OMT, 1994 apud BARRETO, 1995). 

Esse mesmo sentido de conceito de turismo é abordado por (SCHWINK, 1939 apud BARRETO, 1995, 

p.10) “Movimento de pessoas que abandonam temporariamente o lugar de residência permanente por 

qualquer motivo relacionado com espírito, o corpo ou a profissão. 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento sobre o conceito de turismo (IGNARRA, 2002) 

descreve como a fuga de seu local habitual para lugares distintos desde que não seja motivado pela 

pratica de atividades constantes em razão de seu exercício. Por outro lado, não há turismos sem que haja 

turistas, afirmar (FUSTER, 1974) onde o turismo é apresentado como sendo praticado por turistas de 

um lado e em outra parte as relações produzidas por eles. 

 

Verifica-se entre alguns conceitos, a relação de vários fatores que relacionados entre si, 

conceitua o turismo como uma atividade sem fins lucrativos, desde que haja o deslocamento de seu 

ponto fixo para outro destino, segundo afirma Hunziker (1942, apud SANCHO, 2001, p.37) “Soma de 

fenômenos e de relações que surgem das viagens e das estâncias dos não residentes, desde que não 

estejam ligados a uma residência permanente nem uma atividade remunerada”. 

 

De uma forma mais abrangente “turismo é um fenômeno social, complexo e diversificado que 

traz o desenvolvimento econômico e o bem-estar social a população [...] segundo Goidanich 2003, p.7). 
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Dificilmente essa atividade concentre seu foco em um único parâmetro, ela amplia sua dimensão para 

contatos com outros povos e economias diferentes, tornando uma conceito de maior amplitude 

(COOPER,2001).  

 

O turismo atrai não só visitantes para localidades de destino, mas um crescimento na renda local 

gerando empregos diretos e indiretos, e quando bem trabalhado num conceito prático de 

sustentabilidade gera investimentos para pequenas, médias e grandes cidades. Seja qual for a motivação 

o desejo ou a necessidade de fazer turismo, que tenha nele o conceito maior da satisfação e alegria, 

unido no sentido de um turismo com tempo, deslocamento, troca de culturas e mundos diferentes, 

podendo atrair cada vez mais um número maior de turistas e equipamentos para suprir suas 

necessidades. 

 

2.2 CIDADE DO RECIFE 

 
 

Para uma cidade crescer no turismo alguns aspectos peculiares são necessários, a localidade para 

realização de um evento seja ele científico, esportivo, lazer, não é feita uma escolha qualquer, tem 

sempre razões favoráveis para escolha da cidade sede. Como neste projeto será analisado o crescimento 

do turismo d em Recife, a mesma será de extrema importância para analisar os fatores para tal 

crescimento. Para analisar melhor o contexto histórico, social, político e geográfico, algumas 

informações encontradas no site da Secretaria de Turismo do Recife (2016)retratam.  

 
Recife, capital do Estado de Pernambuco, situa-se no litoral nordestino e ocupa uma 

posição central, a 800 Km das outras duas metrópoles regionais, Salvador e Fortaleza, 

disputando com elas o espaço estratégico de influencia na região. Tem uma área 

territorial 219,493 Km2, sendo distribuído em 94 bairros, uma população de cerca 

1.422,905 habitantes no ano 2001. 

 

A cidade do Recife foi sendo erguida com a chegada dos holandeses, serviços de bancos, 

comércios, construção de sobrados, foram começando a surgir. O bairro de São José foi o principal 

bairro comercial e é ainda hoje, e de mais circulação pelos recifenses, lojas de atacado, varejo, malharias 

e confecções são encontrados no Bairro de São José, um dos principais cartões postais do comercial de 

Recife também fica no bairro de São José, o Mercado de São José, a partir de então o comercio passou a 

ser distribuído nos bairros circunvizinhos, como Boa Vista e Ilha do Leite (Secretaria de Turismo,2017). 

 

A cidade nasceu a partir de um porto construído por pescadores e marinheiros, resultado de 

aterro dos manguezais. Onde apenas os pescadores, marinheiros e pequenos comerciantes habitavam em 
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casa de palhas, antes da chegada dos holandeses na cidade. Informações no site da secretaria de turismo 

do Recife. 

