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RESUMO 
 

O trabalho trata do desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC), especialmente às mídias digitais voltadas ao turismo no setor público. Assim, alega-
se que a gestão das informações turísticas, via essas mídias, pode ser uma ferramenta para a 
promoção de localidades turísticas. Com isso, a pesquisa objetiva desenvolver um aplicativo 
móvel para smartphones voltado à gestão das informações turísticas do destino 
Estância/Sergipe, para que a gestão pública do destino possa fomentar suas informações 
turísticas e atrativos.  Para isso, a presente investigação possui abordagem qualitativa com 
vertente exploratório-descritiva e natureza aplicada. Dentre os procedimentos metodológicos 
utilizados lista-se a pesquisa bibliográfica, as entrevistas com prestadores de serviços 
turísticos e gestor público do município. A partir da análise dos dados coletados, verificou-se 
que o destino Estância tem um espaço consolidado no mercado turístico local, estadual e 
nacional, seja pelas belezas naturais do litoral ou pela cultura e tradição popular do destino. 
Porém, fica claro, que a gestão pública do destino apresenta algumas fragilidades no que 
tange à informação, promoção e políticas públicas no âmbito do governo municipal. Nessa 
perspectiva, tem-se como principal resultado da pesquisa o desenvolvimento do aplicativo 
“Vem Para Estância” que busca facilitar o processo informacional dos turistas/visitantes 
durante passagem por Estância, servindo também como instrumento para fomento, 
fortalecimento e desenvolvimento do marketing do turismo local. Dessa forma, o aplicativo 
proporciona aos usuários um acesso à informação de maneira rápida, intuitiva e em tempo 
real, facilitando a busca por serviços e atrativos. 
Palavras-chave: marketing digital; turismo; aplicativos móveis; gestão da informação 
turística. 



ABSTRACT 
 
The work deals with the development of Digital Information and Communication 
Technologies (TDIC), especially digital media aimed at tourism in the public sector. Thus, it 
is claimed that the management of tourist information, via these media, can be a tool for the 
promotion of tourist locations. With this, the research aims to develop a mobile application 
for smartphones aimed at the management of tourist information of the Estância/Sergipe 
destination, so that the public management of the destination can promote its tourist 
information and attractions. For this, the present investigation has a qualitative approach with 
an exploratory-descriptive aspect and applied nature. Among the methodological procedures 
used, bibliographic research, interviews with tourist service providers and the municipality's 
public manager are listed. From the analysis of the collected data, it was verified that the 
Estância destination has a consolidated space in the local, state and national tourist market, 
whether due to the natural beauties of the coast or the popular culture and tradition of the 
destination. However, it is clear that the public management of the destination has some 
weaknesses in terms of information, promotion and public policies within the municipal 
government. From this perspective, the main result of the research is the development of the 
application "Vem Para Estância" that seeks to facilitate the informational process of 
tourists/visitors during their visit to Estância, also serving as an instrument for the promotion, 
strengthening and development of local tourism marketing. . The application provides users 
with access to information quickly, intuitively and in real time, facilitating the search for 
services and attractions. 
Keywords: digital marketing; tourism; mobile applications; tourist information management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é considerado um fenômeno social de forte relação com a cultura e a 

economia, ocasionado pelo deslocamento de pessoas entre seu local de moradia e uma 

localidade diferente. Para que aconteça o turismo de lazer é necessária à junção de alguns 

acontecimentos, incluindo a permanência não residente do visitante, e a atividade-fim da sua 

visita, em que essa, não deverá ter fins lucrativos, ou seja, remunerados (BENI, 2011). 

Considerando essa, uma das atividades de maior expansão no mundo, o turismo 

vem demonstrando seu grande impacto socioeconômico, superando atividades tradicionais da 

cadeia produtiva, como a indústria e a agricultura. E segundo o Ministério do Turismo 

(MTUR) faz com que o segmento represente 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e 

8,1% do nacional (BRASIL, 2019), contribuindo com o desenvolvimento dos estados e 

municípios que trabalham o turismo de forma profissional.  

Ademais, o crescente desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) com relação às mídias digitais está transformando a realidade no setor. 

Sendo facilitada pelo aumento de consumidores conectados ao ambiente virtual, 

possibilitando interação do turista com plataformas e ferramentas digitais, como aplicativos 

(app) móveis para buscar informações específicas, afetando diretamente a maneira como 

turistas se relacionam com o destino (MENDES FILHO et al., 2017).  

Essa busca pela informação ocorre na necessidade de tornar as informações 

viáveis, atendendo demandas do mercado, que se tornou objetivo comum das organizações 

públicas e privadas, que atualmente buscam se diferenciar no mercado competitivo. É nesse 

cenário que as TDIC se inserem, para interpretar os resultados, otimizando a forma como ele é 

utilizado para conectar-se com seu cliente, utilizando estratégias de marketing principalmente. 

Nesse sentido, as estratégias de marketing, especialmente o digital, poderão 

auxiliar na comunicação promocional no ambiente presencial e virtual, favorecendo o turismo 

de modo a reter a atenção dos usuários, instigando o desejo de se investir nos principais 

atrativos e produtos turísticos do destino. Para Morais e Brito (2020, p. 2), o Marketing 

Digital “é um elemento difusor da interação entre clientes e organizações”, em que “a 

utilização da internet amplia e cria uma grande rede de relacionamento tanto no processo de 

compra quanto no de venda”. O que, de modo direto, facilita não somente questões 

relacionadas à venda de produtos, mas também o tornando conhecido, difundindo 

informações sobre. 
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Acerca disso, inovar e buscar melhorias constantes na qualidade da oferta deve ser 

uma das estratégias do marketing turístico. Dessa forma, o marketing digital proporciona 

importantes vantagens e facilidades para atrair novos usuários. Sendo esse, um recurso 

estratégico utilizado por organizações que usam internet para expandir mercado e 

comercializar seus serviços, produtos e conquistar clientes via estratégias de promoção. 

Para Castro e Spinola (2017), a promoção turística refere-se à divulgação da 

imagem do destino, principalmente na transmissão via internet, em que se pode influenciar a 

decisão de “compra”, tendo em mente a aplicação do planejamento de marketing turístico de 

determinada região. Através de ações promocionais, é trabalhada a imagem institucional que 

se deseja transmitir sobre o destino em questão, almejando o aumento do fluxo de turistas, e 

consequentemente, o desenvolvimento econômico local. 

Ademais, o uso crescente de estratégias de marketing na web, promove a interação 

de plataformas digitais, sistemas de informação e usuários, contribuindo para a integração da 

comunicação e informação, partindo daí a concepção do uso da mediação da informação no 

marketing digital. Para Castells (2009), a informação é fundamental para conduzir à criação 

do conhecimento e atender às necessidades das pessoas e das organizações visando uma 

melhor qualidade de vida. Além disso, esse autor destaca que o conhecimento pode ser 

considerado um conjunto de declarações organizadas sobre dados e informações que 

apresentam um julgamento ponderado ou resultado experimental transmitido a outros por 

intermédio de algum meio de comunicação.  

Nesse contexto, é possível perceber que a Gestão da Informação (GI) tem ganhado 

maior espaço no setor de turismo, pois, sem informação, é impossível planejar o 

desenvolvimento turístico de um destino, sendo o ponto de partida no processo de decisão de 

escolha de uma localidade. Assim, a GI do produto turístico trata-se de um componente 

fundamental na percepção do consumidor. E, nesse âmbito, os processos gerenciais 

determinarão quais são as informações mais relevantes para cumprir seus objetivos em 

relação às práticas voltadas para o usuário.  

De acordo com Ramos (2010), a GI serve como vantagem competitiva, tanto em 

organizações públicas quanto privadas, no desenvolvimento de processos gerenciais para 

facilitar o acesso à informação. Mas, quando aplicada ao turismo, ela tem como proposta, 

analisar como usuários se apropriam e mediam informações sobre atrativos ofertados pelo 

destino, a fim de gerir a tomada de decisões. Nesse sentido, é importante que a gestão de 

atrativos turísticos organize, filtre e fomente a produção de informações pertinentes ao 



20 
 

turismo com base na formatação de políticas públicas (OLIVEIRA; MIRANDA; AMARAL, 

2016).  