A partir do ano de ( 1637 – 1654) chegavam a Recife os holandeses, segundo o site da secretaria de 

turismo do Recife 

 
A intervenção holandesa foi fator de decisivo para direcionamento dos três eixos de 

urbanização da parte central do Recife, com a construção de fortes e redutos para 

impedir os ataques por terra e, também, através da intervenção planejada de Maurício 

de Nassau. O primeiro eixo seguiu em direção ao norte do bairro do Recife, no 

caminho para Olinda, onde atualmente, encontra-se a Fortaleza do Brum e a fabrica de 

biscoito Pilar. O segundo eixo, atravessou o rio Capibaribe w ocupou a ilha de Antonio 

Vaz, atuais bairros de Santo Antonio e São José. Ainda durante séculoXVIII, construiu-

se a Fortaleza das Cinco Pontas e a ligação por dique, desde forte ao “ Aterro dos 

Afogados”, atual rua imperial. O terceiro, configurou-se nos meados do século XVIII a 

partir da implantação do aterro da Boa Vista, na margem esquerda do Capibaribe, 

contornado a rua da Imperatriz e, na parte mais firme, o bairro da Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

Pernambuco tem vocação para o turismo desde os tempos da “civilização do açúcar” segundo 

dados apresentados pelo Sebrae(2016). Além de oferecer belíssimas praias com suas águas mornas, 

ainda proporciona uma viagem por cidades e monumentos seculares que fazem parte da história 

brasileira. Surgiu daí o Turismo Rural, onde os visitantes têm a oportunidade de vivenciar a natureza em 
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sua plenitude, em antigos engenhos de cana de açúcar, com seus casarios e histórias contadas pelos 

apaixonados dessa cultura, aproximando o turista ao homem do campo para dele tirarem o máximo de 

proveito das atividades ali desenvolvidas. 

  

Muitas comunidades têm visto no turismo receptivo uma opção de melhoria de suas condições 

de vida. Desta maneira, o desenvolvimento local tem sido possível em projetos endógenos de turismo de 

base comunitária resultantes da decisão, da autogestão e da plena participação da comunidade local nas 

atividades turísticas. Isso implica dizer que o turismo de base comunitária possibilita à população local 

ter um controle efetivo das decisões sobre o turismo no local e sobre o desenvolvimento de suas 

atividades. Pratica-se, assim, a gestão comunitária ou familiar daquilo que é disponibilizado como 

serviços e atrativos turísticos, valorizando aspectos culturais e naturais do local. Segundo a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) “comunidades locais se associarão às atividades turísticas e terão uma 

participação equitativa nos benefícios econômicos, sociais e culturais que referem, especialmente na 

criação direta e indireta de emprego que ocasionem” (OMT, 1999, p. 6). 

 

Segundo Salvatierra e Mar (2012), todos projetos turísticos de desenvolvimento local devem 

estar focados nos interesses individuais e coletivos dos sujeitos e devem ser pautados em estratégias 

endógenas, pertencentes e plenamente assumidos pelo tecido social local, uma vez que são os atores 

locais e seu território que devem ser desenvolvidos de forma a gerar benefícios presentes e futuros. 

 

De uma forma mais abrangente “turismo é um fenômeno social, complexo e diversificado que 

traz o desenvolvimento econômico e o bem-estar social a população [...] segundo Goidanich 2003, p.7). 

Dificilmente essa atividade concentre seu foco em um único parâmetro, ela amplia sua dimensão para 

contatos com outros povos e economias diferentes, tornando uma conceito de maior amplitude 

(COOPER,2001). 

 

Por meio do índice de competitividade do destino, é possível analisar o nível de 

desenvolvimento de um destino turístico sob a ótica da competitividade – conceito que impulsiona o 

destino a superar-se ano após ano,  segundo o SEBRAE(2015) Competitividade é a capacidade 

crescente de gerar negócios nas atividades econômicas relacionadas com o setor de turismo, de forma 

sustentável, proporcionando ao turista uma experiência positiva , algumas dimensões e variáveis 

compõem a competitividade do destino conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Figura 1. Dimensões e Variáveis que compõem o Índice de Competitividade 
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Fontes: FGV/MTUR/SEBRAE, 2015 

Ainda segundo a mesma pesquisa realizada pelo SEBRAE(2015) é possível destacar alguns dos 

principais fatores positivos e os principais desafios  para a competitividade do destino Recife. 

 

Diferenciais de RECIFE (PE): 

 Existência de rico patrimônio cultural no destino e desenvolvimento de políticas consistentes 

para sua preservação e exaltação; 

 Boa oferta de ações de incentivo ao uso de equipamentos e atrativos turísticos por parte da 

população local, como o Olha! Recife, o Recife Antigo de Coração, o Recife Sagrado e a 

Ciclofaixa de Turismo e Lazer; 

 Disponibilidade de inúmeras placas de sinalização turística interpretativa/descritiva, disponíveis 

em idiomas estrangeiros, e algumas em braile;  

 Desenvolvimento de estratégias de marketing e promoção que abrangem marca promocional, 

vasto material impresso e aplicativo, contas em redes sociais e site oficiais. 