Assim, o que remete a proposta desta pesquisa, ponderando que a gestão das 

informações turísticas, por meio da mídia digital pode ser uma ferramenta para o setor 

público. Ao fazer com que atrativos e serviços turísticos estejam mais atualizados e 

direcionados a um usuário mais específico, despertando assim, o interesse pelo produto e/ou 

serviço oferecido, visando uma inovação na gestão no setor de turismo (CINTRA, 2010). 

Nessa perspectiva, os apps surgem como uma ferramenta tecnológica de extrema 

importância para um sistema de comunicação turística, pois promovem o acesso às principais 

informações relativas ao destino de maneira mais atrativa e acessível. Isso, por sua vez, 

possibilita utilização da linguagem multimidiática, por meio de vídeos, imagens, infográficos 

etc., (CACHO; ANJOS; MENDES FILHO, 2014). 

Além disso, os apps tornaram-se uma ferramenta importante para os 

consumidores turísticos e para os empreendimentos do setor. Ao se tornar recurso padrão 

muito utilizado por passageiros, hóspedes ou turistas, haja vista que essa tecnologia permite 

aos usuários a busca e o acesso à informação de maneira instantânea (AMADEUS, 2014 apud 

BRITO; PACHECO, 2022). Desse modo, o aumento ao acesso à tecnologia móvel tem 

transformado a experiência dos turistas, em suas viagens, modificando consideravelmente 

muitos dos aspectos rotineiros nos quais as pessoas tinham como referências. Novos conceitos 

surgiram e passaram a gerar renda, como por exemplo, as novas modalidades de apps de 

transporte e hospedagem, a exemplo o Uber e o Airbnb, entre outras, possibilitados pelas 

TDIC. 

Entendendo a relevância transformadora da atividade turística enquanto campo 

científico, esta pesquisa seleciona o destino sergipano de Estância, município situado no sul 

do estado de Sergipe, a 67 km de Aracaju, capital do estado. Seus principais atrativos 

turísticos são belezas naturais, com destaque para Lagoa dos Tambaquis e praias do Abaís e 

Saco. Alia-se a isso a forte e marcante tradição junina, patrimônio imaterial de seu povo que 

mantém saberes e fazeres relacionadas ao processo de produção de artefatos pirotécnicos com 

destaque para o “Barco de Fogo” (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a).  

Sendo seu roteiro litorâneo, de lazer, consolidado como produto turístico nas 

grandes operadoras de turismo regionais e nacionais, o município ainda se destaca no cenário 

econômico estadual, segundo os dados divulgados pelo Observatório de Sergipe, tendo o 5° 

maior PIB com uma participação de 5% do PIB estadual.  
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Em função disso, a motivação da pesquisa está não apenas em preencher lacunas 

sociais do local de intervenção, mas pela vivência do autor, que no momento de defesa desta 

pesquisa está como Presidente do Conselho Municipal de Turismo e Secretário Adjunto de 

Cultura e Turismo do destino Estância-SE. Além disso, a formação acadêmica do pesquisador 

dialoga com a proposta do estudo e produto de intervenção. Graduado em Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, especialista em Gestão de Processos da 

Imagem e da Comunicação e em Planejamento do Turismo.  

No âmbito profissional, atua no mercado desde 2002 como publicitário, tendo em 

2015 as primeiras experiências no ambiente do turismo como coordenador de marketing da 

extinta Secretaria de Estado de Esporte e Turismo (SETESP), em 2016 assumiu a direção de 

marketing e de turismo da Secretaria do Estado do Turismo (SETUR), quando participou do 

desenvolvimento de inúmeras ações em prol do segmento nos mercados nacional e 

internacional, ficando até 2017 quando iniciou suas atividades em Estância em janeiro de 

2018. 

Sobre isso, o tema escolhido justifica-se ao oportunizar o desenvolvimento das 

informações via estratégias de comunicação e marketing digital utilizando o ambiente virtual. 

Sendo necessária interferência do mediador referente às informações mais pertinentes a essa 

disseminação, tendo como propósito atrair o turista e proporcionar uma comunicação 

adequada fortalecendo a imagem do destino turístico.  

O problema norteador da pesquisa está relacionado à gestão do setor de turismo 

atual do município de Estância-SE, que historicamente não realiza propriamente uma 

comunicação turística e promoção do destino, dificultando o acesso à informação do 

consumidor final. Sendo o possível usuário do destino e do público especializado (operadoras 

e agências de turismo) aos atrativos naturais e culturais existentes na localidade, em que a 

tônica da pesquisa está diretamente vinculada à pergunta: como melhorar a mediação da 

informação turística de um município por meio da GI? 

Para tanto, o produto desta dissertação será apresentado à gestão municipal do 

referido município, e trata-se de um Sistema de Informações Turísticas. Estruturado por meio 

de um app móvel para se gerir estrategicamente informações disponibilizadas no suporte 

digital para interessados em conhecer o destino e seus atrativos naturais e culturais. A escolha 

do tipo do produto se deu a partir das análises decorrentes do diagnóstico elaborado, voltado a 

identificar os pontos fortes e fracos, assim como as ameaças e oportunidades no tocante à 

gestão das informações turísticas locais.  
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Após a contextualização, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver bases para 

um app móvel para smartphones voltado à gestão das informações turísticas do destino 

Estância/Sergipe, para que a gestão pública do destino possa fomentar suas informações 

turísticas e atrativas.  

Quanto aos objetivos específicos, lista-se: 

⮚  Identificar políticas públicas relacionadas à GI para o turismo do destino, a fim 

de alinhar as informações que integrarão o app desenvolvido para a gestão das informações 

turísticas locais; 

⮚  Capturar informações relevantes à proposta de marketing digital do turismo, 

por meio da gestão turística do município;  

⮚  Utilizar estratégias de marketing digital como potencializadoras de 

informações turísticas. 

A investigação em questão utilizou como metodologia um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo e de natureza aplicada, sendo 

sujeitos da pesquisa os prestadores de serviços turísticos e a gestão pública do destino 

Estância. 

Em sua estrutura, esta dissertação possui oito seções, dentre elas, a seção inicial 

que tem como finalidade apresentar ao leitor de forma breve os principais conceitos utilizados 

ao longo do texto, como também o seu tema principal, problema, justificativa, objetivos e 

uma breve explanação da metodologia. Na segunda, apresenta-se a fundamentação teórica 

necessária para o desenvolvimento do projeto, em que se exploram os conceitos de GI, 

Turismo e Sistemas de Informações Turísticas. A terceira seção traz uma explanação sobre as 

Políticas Públicas relacionadas ao Turismo no Brasil, Sergipe e Estância.  

Na quarta seção é abordada a aplicação da mediação e marketing digital em apps 

móveis de informações turísticas. Na quinta são apresentados os métodos e as técnicas 

utilizadas para concretização dos objetivos da pesquisa, o universo de pesquisa e o 

diagnóstico realizado. Na sexta seção apresentam-se os resultados coletados na fase de 

aplicação do instrumento de coleta, bem como sua análise em relação ao referencial teórico. 

Na sétima seção as funções e informações do Produto elaborado são detalhadas e 

minuciosamente explanadas. Por fim, na oitava seção as considerações finais do autor acerca 

da pesquisa. 
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2 A GESTÃO DA INFORMAÇÃO: CONCEITUAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O 

TURISMO 

 

Na atualidade, vivencia-se a Sociedade da Informação, em que a informação e o 

conhecimento passaram a desempenhar um papel bem mais abrangente em relação ao 

desenvolvimento da sociedade, seja de caráter social, econômico ou informacional. Para 

Cunha e Lemos (2003, p. 71), a Sociedade da Informação pode ser caracterizada como o 

“desenvolvimento e utilização de tecnologias de informação e comunicações, tendo as 

tecnologias como o foco principal exaltadas pela velocidade que asseguram ao 

processamento e recuperação da informação”. 