 

Desafios de RECIFE (PE): 

 Existência de problemas de mobilidade urbana, como congestionamentos frequentes;  
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 Sensação de insegurança nas áreas turísticas;  

 Ausência de um setor de estudos e pesquisas em turismo na administração municipal e 

inexistência de inventário da oferta atualizado; 

 Evidências de exploração sexual de crianças e adolescentes relacionada ao turismo e presença 

massiva de pessoas em condição de prostituição em algumas das principais vias do destino 

 

É neste momento que as estratégias de desenvolvimento do turismo na cidade do Recife podem 

ser percebidas como um sucesso e o turismo pode ser considerado como um dos fatores responsáveis 

pelo desenvolvimento da localidade. Segundo a EMBRATUR (2017) os turistas estrangeiros que 

visitaram o Brasil em março de 2017 gastaram 8,88% a mais do que o registrado no mesmo período do 

ano passado. Isso significa que os visitantes de outros países injetaram US$ 650 milhões na economia 

brasileira ante os US$ 597 milhões observados em março de 2016. Os números foram revelados pela a 

receita do turismo, que representa os gastos dos visitantes estrangeiros no país, divulgada pelo Banco 

Central. As praias, a gastronomia, as cidades históricas, as manifestações culturais, a arte e o artesanato, 

convidam o público ao aprofundamento às raízes do povo nordestino. Essa é uma das razões pela qual o 

Sebrae em Pernambuco acredita na ampliação do turismo por meio da cultura, integrando também a 

gastronomia, a arte popular e o artesanato como um diferencial turístico.  

 

A partir dessa análise sobre a importância do turismo como fonte geradora de renda local é que a 

proposta para uma intervenção empreendedora foi criada, projeto SOU ANFITRIÃO trata-se de uma 

ferramenta que através do aplicativo possa recepcionar turistas de forma gratuita sem que seja necessária 

uma empresa especializada, vale ressaltar que não será feito o serviço de guia de turismo, mas sim um 

intercâmbio cultural. O anfitrião tem o papel de apresentar a cidade com sua visão de morador, de forma 

livre e espontânea o intercambio é uma maneira de dar ao turista aquilo que ele não encontra nos 

roteiros comercializados. Todo o investimento do projeto será através de patrocino de empresas ligadas 

que trabalham direta e indiretamente com o turismo local, tais como: Restaurantes, empresas de taxis, 

bares, casas de shows, rede hoteleira e agencias de viagens, aja em vista que haverá uma necessidade de 

deslocamento até a cidade receptora. 

 

O custo inicia para criação do aplicativo seria R$ 41.480,00 segundo o site 

quantocustaumaplicativo.com (2017). Conforme já apresenta nesse trabalho esse valor financiado por 

empresas patrocinadoras. Com um aplicativo, o usuário pode encontrar lojas, bares ou restaurantes 

próximos a ele e filtrar os que oferecem o melhor preço. Com toda a comodidade oferecida por esse tipo 

de app, fica fácil saber o porquê ele é cada vez mais utilizado pelos usuários de tablets e smartphones. 
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Também é provável que a receita gerada pelas buscas cresça bastante nos próximos anos conforme 

matéria do site Solvus(2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Algumas alternativas estão sendo desenvolvidas com ações para o desenvolvimento econômico, 

social e sustentável, entre tantas outras estratégias para o desenvolvimento que surgem constantemente 

em livros e em revistas científicas. Dentre esse fato alguns Países, Estados e Municípios têm buscado na 

atividade do turismo uma estratégia de desenvolvimento local, tomando como pressuposto que o 

turismo possui potencial para retificar desigualdades econômicas e sociais através da geração de 

emprego e renda.  
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Algumas estratégias podem apresentar resultados positivos, enquanto outras podem ser 

desastrosas e dificilmente reversíveis (NUNES, 2009). Sendo assim esse trabalho discute a possível 

contribuição do projeto SOU ANFITRIÃO e sua viabilidade enquanto aplicativo de receptividade a 

turistas. O maior objetivo do projeto não é que o anfitrião seja aquele que apenas recebe seus visitantes, 

mas também que apresenta todo seu conhecimento sobre sua cidade. 