Os processos de Globalizações, que na visão de Santos (2000) são divididos em 

três faces: a primeira tem-se uma globalização como fábula, com um mundo como o vemos; 

na segunda vê-se o mundo tal como ele é: como perversidade e a terceira, tem um mundo tal 

como ele pode ser: uma outra globalização. Nesta outra globalização1, Santos (2000) a 

descreve como um processo humano que é diferenciado pela ausência de base e vínculo 

financeiro e com maior inclusão, distribuição de recurso e participação, ou seja, “espaço se 

globaliza, mas não é mundial como um todo senão como metáfora” (SANTOS, 2000, p. 

125). 

Mediante esse contexto, esses processos de globalização podem ser considerados 

os principais adventos do desenvolvimento da Sociedade da Informação, em que o acesso à 

informação de forma democrática e mundial deve ser considerado um direito de todos. 

Porém, ainda não é uma realidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (EDUCA, 2021), 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, e 

17,3% são excluídos digitalmente dessa democratização da informação. Desse modo, pode-

se dizer que o modelo de hegemonia global voltado para a inclusão de quem tem acesso às 

TDIC acompanha ou fundamenta, a chamada exclusão digital (SANTOS, 2017), denotando 

que nem sempre corrobora com a abordagem social do campo epistemológico da Ciência da 

Informação, (HATSCHBACH, 2009). Para Neves e Aguiar (2017, p. 76),  

 

[...] é admissível que as transformações pelas quais essa sociedade passa, 
devido ao avanço tecnológico, também afetem as políticas públicas e novas 
estratégias tornam-se indispensáveis para orientar ações afirmativas no 
âmbito da informação.  

                                                 
1 De acordo com o pensamento de Santos (2002): Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço 
mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. 
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Desse modo, a sociedade pós-moderna é caracterizada por gerar uma necessidade 

de desenvolvimento de novas metanarrativas, que são “interpretações teóricas de larga escala 

e de aplicação universal” (SOUZA, 2019, p. 106) bem como novas ciências. Segundo 

Bauman (2008), o mundo do sujeito pós-moderno se torna breve, até mesmo insignificante, 

denominando essa falta de identidade como uma “sociedade líquida”. Essa liquidez se dá 

pela rapidez da produção de conhecimento, em que tudo está em constante evolução, e a 

obstinada necessidade de acompanhar essas evoluções. 

Sobre isso, a utilização crescente das TDIC tem acarretado numa conectividade 

sem precedentes na história, o que gera globalizações informacionais, culturais etc., entre 

povos e nações (DUGNANI, 2018). Desse modo, os meios de comunicação e informação 

digitais têm contribuído para a construção de uma sociedade pós-moderna, sendo necessária 

uma GI mais eficaz, para que a produção informacional não seja desperdiçada, e sim 

aproveitada para possíveis avanços tecnológicos e tomadas de decisões. 

Em relação à GI, essa tem funções importantes na sociedade contemporânea, 

considerando que através dela a informação gerada por toda e qualquer pessoa e/ou 

organização podem ser recuperados e geridos com mais eficiência e eficácia. 

De acordo com Choo (2003), a GI tem como objetivo aproveitar ao máximo os 

recursos informacionais de uma organização, adaptando-se e aprendendo de acordo com o 

ambiente organizacional. Já Gallo (2010, p. 5), defende que “viabilizar o fluxo de 

informação, em uma organização pública, desperta a crescente necessidade de concentrar 

esforços em projetos que busquem potencializar a utilização da tecnologia”, ou seja, não 

somente no sentido comercial a informação deve ser considerada como algo de valor, mas 

também no setor público, visto isso, se faz necessário o aproveitamento da informação de 

forma adequada, entendendo sua importância.  

Em qualquer ambiente ou instituição, a GI ocorre por meio de articulações entre 

os conhecimentos tácitos, adquiridos no decorrer das experiências, que de acordo com Erlo et 

al., (2017, p. 3) “está na capacidade de criar conhecimento e continuar a aprender com ele, 

pode se tornar uma vantagem competitiva”, e explícitos, “podendo ser expresso em palavras 

e números, e facilmente comunicado e compartilhado na forma de dados rígidos, fórmulas 

científicas, procedimentos codificados ou princípios universais” (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995). 

Ainda sobre sua conceituação, a GI pode ser vista como um conjunto de 

estratégias destinadas a identificar as necessidades de informação e mapear os fluxos formais 
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de informação em diferentes ambientes, organização, e sua coleta, filtragem, análise, 

organização, armazenamento e disseminação no ambiente corporativo (DUARTE et al., 

2020). 

Diante disso, as instituições necessitam compreender a importância do uso da 

informação de forma adequada, tentando sempre se manter de forma positiva junto aos seus 

públicos de interesse. A partir de um estudo publicado por Buckland (1991), os possíveis 

usos para a informação passaram a ser classificados até a atualidade como “informação como 

processo”, “informação como conhecimento” e “informação como coisa”, e independente de 

seu suporte, ainda detém as mesmas características diante do seu uso, é essencial entender os 

possíveis usos para a informação, sendo estes classificados como: 

 

A informação como processo é utilizada quando o sujeito é comunicado de 
um novo conhecimento que irá alterar o que já é conhecido para ele, é um 
ato de inovação do conhecimento individual; a informação como 
conhecimento é utilizada para explicitar a informação como um processo, o 
conhecimento comunicado a partir do processo informacional, por meio de 
fato, assunto ou evento dado como notícia, um conhecimento que 
possibilite reduzir as incertezas Por ser intangível, o conhecimento precisa 
ser expresso de alguma maneira física como um sinal, texto escrito ou 
comunicação. Para isso, Buckland (1991, p. 351) finaliza sua tríade de 
significação das utilizações da informação, considerando a informação 
como coisa. (MONTEIRO; DUARTE, 2018, p. 98).  

 

A conceituação desses usos deve ser levada em consideração, só assim, o 

gerenciamento dessas informações terá relevância organizacional ou social. Moresi (2000) 

explica os modos pelos quais a informação deve ter finalidade para uma organização 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Finalidade para o uso da informação 
Tipo de informação Função 

Sem interesse A que pode ser dispensada pela organização, pois sua 
manutenção não agrega valor. 

Potencial É aquela que pode levar a uma vantagem competitiva. 
Mínima Configura-se na informação necessária à gestão da organização. 
Crítica A que garante a sobrevivência da organização. 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira com base em Moresi (2000). 

 

Partindo dos tipos de informações apresentados no quadro, uma gestão deve 

saber diferenciá-las, para que a sua recuperação e/ou descarte, quando necessário, sejam 

realizados de maneira adequada, na tentativa de auxiliar na tomada de decisões, bem como 

para se evitar problemas futuros. 
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A utilização da informação no setor turístico é vista de forma dualizada, em que 

pode ser direcionada ao turista, como também aos profissionais prestadores de serviços. Para 

os turistas, essa informação pode ser sobre a localidade, pontos turísticos, atividades, postos 

de alimentação, hospedagem, dentre muitas outras. Desse modo, os possíveis consumidores 

de produtos e/ou serviços turísticos buscam crescentemente informações na internet.  

No Quadro 2 é possível ter uma visualização mais sucinta dos tipos de 

informações turísticas. 

 

Quadro 2 –Tipos de informações turísticas 

Procura/Turistas Informação sobre destinos turísticos, facilidades, disponibilidades, 
preços, informação geográfica e o clima. 

Oferta e transportes Informação sobre empresas, turistas, intermediários e 
concorrentes. 

Intermediários 
Informação sobre tendências no mercado turístico, destinos 
turísticos, facilidades, disponibilidades, preços, pacotes, turísticos 
e concorrentes. 

Organizações de 
marketing de destinos 

turísticos 

Informação sobre tendências no setor, dimensão e natureza dos 
fluxos turísticos, políticas e planos de desenvolvimento. 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira com base na obra de Costa et al. (2011). 
 

É importante que o prestador de serviços turísticos tenha informações confiáveis 

e atuais sobre os atrativos turísticos, assim como as características dos possíveis 

usuários/turistas, para que possa oferecer possibilidades de serviços mais alinhados aos 

interesses específicos, objetivando um melhor desempenho na utilização dos serviços 

turísticos prestados. Assim, percebe-se que a informação de qualidade é bastante 

considerável para o setor turístico, uma vez que age diretamente no planejamento de 

atividades de distribuição e para a tomada de decisão dos prestadores de serviços e visitantes. 