 

 Boa parte das empresas de turismo receptivo comercializam roteiros já pré-estabelecidos, e os 

visitantes acostumados em visitar os pontos que são vendidos como roteiros turísticos. O projeto SOU 

ANFITRIÃO, é algo que busca não só aproximar pessoas, mas vai leva-las a vivenciar melhor a cidade, 

trazer uma visão melhor dos visitantes para a realidade do povo recifense, frequentar bares da periferia, 

restaurantes populares, culinária típica, uma boa musicas e participar do dia a dia do anfitrião. 

 

As cidades beneficiadas com esse projeto terão mais visibilidade no mercado turístico, pois 

compartilhar conhecimentos, fazer novas amizades também faz parte do projeto SOU ANFITRIÃO. 

Pode aproximar visitantes dos moradores, cultura do norte com a do sul, nordeste com sudeste, 

estrangeiros com brasileiros. Outra vantagem no projeto é também oferecer a possibilidade do 

aprendizado ou aperfeiçoamento de idiomas, pois o projeto busca a interação com visitantes 

estrangeiros. 

 

Cada anfitrião teria um cadastro, com todas as informações necessárias tais como: Quais idiomas 

falam e seus níveis, sexo, idade, se tem carro próprio etc. Esse cadastro tem também como objetivo 

apresentar caso necessário o perfil dos visitantes acom o setor público, quais foram as maiores 

necessidade, as impressões sobre a cidade, suas opiniões. Busca-se com isso aumentar o fluxo de 

visitantes oferecendo algo que já é tendência fora do Brasil, o turismo apresentado pelos próprios 

moradores. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GERAL 

 

Apresentar uma proposta de intervenção empreendedora inovadora, com a criação de um aplicativo para 

celulares na cidade do Recife , capital do estado de Pernambuco. 
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5.2 ESPECIFICO 

 

● Apresentar o custo médio de um aplicativo capaz de interligar turistas e moradores anfitriões. 

● Enfatizar a importância do projeto para o turismo na cidade de Recife-Pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA E ATIVIDADES 

 

Neste capítulo se apresenta a metodologia aplicada à pesquisa: tipo de pesquisa, a população 

pesquisada os instrumentos de coleta de dados.  A pesquisa é um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais. (LAKATOS e MARCONI 2001, p. 155).  

 

O caminho, a direção, as formas esse é o estudo da metodologia segundo Vergara(2005.47) “ É o 

estudo que se refere a instrumentos de captação ou manipulação da realidade. Está, portanto associada a 

caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim”. A metodologia direciona o 
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método a ser seguido durante a elaboração do projeto de pesquisa, a maneira de como trabalhar as 

pesquisa, como realizar a coleta das informações, ou seja, será o manual de elaboração do projeto, seus 

passos a serem seguidos para conclusão do mesmo. 

 

 De acordo com esse autor, para se montar um desenho de pesquisa alguns passos são 

fundamentais.  O primeiro passo é a definição clara do objeto de pesquisa, indicando o objeto principal 

e os temas contextualizadores(VASCONCELOS, 2002).  Neste trabalho em específico o objeto 

principal da pesquisa é analisar a proposta de intervenção empreendedora, apresentando um aplicativo 

de interface entre viajante e turistas,  e os temas contextualizadores do estudo são O turismo em Recife e 

seu desenvolvimento  e importância do projeto para o turismo regional. 

 

Para a realização deste estudo em primeiro momento se identificará a importância do turismo 

para cidade do recife e como o aplicativo SOU ANFITRIÃO pode vir a contribuir para o setor turístico, 

para então avaliar a utilização das mesmas adaptadas em regiões que tenham potencial para o 

desenvolvimento da atividade em rede. O alcance destes dois objetivos será a partir do estudo da 

bibliografia específica e complementar, para o desenvolvimento da fundamentação teórica. 

 

6.1 METODOLOGIAS DA PESQUISA 

 

A escolha do método a ser utilizado na elaboração da pesquisa é de extrema importância para a 

sustentação do estudo. De acordo com Lakatos e Marconi (2001, p.83): 

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo- conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista. 

 

O método dialético analisa as informações diversas, as contradições encontradas nos problemas 

sociais, culturais e políticos, sem que seja considerada como um fato isolado, fato único, e assim fatores 

que influenciaram as mudanças num contexto quantitativo (GIL, 1999). A pesquisa documental escrita 

ou não, será utilizada como fonte de coleta de dados para garantir uma melhor confiabilidade nas 

informações contidas no projeto, que também terá a pesquisa bibliográfica como dados primários 

(LAKATOS, 2007). 