Esse tipo de finalidade requer também a aplicação de atividades voltadas a 

Gestão do Conhecimento (GC), em que se utiliza da informação para a formulação de 

conhecimentos e criação de uma cultura organizacional, como também auxilia na tomada de 

decisões quando relacionada ao Turismo. 

Na década de 90, pesquisadores começaram a discutir a distinção dos conceitos 

da GI e GC, buscando apresentar principais divergências entre essas atividades. Sendo 

constatando que uma está direcionada ao uso da informação e a outra ao conhecimento em si, 

mas não desprezando a sua cooperação quando aplicadas juntas. Porém, na atualidade, essa 

discussão ainda está em alta, considerando a sua aplicação não somente nas atividades 

desenvolvidas pelos estudos da Administração, mas de outras áreas do conhecimento, 
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principalmente na Ciência da Informação tornando-se importante o estímulo a sua aplicação 

adequada. 

Para Duarte et al. (2020), a GI e a GC são também um conjunto que vai desde a 

criação do conhecimento até a utilização dele tanto para gerar novos conhecimentos, como 

para auxiliar na hora de tomadas de decisões. Dentro dessas Gestões, podem se destacar 

também as conceituações e teorias de GC, que segundo Davenport e Prusak (1999, p. 196) 

são conceituadas da seguinte forma: 

 

A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com as quais a 
sua organização pode já estar contando – uma boa gestão de sistemas de 
informação, uma gestão de mudança organizacional e boas práticas de 
gestão de recursos humanos.  

 

Os pesquisadores Davenport e Prusak (1999) também são os criadores da espiral 

do conhecimento, uma das mais conhecidas teorias da GC. Espiral que apresenta o processo 

de interação entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito (Figura 1). 

 

Figura 1 – Espiral do conhecimento 

 
Fonte: elaborado por Silva et al. (2011, p. 5) com base em Davenport e Prusak (1999). 

 

A espiral “é composta por quatro modos de conversão do conhecimento tácito e 

explícito, a saber: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização” (SILVA et 

al., 2011, p. 4). A Socialização é quando existe uma interação do conhecimento tácito com 

outro conhecimento tácito; a Externalização ocorre quando o tácito se converte a um 

explícito, tendo a Combinação resultado quando o explícito se converte a outro explícito. Já 

a Internalização ocorre quando o explícito se transforma em um conhecimento tácito.  
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Para Tenório e Valentim (2016), essa teoria do campo da GC também apresenta 

estudos relacionados ao comportamento humano em relação às informações e conhecimento 

nos ambientes organizacionais, também no processo de implantação e fluxo de informação, 

bem como das TDIC. 

Nesse contexto, formula-se a junção dessas gestões, conhecida como Gestão da 

Informação do e Conhecimento (GIC), sendo uma área que busca determinar qual a melhor 

decisão a ser tomada, buscando reduzir os excessos, otimizando seu armazenamento, 

disponibilidade, circulação e recuperação de maneira precisa e sem ruído (ARAÚJO, 2010). 

Assim como a Ciência da Informação, a GIC também possui natureza interdisciplinar, 

envolvendo profissionais de diversas áreas do conhecimento, entre eles bibliotecários, 

engenheiros do conhecimento, cientistas da informação e comunicólogos. Ainda sobre a 

GIC, essa:  

 

[...] é responsável pela definição, planejamento, implantação e execução de 
estratégias, procedimentos e práticas para gerenciar de forma efetiva 
recursos de dados e informações das organizações, incluindo planos para 
sua definição, padronização, organização, proteção e utilização. 
(BARBIERI; CERVI, 2020, n.p.). 

 

Sobre a aplicação da GIC no setor turístico, pode-se recorrer ao debate acerca da 

Gestão de Informações Turísticas, já que a atividade turística é extremamente dependente de 

informações (RAMOS, 2010). Sobre isso Dantas (2020, p. 8) diz que,  

 

Os sistemas de informação turísticos (SIT) são os sistemas que dão apoio ao 
setor do turismo e permitem, em termos estratégicos, criar uma visão das 
necessidades futuras dos clientes. Os SIT são sistemas específicos do 
turismo, uma vez que, principalmente, gerem informação que está em 
constante alteração, que tem de estar disponível para ser consultada por 
todo o mundo e que necessita de fornecer uma quantidade avultada de 
informação ao cliente devido ao facto dos produtos da atividade turística 
serem imateriais e o cliente não conseguir manusear o produto com as suas 
próprias mãos.  

 

Mediante esse fato, entende-se que a GI deve buscar também interagir com a 

Ciência da Informação, visto que o turismo interage com outras áreas, abordando de forma 

fragmentada as informações, sejam elas do ponto de vista econômico, tendo-se em mente o 

lucro gerado pela atividade turística, ou do panorama social, já que o turismo gera impactos 

nas comunidades turísticas (MEDAGLIA, 2020). 
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Noutro cenário ainda acerca desse sistema, Ramos, Rodrigues e Perna (2009, p. 

21) dizem que: 

 

[...] a distribuição turística viu surgir a obrigatoriedade de se aliar a 
sistemas que possibilitassem: tratamento, armazenamento, a gestão e a 
comunicação de informação turística como garantia de sobrevivência das 
organizações e aumento da competitividade dos destinos. 

 

Pensando nisso, a utilização das TDIC para essa gestão também é importante, 

podendo ser aliadas na promoção dos serviços e produtos disponibilizados, como também na 

tentativa de atrair um maior número de clientes, considerando o seu alcance ilimitado.  

Todos esses panoramas estão precedidos do fluxo de informação e conhecimento, 

ocorrendo-se assim o andamento dos processos e procedimentos relacionados ao Turismo, 

que, para Sohn, Limberger e Fiuza (2016, p. 7), 

 

O turismo somente pode ser consumido in loco e tem papel importante e 
estratégico no desenvolvimento regional, pois gera empregos, aumento de 
renda, investimentos de capital em novas oportunidades de negócio, cria 
novas organizações, incluindo pequenas e médias empresas, além de outras. 
 

Considerando todos esses conceitos, pode-se afirmar que a GIC tem grande 

influência no desenvolvimento das atividades da Gestão Turística em qualquer âmbito, 

quando a intenção é direcionar de forma exata a recuperação da informação e/ou 

conhecimento necessário para a tomada das decisões, auxiliando assim o atendimento às 

demandas informacionais dos indivíduos.  

Desse modo, pode considerar que Gestão Turística em conjunto com as 

aplicações da GIC torna-se fundamental no processo de elaboração de Políticas Públicas 

relacionadas ao Turismo, pois, a recuperação da informação turística se faz necessária 

quando se tem a intenção de alavancar as ações voltadas a essa área, auxiliando na 

divulgação dos serviços, produtos e ambientes de determinado destino turístico. 

Além disso, Hatschbach (2009) aponta que os valores morais que alicerçam a 

área do turismo como: desenvolvimento local e sustentabilidade, redes e sistemas, meio 

ambiente, ética, religiosidade, cultura, economia, empreendedorismo, dentre outros, 

possibilitam que a ciência inove e traga contribuições mundiais que transformem e 

transmutem conceitos consolidados, que não representam os anseios da sociedade 

contemporânea.  
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Outro assunto a se destacar, tem relação com as abrangências trazidas ao campo 

epistemológico dessa ciência, que reafirma a abordagem social do turismo, posto que ele está 

inserido no contexto do paradigma no campo da Ciência da Informação, como um fenômeno 

da hospitalidade, já que se desenvolve de forma ampla entre várias classes econômicas 

(PONTES, 2017). 

Com isso, a partir dos paradigmas, tem-se um conjunto de valores, crenças e 

técnicas compartilhadas entre membros de uma comunidade científica que são necessárias 

para uma melhor compreensão dos modelos e padrões que permitam a explicação de certos 

aspectos da realidade (BENI; MOESCH, 2016). 