 

6.1.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
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Quanto à natureza esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa aplicada, pois se 

objetiva que os conhecimentos gerados através da mesma sejam aplicados na prática para o auxílio no 

desenvolvimento regional da atividade turística. A pesquisa se classifica como qualitativa, quanto à 

forma de abordagem, por ser baseada em dados subjetivos,de natureza qualitativa a pesquisa é mais 

participativa e intensa, direcionando o pesquisador ao campo da ocorrência dos fatos. Para análise desse 

projeto, será aplicada a qualitativa para melhor enfocar a busca dos resultados (DENCKER, 2004).  

 

Em função dos objetivos ela se classifica como pesquisa exploratória, onde visa proporcionar 

maior conhecimento em torno das ferramentas de gestão dos aglomerados produtivos que podem ser 

utilizadas pelo setor turístico em busca das vantagens competitivas no desenvolvimento regional. Para 

Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar maior entendimento do problema. 

 

6.1.3 METODO E PROCEDIMENTO 

 

A coleta de dados é realizada utilizando  a técnica documental , ou seja, os dados são obtidos por 

documentos legais conforme  explica Santos(2004, p.28) “procedimentos de coleta de dados são 

métodos práticos utilizados para juntar informações necessárias a construção dos raciocínios em torno 

de um fato/fenômeno/processo” Dentre os documentos legais então dados da Secretária de Turismo de 

Recife e fontes do Sebrae.  

 

Para o desenvolvimento do presente estudo se utilizou do método comparativo, no qual se 

utilizou como base dados de órgãos como o Sebrae e Secretaria de turismo, para comparar com as 

possível ferramenta de aplicativo pode vir a contribuir para o turismo na região. 

 

Usando-se de recursos mais convenientes e de forma mais ágil de coleta de amostragem, cotando 

com o fácil acesso a informações e longe de qualquer procedimento estatístico o processo não 

probabilístico será utilizado como sendo ele o mais viável nessa situação, conforme descrevi 

(VERGARA, 2005). 
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7. INICIATIVA EMPREENDEDORA: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA / 

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADE 
 

Nesse mundo globalizado e acelerado as novas oportunidades surgem e saber identificá-las é 

primordial para os empreendedores, por isso se torna necessário definir o que é empreendedor, “o 

empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma idéia ou projeto pessoal 

assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente” (CHIAVENATO, 2005, p.3). 

Empreender é uma tarefa arriscada, e nem sempre simples como parece ser, não é apenas abrir um 

negocio é ter noção do que vem a ser esse negocio, por isso que tanto é pesquisado sobre o assunto 

empreendedorismo. Acreditar e ousar num mercado que já é dominado por grandes empresas são 

características de pessoas que têm coragem de arriscar e força para continuar seguindo mediante as 

desventuras de um mercado globalizado. “Um dos principais atributos do empreendedor é identificar 

oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo” (DOLABELA, 

1999, p.44). 
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Muitas das cidades brasileiras têm como fatores de produção econômica a agricultura, pecuária, 

indústria, comércio entre outros. Porém hoje, têm aberto suas portas para um novo setor, o Turismo, que 

tem no município o cenário de produção e de consumo. A atividade turística pode constituir um 

investimento inicial gerador do processo ramificador da economia local, e por extensão, regional. É com 

esta ideia que, investir no Turismo pode ser uma alternativa positiva para os municípios que buscam 

saída para complementar sua economia e fazer com que haja um maior desenvolvimento da cidade, que 

ainda segundo a autora,  

 

(…) as atividades turísticas comunitárias são associadas às demais atividades 

econômicas, com iniciativas que fortalecem a agricultura, a pesca e o artesanato, 

tornando estas atividades preexistentes ao turismo sustentável. Prioriza a geração de 

trabalho para os residentes, os pequenos empreendimentos locais, a dinamização do 

capital local, a garantia da participação de todos, dando espaço também as mulheres e 

aos jovens. (CORIOLANO, 2009, p. 68). 

 

O projeto SOU ANFITRIÃO, buscar atrair mais turistas para a cidade do Recife, tendo a opção 

de um intercambio cultural sendo realizado por um nativo(morador) é algo que ainda não foi pensado. É 

fato que serviços de guias existem, mas não buscamos competir e nem tão pouco realizar esse serviço, o 

maior o objetivo do projeto é proporcionar o intercambio entre visitantes e moradores de forma gratuita 

e fugindo dos roteiros comercializados por empresas turísticas. O aplicativo é apenas uma ferramenta de 

ligação entre os dois pontos, é o veículo de aproximação, é justamente aproveitar nosso maior potencial 

ou seja o turismo para atrair um numero maior de turistas, explorar de forma positiva nossa riqueza 

cultural, gastronômica. A inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor. É o ato que 

contempla os recursos com a nova capacidade de criar riqueza (DRUCKER, 1995).  