Mediante a informatização facilitada que se tem atualmente, a disseminação da 

informação acompanha o desenvolvimento, contribuindo com a transformação e desempenho 

de diversos setores da sociedade, entre eles o turismo (OLIVEIRA; MIRANDA; AMARAL, 

2016). Noutro ponto, os campos do conhecimento usam e reconhecem a importância da 

informação, principalmente nos processos de produção, compartilhamento e uso da 

informação, assim como sua relação com a construção do conhecimento (PONTES, 2017). O 

que corrobora pelo fato da informação ser um conceito interdisciplinar (CAPURRO; 

HJORLAND, 2007), já que ela está inserida em várias áreas que utilizam a sua concepção em 

contextos próprios. 

No entanto, Alves et al. (2013), destacam também sobre as diferenças existentes 

entre dados e informação, principalmente quando levado em conta as interpretações que o 

mensageiro e o receptor têm de um mesmo elemento. O que pode ocorrer com as informações 

que são transmitidas e recebidas pelos turistas antes e durante a viagem e que podem divergir 

(GOHR; SANTOS; VEIGA, 2009). Nesse debate, evidencia-se o que é apontado por Mota 

(2001, p. 14) quando esclarece que: 

 

É importante destacar que o produto/destino turístico tem uma característica 
fundamental que o distingue de outros e o torna muito vulnerável à 
informação: o produto turístico é “um produto imaterial, intangível, cujo 
resíduo, após o uso, é uma experiência vivencial”. 

 

Diante do exposto, configura-se no âmbito da informação em turismo um novo 

cenário, em que a demanda por profissionais e estudantes da área aptos ao lidar com as 

diferentes fontes de informação é escassa, principalmente quando inseridas as ferramentas 

tecnológicas e os meios de distribuição da informação (HATSCHBACH, 2009). Posto isso, 

Hatschbach (2009), ainda aponta que isso ocorre pelo fato de o turismo estar inserido numa 
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nova ética e ótica, denotando preocupação na sustentabilidade. O que é potencializado desde a 

captação, organização, distribuição até a aplicação ou comercialização da informação, posto 

que todos são partes dos processos que fazem parte da gestão de informação (VALENÇA, 

2021). 

Nesse sentido, sendo o turismo firmado e construído pela circulação e trocas de 

informação e comunicação, ele possui atualmente um papel fundamental na sociedade, 

fazendo dele um provedor da informação e beneficiando a todos, não importando o contexto 

em que estejam inseridos, sendo o sucesso e estratégia imprescindíveis no desempenho 

fundamental da informação no seu papel social, tornando-se iminente o empenho e buscas por 

profissionais aptos para um diálogo interdisciplinar no setor (HATSCHBACH, 2009; 

VALENÇA, 2021). 

Levando em conta um período com novas estruturações e teorias que rogam uma 

discussão lógica entre um conjunto de conceitos-mestres do campo do turismo que 

permearam suas explicações, acrescentando a estas, os estudos de natureza científicas junto ao 

turismo como núcleo importante e de caráter humano, identifica-se que há um deslocamento 

de pessoas e não de mercadorias (BENI; MOESCH, 2016). 

Principalmente pelo fato do turismo ter papel de destaque no desenvolvimento e 

na aplicação de políticas públicas em diversas regiões, cidades e países, o que implica numa 

abordagem por vezes fragmentada que é centrada no ponto de vista econômico ou a partir do 

panorama social (MEDAGLIA, 2020).  

Logo, vê-se nesse contexto, a importância da gestão da informação e do 

conhecimento atreladas a informação turística, dado que essa indústria segundo Valença 

(2021), move o cenário econômico, principalmente pelo fato das empresas do ramo turístico 

administrarem as informações do seu segmento, levando-as a alcançarem maior sucesso no 

desenvolvimento e soluções, renovando quando necessário, através de meios que beneficiem 

tanto os turistas, quanto os profissionais do ramo. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO RELACIONADAS À GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA NO BRASIL, SERGIPE E ESTÂNCIA 

 

Esta seção é dedicada a discutir Políticas Públicas no Turismo relacionadas à GI 

turística no Brasil, em Sergipe e Estância. Entendendo os desafios e competências da União, 

Estado e Município no fomento e na elaboração de instrumentos para o desenvolvimento 

turístico, e seus impactos no campo social e econômico de um destino. 

O turismo não é um fenômeno socioeconômico de simples compreensão, 

requerendo, portanto, a adoção do processo de planejamento, através do estabelecimento de 

estratégias, planos de ação e intervenções visando o seu desenvolvimento. Nesse contexto, é 

indispensável perceber o turismo sob um viés holístico, já que muitas vezes a atividade 

turística é entendida apenas como um produto mercadológico colocado na prateleira para 

consumo, não compreendendo seu papel histórico, social e cultural, o que contribui para 

reduzir sua relevância como instrumento transformador de espaços e sociedades.  

A análise dos processos turísticos requer conhecimento ampliado, relacionado à 

maturidade das comunidades locais, governos, turistas e setor privado. Esse nível de 

entendimento é ainda mais acentuado no contexto das entidades públicas em particular, uma 

vez que os destinos turísticos (municipais, regionais ou nacionais) requerem uma gestão 

eficaz dos seus recursos. Nesse sentido, pesquisas sobre GI podem constituir uma importante 

contribuição para a atividade turística, principalmente como subsídio ao processo decisório, 

devido ao início e/ou à falta dele na região. 

Para isso, é importante trabalhar a mudança de mentalidade, o modo de pensar e 

fazer o turismo. Utilizando-se, portanto, de profissionalismo, além de foco nas interações 

entre viajantes, comunidades e empreendedores de serviços turísticos com abrangência 

econômica, social, cultural e até ambiental. Pode-se inferir, então, que a gestão pública de 

turismo apresenta papel basilar nesse processo e contempla um conjunto de princípios, 

normas e funções, que tem por finalidade fomentar e organizar a atividade, garantindo a 

harmonia entre todos os atores envolvidos, no intuito de proporcionar melhorias 

socioeconômicas equitativas.  

Ante a complexidade do fenômeno turístico e os diversos interesses, muitas vezes 

conflitantes, dos atores sociais enredados, o Estado exerce o papel de indutor da atividade 

através da concessão de incentivos financeiros/fiscais. A citar a promoção de facilidades para 

a obtenção de créditos e financiamentos, ou por meio da implantação de infraestruturas nos 

destinos turísticos (vias de acesso, saneamento etc.).  
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Santos (2013) aponta que o Estado apresenta outras atribuições como facilitador 

da atividade turística, a saber: estimular o desenvolvimento do turismo na esfera privada; 

realizar pesquisas e estatísticas sobre o fenômeno; instituir diretrizes e políticas para 

desenvolvimento do setor; estabelecer normas e regulamentos de preservação ambiental e 

para o funcionamento de equipamentos e serviços turísticos; incentivar a capacitação 

profissional, dentre outras. 

Ainda, a gestão pública desempenha a função de organizador do desenvolvimento 

turístico, mediante a criação de mecanismos para fiscalização e controle das ações 

empreendidas pela iniciativa privada, sociedade civil e pelo próprio setor público (DIAS; 

MATOS, 2012). Em linhas gerais, o Estado é a autoridade legítima que, nos limites do seu 

campo de jurisdição, estabelece procedimentos para regulação da atividade turística, os quais 

devem servir de fundamento para todos os cidadãos.  

Nesse sentido, a fim de orientar a tomada de decisões referente ao 

desenvolvimento do turismo, o Estado institui as políticas públicas de turismo que, de acordo 

com Cruz (2002, p. 40), são “[...] como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias 

estabelecidas e/ou ações deliberativas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo 

geral de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num 

dado território”. 

Em outras palavras, a política pública de turismo é composta por um conjunto de 

instrumentos e dispositivos legais inerentes ao processo de planejamento governamental do 

turismo, e têm o intuito de normatizar e direcionar as ações a serem desenvolvidas tanto pelo 

próprio poder público, quanto pela iniciativa privada e comunidade local. Cruz (2006) salienta 

que as políticas públicas para o turismo primordialmente caminham para atender as demandas 

do mercado, objetivando o aumento dos fluxos. 