 

Todavia busca-se apresentar quais os beneficios trazidos pelo projeto para a cidade do Recife. 

No longo prazo, os benefícios trazidos pelo Turismo na cidade serão muitos, tanto sociais como 

econômicos. A participação da comunidade durante o processo direta ou indiretamente, cuidando da 

limpeza de sua rua, da fachada da casa, arborização, colaborará para que estes benefícios sejam ainda 

maiores. Os benefícios trazidos ao município são muitos, se administrados de forma correta e eficaz, 

diminuindo o desemprego já que muitos empreendimentos serão inaugurados, com isso reduzirá 

também a criminalidade e violência, pois muitos se ocuparão de forma digna nas novas atividades 

turísticas, além de aumentar a entrada de dinheiro na cidade, maior arrecadação de tributos por parte do 

governo, o aumento da renda familiar fará com que as pessoas consumam mais movimentando todos os 

setores da economia local. 
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7.1 ETAPAS, CUSTO E CRIAÇÃO DO APLICATIVO 

 
 Os chamados apps são aplicativos desenvolvidos para rodar em dispositivos mobile, disponíveis 

online e adequados ao sistema operacional do fabricante do dispositivo. Existem diversos  sistemas 

operacionais para smartphones, três destacam-se em termos de expressividade no mercado de apps. São 

eles: IOS, Android e Windows Phone . Os sistemas operacionais (OS) diferem-se pela estrutura de 

navegação e pelo vínculo às app stores, a plataforma de distribuição digital dos apps. As apps stores 

disponibilizam o download imediato dos aplicativos, normalmente dispostos em categorias 

(entretenimento, produtividade, games etc) e obedecem às regras de comercialização dos fabricantes do 

aparelho (e do OS).  

 

Não limitadas à comercialização, essas regras também abrangem conteúdo e qualidade dos apps. 

Segundo o site Esauce.com (2017) Para compreender a formação do preço de um aplicativo para celular, 

é importante ter uma noção de como ele é desenvolvido. Um aplicativo exige conhecimento em design e 

desenvolvimento de software. Além disso, a criação de aplicativos utiliza tecnologias diferentes das 

usadas para a criação de sites. Ainda segundo a mesma fonte, ao contratar uma empresa para desenvolver 

um aplicativo, certifique-se da experiência que os gestores ou membros da equipe têm com 

desenvolvimento de software. Se a empresa tiver uma história relacionada apenas com publicidade e 

propagada, é provável que a construção do app será terceirizada. 

 

7.1.2 CRIAÇÃO DO APLICATIVO 

 
 A evolução tecnológica traz com ela diversos sistemas, dentre eles os apps, conhecidos como 

aplicativos, é um software WEB, semelhante às páginas de um site. Os administradores do aplicativo 

podem editar os cadastros, configurar parâmetros e monitorar o uso do aplicativo. Exemplo: em um 

aplicativo com informações turísticas, o painel administrativo permitirá incluir, editar e excluir os 

eventos e lugares que são exibidos no app para o usuário final. O projeto é criar um aplicativo de 

cadastro entre turistas a procura de um anfitrião que possa apresentar a cidade com sua visão enquanto 

nativo daquela região. 

 

O aplicativo é baixado pelo usuário na Apple Store (sistema operacional IOS – Iphone), Google 

play (sistema operacional Android), Windows Store (sistema operacional Windows Phone). Ele ficará 

instalado no celular, pois é um software. Quando o usuário faz alguma ação, o aplicativo se conecta no 

banco de dados usado pelo painel administrativo, para buscar e levar as informações. 
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Foto 01: Funcionalidade de Aplicativo  

 

Fontes: ESAUCE, 2017 

 

A criação do aplicativo é feito por etapas conforme apresentado pelo site Esauce.com(2017), 

serão apresentados os profissionais responsáveis por cada etapa e suas funções durante o processo de 

criação. 

 Designer 

Responsável por elaborar o desenho das interfaces do app, primando pela usabilidade, elemento 

fundamental para o sucesso do aplicativo. Algumas empresas nomeiam esse cargo como Front End 

Designer ou Front End Engineer. 

 Webdesigner 

Aplicar o layout projetado anteriormente. As técnicas são parecidas com de um site, mas usando 

outro tipo de tecnologia. 

 Analista de sistemas 

É responsável por compreender a necessidade de negócio do cliente e especificar por escrito o 

que precisa ser feito no projeto. É um profissional com bagagem em desenvolvimento de software e, em 

alguns casos, também ajuda na programação. 

 Arquiteto de Software 

Analisa as necessidades do projeto e define a arquitetura técnica que melhor se encaixa no 

projeto. É comum sua participação na programação do aplicativo, sendo responsável pelas partes mais 

complexas do projeto. 

 Desenvolvedor / Programador 

Transforma as especificações de negócio do aplicativo em código, seguindo as diretrizes técnicas 

do arquiteto e análise funcional do analista de sistemas. O código fonte faz a conexão com banco de 

dados e a camada visual, para leitura, gravação e exposição das informações. Essa parte representa em 

torno de 50% do esforço total de um projeto de desenvolvimento de aplicativo para celular. 

 Analista de banco de dados (DBA) 



25 

 

 

Em projetos menores o próprio analista de sistema, arquiteto de software ou programador, pode 

executar esse papel. Em projetos maiores, a figura de um DBA (Database Analyst) é fundamental para 

tratar adequadamente grandes volumes de dados. Ele é responsável por definir a arquitetura do banco de 

dados e apoiar na criação dos comandos para tratamento das rotinas mais complexas de manipulação de 

dados. 

 Analista de Testes 

Faz a validação do aplicativo, ou seja, se a etapa de codificação cumpriu o que foi solicitado na 

especificação do Analista de Sistemas e se não há erros (bugs) no app. Dependendo da configuração da 

equipe, o próprio analista de sistemas pode executar a etapa de validação. 

 Gerente de Projetos ou Coordenador 

Profissional que cria e acompanha o cronograma do projeto, distribuindo as tarefas para os 

profissionais. 

Quanto menor o projeto, mais fácil reunir as competências em poucas pessoas, tornando alguns 

profissionais multitarefas. No entanto, pelo menos um designer e um desenvolvedor experiente existem 

em todos projetos. 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Criação de Aplicativo 

 

Fontes: MUNDOINOVA, 2017 

7.1.3 CUSTO DO PROJETO 

 

O projeto SOU ANFITRIÃO é um aplicativo que auxilia viajantes a procura de um anfitrião, 

esses anfitriões são moradores locais que estejam afim de uma troca de experiência cultural, de 
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recepcionar o turista e apresentar de forma simples a cidade, a cultura, gastronomia e costumes locais, 

para isso vamos apresentar o custo médio para criação de um aplicativo. 

 

Um aplicativo de celular de pequeno porte consome de 150 a 500 horas para ser desenvolvido. 

Tem o custo aproximado entre R$ 25 mil e R$ 80 mil. Aplicativos mais complexos podem custar entre 

R$ 150 mil e R$ 300 mil. Um projeto pequeno demora de 2 a 4 meses e grandes projetos de 6 meses a 1 

ano. Mesmo em um projeto de 150 horas de trabalho, não é possível resolver em um mês, pois as etapas 

exigem interação de pessoas distintas e isso impacta na sequência contínua do projeto. As interfaces 

digitais são fascinantes e devem propor experiências gratificantes aos usuários, o que faz com que a boa 

usabilidade seja imperativa neste caso. 

 

Depois de pronto, o aplicativo ainda terá outros custos: manutenção, evolução e hospedagem em 

um servidor. O custo para contratar esses serviços inicia em R$ 500 mensais. No caso de aplicativos 

complexos, ou com grande volume de uso e que vão exigir servidores mais potentes, o custo total pode 

variar entre R$ 5 mil a R$ 30 mil por mês. 

 

 

 

7.1.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO 

  

 O projeto tem a funcionalidade semelhante a um aplicativo de busca, na primeira etapa o viajante 

faz seu cadastro com todas as informações necessárias, essas informações serviram como segurança de 

dados e filtragem para busca, como também caso necessário banco de dados para relatório junto à 

secretária de turismo da cidade e do estado. 

 

Foto 03: Cadastro do Aplicativo 
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Fontes: APPSINOSCAR, 2017 

 

Após concluir o processo de cadastro o viajante busca seu destino, o aplicativo já fornecido com dados 

de anfitriões de cada cidade apresenta dentro das opções os anfitriões disponíveis dentro da sua busca, 

exemplo: 

 

Busca pelo destino Recife-pe > período 19 a 25/092017 > idioma da busca Inglês > idade da busca até 

35 anos > sexo da busca masculino. 