Todavia, Moesch (2013) discute que a política pública de turismo, em sua 

dimensão social, deve ter como eixo estruturante propiciar uma melhoria na qualidade de vida 

da comunidade envolvida, assim como do ambiente urbano, sendo condições indispensáveis 

para atrair e desenvolver novas oportunidades de geração de renda e trabalho. Esse caminho 

possibilitará que os destinos turísticos se fortaleçam a partir de uma rede de solidariedade, 

negociando com as empresas internacionalizadas, buscando suscitar o bem-estar comum e 

enfatizando a dinâmica do local e do global. 

Na busca por fazer do turismo uma alternativa econômica que beneficie de forma 

sustentável cidades e regiões, as políticas públicas relacionadas ao turismo devem contribuir 

para a geração de oportunidades de caráter econômico, social e cultural, além de criar 
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oportunidades de modernização da localidade na qual se desenvolve (BENI, 2006; AGÜERA; 

LÓPEZ-GUZMÁN, 2015). Logo, Heidemann e Salm (2009) reforçam que sem a aplicação 

prática, as políticas públicas não passam de boas intenções. 

Esse aspecto é salientado pelo autor supracitado, em virtude destas políticas 

públicas apresentarem alguns entraves para sua execução. As quais perpassam pela 

descontinuidade das ações instituídas como prioritárias, visto as trocas de equipes gestoras, e 

o foco da atuação pública em interesses particulares, em geral, limitados a questões 

partidárias, de modo que além de descontextualizadas das diretrizes previstas nas políticas 

públicas, muitas sequer saem do papel. 

Elas agrupam diretrizes, objetivos e metas a serem alcançados em médio e longo 

prazo. Cujas estratégias encontram-se disponíveis em planos, programas e projetos, que são 

instrumentos hierarquizados para efetivação da política pública. Portanto, contêm premissas 

que orientam a implantação, execução e posterior avaliação da política de turismo (CRUZ, 

2006). Assim, os planos são compostos por uma série de programas que, por conseguinte, 

contemplam um conjunto de projetos, sendo todos esses resultantes da política de turismo.  

 
A política de turismo é a espinha dorsal do “formular” (planejamento), do 
“pensar” (plano), do “fazer” (projetos e programas), do “executar” 
(preservação, conservação, utilização e ressignificação dos patrimônios 
natural e cultural e sua sustentabilidade), do “reprogramar” (estratégia) e do 
“fomentar” (investimentos e vendas) o desenvolvimento turístico de um país 
ou região e seus produtos. (BENI, 2006, p. 177). 

 

É por meio das políticas públicas de turismo que as demandas coletivas são 

geridas, sendo definidas prioridades para atuação e aplicação de investimentos (DIAS; 

MATOS, 2012). Cumpre salientar que apesar do Estado ser o responsável pela instituição das 

políticas públicas, os demais atores sociais impactados pelo turismo devem ser consultados 

durante esse processo, além de orientados quanto a suas respectivas funções e 

responsabilidades na aplicação das disposições estabelecidas.  

 

3.1 Políticas públicas de turismo no Brasil 

 

Na esfera federal, por meio das políticas públicas, o Estado tem por objetivo 

desenvolver o potencial turístico do país, pautando-se, sobretudo, nos ideais de inclusão social 

e sustentabilidade, a fim de administrar o serviço turístico brasileiro de forma a inovar na 

condução de políticas públicas pautadas no modelo de gestão descentralizada, orientado pelo 
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planejamento estratégico. Pensando nisso, no Quadro 3 é apresentado, de forma sucinta, o 

levantamento das principais políticas públicas relacionadas ao turismo no Brasil até o cenário 

atual. 

 

Quadro 3 – Principais Políticas Públicas de Turismo no Brasil 

Ano Política Pública 

1966 Criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e do Conselho 
Nacional de Turismo (CNTUR) 

1971 
Criação do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) e Fundo de Investimentos do 
Nordeste (FINOR) 

1991 
Criação do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; Revitalização do 
FUNGETUR; Lançamento do Plano Nacional de Turismo (PLANTUR); Criação 
do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) 

1994 Lançamento do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT)  

1996 Criação do Ministério do Esporte e Turismo; Apresentação de Política Nacional de 
Turismo (PNT) (1996-1999), Flexibilização da legislação 

2000 Criação do Fórum Nacional de Secretários de Estado do Turismo (FORNATUR) 

2003 Criação do Ministério do Turismo (MTUR); Reativação do CNTUR; Instituição 
do PLANTUR 2003/2007 - “Diretrizes, Metas e Programas” 

2004 Implantação do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil 
2007 PLANTUR 2007/2010 - “Uma Viagem de Inclusão” 
2013 PLANTUR 2013/2016 - “O Turismo fazendo muito mais pelo Brasil” 
2018 PLANTUR 2018/ 2022 - “Mais Emprego e Renda para o Brasil” 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira com base na obra de Silva (2017). 

 

No Brasil, as primeiras intervenções do Estado na atividade turística evocam a 

meados da década de 1930, considerada por Araújo e Taschner (2012), Beni (2006) e Santos 

(2013) como a primeira fase das políticas públicas de turismo, a qual compreende o período 

entre 1938 e 1958. Para eles, essa época é marcada pela existência de poucos instrumentos 

normativos no turismo, os quais eram regulamentados pela Divisão de Turismo (1939-1946), 

subordinada ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que foi criada através do 

Decreto-Lei nº 1.915/1939, com o intuito de organizar e fiscalizar os serviços de turismo 

interno e externo (SANTOS, 2013).  

Na segunda fase das políticas públicas brasileiras, 1958 e 1991, tem-se a primeira 

tentativa de articular a Política Nacional de Turismo (PNT), mediante a criação da Comissão 

Brasileira de Turismo (COMBRATUR) (1958-1962), através do Decreto-Lei nº 

44.865/1960. Entretanto, nenhuma ação para articulação da política nacional de turismo foi 

adotada até a extinção do órgão, de modo que somente em 1966, são estabelecidas as 
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diretrizes para elaboração da PNT, por intermédio do Decreto-Lei nº 55 (ARAÚJO; 

TASCHNER, 2012).  

Esse decreto ainda foi responsável pela criação do Conselho Nacional de 

Turismo (CNTUR) e da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), ambos organismos 

federais responsáveis, respectivamente, por elaborar as diretrizes da PNT e promovê-la 

(BENI, 2006). Nesse sentido, em 1969, o CNTUR institui a resolução nº 71, a qual traz 

indicativos para o desenvolvimento do Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), tido como 

alicerce para aplicação da PNT. No mais, nesse período, especificamente em 1971, também 

são criadas as primeiras linhas de crédito voltadas para o fomento da oferta turística, com 

foco para a hotelaria (ARAÚJO; TASCHNER, 2012).  

Ante uma análise às políticas públicas de turismo instituídas no Brasil até a 

década de 80, percebe-se que essas eram centradas na dimensão econômica do fenômeno, 

essencialmente direcionadas à implantação da atividade turística no país e, por conseguinte, 

no fomento à atração de turistas. Diante disso, o desenvolvimento da atividade turística era 

orientado por uma expressiva intervenção estatal no setor, cujas ações eram centralizadas na 

esfera pública federal, sem quaisquer direcionamentos e sistematização das ações.   

Entre os anos de 1991 e 2003 se dá a terceira fase das políticas públicas voltadas 

para o turismo, as quais são mais consistentes e passam a orientar a descentralização dos 

processos de planejamento e gestão do turismo (BENI, 2006). Logo, em 1991, o PLANTUR é 

lançado, com vistas a diversificação da infraestrutura turística. Todavia, o plano nacional não 

foi aplicado, em decorrência do período de instabilidade econômica e política enfrentada pelo 

país naquele momento (SANTOS, 2013). Constata-se também, que o referido plano é 

instituído antes da política nacional, contrariando o objetivo para o qual foi criado, que era 

nortear a efetivação da política pública de turismo.  

Diante disso, no referido ano, a EMBRATUR é reformulada, passando de 

empresa pública para autarquia de regime especial, o que ocasionou também modificações na 

sua nomenclatura e atribuição. Com isso, o órgão deixa de ser denominado de EMBRATUR 

para se chamar Instituto Brasileiro de Turismo, cuja nova finalidade era “formular, coordenar, 

executar e fazer executar a PNT”2. Em outras palavras, toda a competência alusiva à política 

nacional de turismo passa a ser concentrada nesse órgão.  

A fim de auxiliar no fomento ao desenvolvimento do Nordeste brasileiro, por 

intermédio do turismo, nesse mesmo período é criado o Programa de Desenvolvimento do 

                                                 
2 Lei 8.181, de 28 de março de 1991, art. 2º. 
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Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), o qual é direcionado ao financiamento de projetos 

de grande magnitude voltados à inclusão de infraestruturas básicas e turísticas nessa região, 

visto a concentração do fluxo turístico no Sul e Sudeste do país. As ações financiadas pelo 

programa pautavam-se na recuperação de patrimônio histórico; implantação de saneamento 

básico; construção de aeroportos e rodovias; e, administração de resíduos sólidos (CRUZ, 

2002). 

Em coerência com as demais iniciativas para a descentralização do turismo 

constantes nessa fase histórica, em 1994, é criado o Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo (PNMT), com vistas a adoção dos processos de planejamento e gestão do turismo 

na base territorial, o que contribuiu para ocasionar maior participação dos municípios no 

desenvolvimento turístico. Em linhas gerais, o intuito era auxiliar na diversificação da oferta 

turística a partir dos aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais presentes nos 

municípios turísticos ou com potencialidade para tal (FERNANDES, 2011).  

Já em 1996, foi elaborada a primeira política brasileira voltada exclusivamente 

para o turismo, a qual apresentava “um conjunto de diretrizes, estratégias, objetivos e ações 

formuladas e executadas pelo Estado. [...] Tinha como finalidade promover e incrementar o 

turismo como fonte de renda, de geração de emprego e desenvolvimento socioeconômico do 

país” (DIAS, 2003, p. 136). Dentre os programas que compunham a PNT, destacavam-se o 

PNMT e o PRODETUR, ambos contendo princípios fundamentados nas premissas básicas da 

PNT. 

Nota-se, que a década de 90 inicia uma nova fase nas políticas públicas de turismo 

no Brasil ante influências do liberalismo econômico, responsável por dirimir o papel do 

Estado interventor. Além dos movimentos ambientais e sociais, que se encontravam 

emergentes em âmbito global, e suscitavam amplos debates sobre a importância da 

preservação e conservação ambiental. Bem como inclusão social e valorização cultural dos 

povos nos discursos políticos das nações (SANTOS, 2013). É nesse contexto, que o processo 

de planejamento é adotado como ferramenta norteadora da gestão pública do turismo 

brasileiro. 

 

O planejamento público pode ser definido como um processo racionalizador 
e indispensável, realizado pela administração pública para organizar e 
coordenar os recursos disponíveis, com vistas a conquistar o bem-estar e a 
satisfação das necessidades dos cidadãos e o progresso da coletividade 
(ACERENZA, 2002, p.154. 
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Dessa feita, termos como desenvolvimento e sustentabilidade passam a orientar 

as políticas públicas de turismo, de modo que as pautas presentes nas políticas nacionais 

criadas e/ou implementadas até o final da década de 80. As quais essencialmente versavam 

acerca da regulação do mercado, fomento e promoção do turismo, nas décadas seguintes, 

passam a considerar a relevância das dimensões sociais, ambientais e culturais para o 

crescimento econômico suscitado pelo turismo. Com isso, constata-se a ocorrência de 

mudanças nos paradigmas que fundamentavam as políticas públicas de turismo brasileiras, 

conforme é detalhado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Mudanças de paradigmas nas políticas públicas de turismo brasileiras 

Dimensões até o final dos anos 80 a partir da década de 90 

Infraestrutura 

Criação de facilidades para a 
implementação de infraestruturas 

turísticas (binômio fomento-
rodoviarização) 

Implementação/melhoria de 
infraestrutura básica e de 
transporte (aeroportos, 

principalmente) 

Desenvolvimento 
Econômico 

Geração de riqueza 
(desenvolvimento econômico a 

qualquer preço) 

Geração de emprego e 
renda/desenvolvimento 

sustentável 

Gestão Centralização Descentralização/gestão 
participativa 

Escala Nacional <=> regional Regional <=> local 

Mercado Estado regulador/interventor Liberalização/Desregulamentação 

Natureza Objeto de atração Objeto de atração e de proteção 

Espaço/Território Palco de ações deliberadas Receptáculo de ações planejadas 
(espaço-objeto) 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira (2022) das obras de Cruz (2006) e Silva (2017). 

 

A quarta fase das políticas públicas de turismo no Brasil contempla os anos de 

2003 até os dias atuais, sendo focado no desenvolvimento regional e sustentável do turismo 

(SANTOS, 2013). Apesar das diversas medidas relacionadas às atividades turísticas adotadas 

até então, o marco mais evidente no país, no tocante às políticas públicas, ocorreu em 2003, 

quando o turismo passou a ser tratado como assunto prioritário do Estado. 

No referido ano, foi criado o Ministério do Turismo (MTUR), órgão federal de 

turismo responsável pela regulamentação do setor. A criação do MTUR fortaleceu o 

desenvolvimento do fenômeno turístico no país, diante do reconhecimento da necessidade de 

uma gestão especializada e diferenciada de outros segmentos. De acordo com Dias (2003, p. 

138), “a criação do Ministério foi saudada por todas as organizações ligadas ao turismo como 

medida que demonstra a valorização da atividade pelo novo governo”. 
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Com a criação do MTUR, o papel desempenhado pela EMBRATUR é modificado 

mais uma vez, passando o órgão a atuar na promoção, marketing e apoio à comercialização do 

produto turístico brasileiro no mundo (DIAS, 2003). No mais, nesse mesmo ano foi lançado o 

PLANTUR 2003-2007, tendo como premissa a gestão descentralizada do turismo (BRASIL, 

2003). Diante disso, coube às unidades federativas, através dos seus respectivos órgãos 

públicos de gestão das atividades turísticas, traçar programas e projetos pautados nas 

diretrizes do Plano Nacional de Turismo que fossem adequados à sua realidade e recursos 

(FERNANDES, 2011).  

Cumpre pontuar que o modelo de gestão descentralizada e regionalizada difundida 

pelo PLANTUR oportunizou a criação dos Conselhos Municipais de Turismo. De modo a 

instituir um modelo de gestão pública participativa, além do surgimento do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil (PRT), em 2004. 

O PRT é uma política territorial de desenvolvimento do turismo, em substituição 

ao PNMT, por apresentar um campo de atuação mais amplo, uma vez que o desenvolvimento 

do turismo passa a ser (re)pensado do âmbito municipal para o regional. Ele foi instituído para 

“transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política pública mobilizadora, 

capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o processo de 

desenvolvimento local e regional, estadual e nacional” (BRASIL, 2004, p. 11).  

Frente a relevância do PRT na política pública de turismo, em 2007, ele é 

transformado em macro programa do PLANTUR 2007-2010. Passando a ter o principal 

objetivo de colocar o turismo como indutor do desenvolvimento e da geração de emprego e 

renda no país, assim como incentivar o turismo interno (SANTOS, 2013). Pautado em um 

modelo de gestão pública coordenada e integrada, na qual é enfatizada a descentralização das 

ações, a segunda versão do PLANTUR promove a autonomia entre essas esferas.  

A partir disso, em 2008, é instituída a Lei 11.771, a qual dispõe sobre a Política 

Nacional do Turismo. De modo que “o ordenamento territorial, articulado nesses novos 

moldes e convencionado a partir dos interesses coletivos da região, deve apresentar-se como 

sustentável e emancipador, ou seja, deve promover a inclusão econômica, social e cultural” 

(BRASIL, 2007, p. 26).   