 

O sistema faz uma filtragem e apresenta dentro da sua busca as opções de anfitriões naquela 

localidade e características solicitadas. Ressaltamos que o serviço de anfitrião e de forma gratuita apenas 

com o objetivo é criar um aplicativo de cadastro entre turistas a procura de um anfitrião que possa 

apresentar a cidade com sua visão enquanto nativo daquela região 

        Foto 04: Modelo de localização do Aplicativo 



28 

 

 

 

Fontes: MOOVIT, 2017 

 

O projeto é uma ferramenta gratuita tanto para o viajante como para os anfitriões, todos os custos 

de criação e manutenção do sistema serão custeados por patrocinadores. Eles divulgaram suas empresas 

na plataforma do aplicativo, esse tipo de investimento já acontece de forma similar em outros apps. 

Possíveis investidores públicos não estão fora de nosso projeto, lembramos que está sendo feita uma 

análise de proposta de intervenção empreendedora através de um aplicativo para vir a contribuir para o 

fluxo de turista na cidade do recife-pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 
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Com uma infra-estrutura adequada à cidade do Recife recebe turistas de todos os segmento, com 

bons centros de convenções e hotéis bem estruturados. Observa-se a importância do turismo como 

atividade geradora de renda conforme afirma a organização Mundial do Turismo: “comunidades locais 

se associarão às atividades turísticas e terão uma participação equitativa nos benefícios econômicos, 

sociais e culturais que referem, especialmente na criação direta e indireta de emprego que ocasionem” 

(OMT, 1999, p. 6). 

 

Pretende-se apontar aspectos de melhoria para o turismo com a proposta de intervenção 

empreendedora, pois o turismo é um complexo de atividades e serviços, que atua como uma migração 

temporária, envolvendo transferência de renda, já que o consumo se dá fora do local de domicílio.  As 

pessoas se deslocam das cidades onde moram para outras cidades em busca de atrativos, serviços e 

mercadorias oferecidas, permanecendo nestas por um tempo determinado. Durante esse tempo, trocam o 

seu dinheiro por serviços e bens que o núcleo oferece (BRITTO, 2002). 

 

 Alguns pesquisadores buscam analisar quais fatores influenciam o turista na hora da escolha de 

um destino para Vaz (1999, p. 38), “a motivação no turismo pode ser representada por um campo que se 

abre em três áreas principais: o turista (Quem?), as motivações (Por Quê? e Quê?) e as opções para 

atendimento às motivações (Como?, Onde?, Quando? e Quanto?)”.  

 

 O projeto SOU ANFITRIÃO, é uma oportunidade de ferramenta de inovação para atrair mais 

turista para cidade do Recife, uma vez que trata-se um projeto que segue os modelos atuais de mercado, 

segundo a revista Época(2012) Quando o primeiro iPhone foi lançado em 2007, uma enxurrada de 

desenvolvedores se aventurou no mercado de aplicativos de olho na economia que a tecnologia móvel 

iria movimentar. Em cinco anos, o segmento explodiu. Só em 2011, o número de downloads de 

aplicativos cresceu 230%, de 9 bilhões para 30 bilhões, segundo o “Relatório Mobilize de Inteligência 

de Mercado”, divulgado em junho pela desenvolvedora de aplicativos digitais Aorta, empresa do grupo 

.Mobi. 

 

A oportunidade para o empreendedor é a concepção da idéia, a idéia por si só não produz se não 

tiver a ocasião para pô-la em prática. Segundo Timmons (1994 apud DOLABELA, 1999) “uma idéia 

não passa de um instrumento na mão de um empreendedor. Da mesma forma como um pincel pode 

gerar uma obra-prima ou medíocre, dependendo das mãos que o utilizam, uma idéia depende de um 

bom empreendedor para se transformar em um negócio de sucesso”. 
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Conclui-se, diante da pesquisa apresentada, que durante a elaboração do referido trabalho de 

conclusão de curso, diagnosticou-se que projetos inovadores como o SOU ANFITRIÃO, podem auxiliar 

e melhorar o fluxo de turistas na cidade de Recife, uma vez que com um aplicativo de interação cultural 

esse projeto entre turistas a procura de um anfitrião que possa apresentar a cidade com sua visão 

enquanto nativo daquela região, tenha êxito na sua finalidade que é proporcionar um intercambio 

cultural entre as duas parte interligadas através de um sistema moderno como os aplicativos de celulares 

 

Contudo, fica em aberta a possibilidade de novas investigações, por parte dos estudantes e do trade 

turístico, dos invertidores para evidenciar o crescimento desse setor tão importante para a cadeia 

produtiva da atividade turística, ao longo de novos períodos.  
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