Durante os anos de 2011 e 2012 não foi instituído um novo Plano de Turismo, 

sendo recomendado, portanto, que se seguissem as propostas contidas no plano publicado 

anteriormente, em 2007. No ano de 2013, é elaborado o PLANTUR 2013-2016, o qual 

objetivava preparar o país para as Olimpíadas (2014) e Copa do Mundo da FIFA (2016), 

respeitando as diversidades regionais, pautado no desenvolvimento sustentável. As ações 
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prioritárias do plano buscavam melhorar a qualidade da oferta turística e promover os 

produtos e serviços turísticos já existentes, com vistas a aumentar a competitividade do país 

(BRASIL, 2013).  

Na versão mais recente do PLANTUR, referente ao período de 2018-2022, a 

regionalização tornou-se a diretriz central para o processo de desenvolvimento do turismo 

brasileiro (BRASIL, 2018). Com isso, por intermédio do plano nacional, o desenvolvimento 

regional do turismo visa contribuir para impulsionar a competitividade do país, além de 

incrementar melhorias na qualidade de vida. 

Nas políticas públicas aqui apresentadas, observam-se gargalos na abordagem de 

GI, uma vez que, em geral, os planos de turismo não explanam acerca de GI, assim como não 

são constatados incentivos à utilização das TDIC para a gestão das informações turísticas, 

sejam direcionadas ao uso do turista ou para a elaboração, armazenamento e difusão de 

políticas públicas. 

Contudo, destaca-se que o PLANTUR 2018-2022, no eixo estruturante 

“Ordenamento, gestão e monitoramento” são apresentadas iniciativas relevantes em dois 

pontos estratégicos: efetivar e apoiar a estruturação de uma rede de observatórios de turismo 

em âmbito nacional, e ampliar a divulgação e o acesso às informações e aos dados turísticos 

(BRASIL, 2018). À vista disso, a PNT sinaliza que, no âmbito das organizações públicas, a 

GI vem ganhando espaço na elaboração de observatórios de turismo.  

 
Um observatório de turismo tem, entre os seus objetivos, o 
acompanhamento, observação, coleta, tratamento, análise, geração e 
monitoramento de dados e informações sistematizadas e padronizadas sobre 
atividade turística em distintos níveis administrativos regional, estadual e 
municipal. Trata-se de um recurso institucional que permite acompanhar o 
desempenho do turismo em nível administrativo, contribuindo para o 
planejamento sustentável da atividade e fortalecimento do turismo como 
opção de desenvolvimento econômico (BRASIL, 2018, p. 82). 

 

Assim, a última versão do PLANTUR (BRASIL, 2018) identifica na incipiente 

disposição de informações, estudos e estatísticas produzidas sobre o turismo, um problema 

comum aos gestores da atividade, sejam eles públicos ou privados. Logo, por meio da 

ampliação à divulgação de dados e acesso a informações relacionadas ao setor de turismo é 

delimitada uma solução, a partir da criação da Conta Satélite do Turismo (CST). 

A CST é um instrumento desenvolvido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), a partir dos dados das Contas Nacionais, para medir o impacto efetivo da atividade 

turística na economia de uma nação. Com a CST, é possível dimensionar o volume e a 
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importância econômica do turismo, assim como dados detalhados sobre o consumo dos 

turistas e sobre a forma como esse consumo é satisfeito pela produção das empresas e pelas 

importações (BRASIL, 2018). Esse ponto sustenta a iniciativa do Governo Federal de ampliar 

a divulgação e o acesso às informações e aos dados relacionados ao setor de turismo, apesar 

disso, as ações nesse âmbito ainda são insuficientes. 

 

3.2 Política pública de turismo em Sergipe e Estância 

 

No que concerne às políticas públicas sergipanas, visando regular e induzir o 

desenvolvimento do turismo pelo país, a EMBRATUR passou a incentivar a criação de 

empresas e conselhos de turismo nos estados brasileiros (SILVA, 2012). Logo, em 1971, é 

fundada a Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), com o objetivo de elaborar e 

monitorar a política de turismo do Estado de Sergipe. No Quadro 5 é possível observar que 

algumas políticas públicas relacionadas à atividade turística em âmbito estadual encontram-se 

alinhadas com as diretrizes nacionais. 

 

Quadro 5 - Políticas Públicas de Turismo em Sergipe 

Ata Título 
971 Criação da Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR) 
001 Instituição do Plano Estratégico Estadual de Turismo de Sergipe 

003 Criação da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR); Implantação da 
primeira fase do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

004 Implantação do Programa de Regionalização do Turismo 

005 Primeira versão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável (PDITS) 

012 Implantação do Prodetur II 
013 Atualização do PDITS 
018 Implantação do Plano de Regionalização do Turismo 
019 Prodetur + Turismo 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Em 1994, é instituído o PRODETUR/NE em Sergipe, o qual contemplava, a 

priori, nove municípios (SERGIPE, 2002): Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, 

Neópolis, Gararu, Itaporanga D’Ajuda, Estância, Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy. O 

programa foi dividido em três áreas de atuação: Aracaju/São Cristóvão; Litoral Sul; e, Litoral 

Norte. Na primeira fase, ocorrida em 2002, o estado recebeu cerca de US$ 58 milhões para 

financiamentos de projetos voltados para a implantação e (re) estruturação de infraestruturas 

básica e turística, tem por base os segmentos de lazer, cultura e eventos (SERGIPE, 2002). 
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Frente a uma análise das intervenções efetuadas no destino, percebe-se o papel do 

programa como instrumento de urbanização turística (CRUZ, 2002), sobretudo, ao 

ponderarmos que cerca de 90% dos investimentos do PRODETUR I no Estado foram 

centrados em Aracaju e destinados à infraestrutura básica e superestrutura, competência 

inerente às secretarias de planejamento e urbanização. Em 2012, é instituída a segunda fase do 

programa. 

Com o propósito de desenvolver a política pública de turismo do estado, em 2003, 

é instituída a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), ao passo que a Empresa Sergipana de 

Turismo (EMSETUR), criada em 1971, é reformulada e passa a desempenhar a função de 

promoção e apoio à comercialização do destino Sergipe. Todavia, em 2004, através da Lei nº 

5.417, a EMSETUR é extinta, voltando a desenvolver suas atividades apenas em 2006 

(SILVA, 2012).  

Em 2004, o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil - é 

implantado em Sergipe, ao passo que, em 2005, se dá a instituição da primeira versão do 

PDITS, como resultado do PRODETUR, contemplando o Polo Costa dos Coqueirais, 

composto por treze municípios (SILVA, 2012): Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São 

Cristóvão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Pacatuba, Brejo Grande, Itaporanga 

D’Ajuda, Santo Amaro das Brotas, Estância, Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy. 

Em 2009, foi instituído o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do 

Turismo de Sergipe, período 2009-2014, que objetivava “[...] consolidar o turismo no estado 

de Sergipe como estratégico para o desenvolvimento sustentável” (SERGIPE, 2009, p. 55). O 

plano era dividido em quatro macroprogramas: Planejamento e Gestão, Competitividade do 

Turismo, Infraestrutura Básica e Turística e, Promoção e Apoio à Comercialização. E em 

2013, o plano é atualizado. 

O Prodetur II, em 2012, possuía em sua composição uma matriz de investimentos 

que contava, na Estratégia de Comercialização (SILVA, 2012), com recursos para a 

atualização, execução e monitoramento do plano de marketing, contudo não contemplava 

iniciativas relacionadas à GI. A carência de instrumentos públicos estaduais voltados a GI 

demonstra uma fragilidade e imaturidade do poder governamental numa área fundamental 

para competitividade do destino Sergipe, principalmente no âmbito da promoção onde a 

informação é um elemento básico para ações assertivas e de resultado. 

Para Salvador e Costa (2010), o turismo é tido como uma indústria de informação, 

com utilização intensiva e extensiva, revestindo um papel fundamental na organização e 

otimização dos processos, designadamente na tomada de decisão. Nesse sentido, a GI se 
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constitui em um importante instrumento estratégico da atividade turística, principalmente 

como subsídio à tomada de decisões pelo poder público, iniciativa privada e os turistas. 

Todavia, as políticas públicas sergipanas de turismo, assim como as federais, não incentivam 

a utilização das TDIC para a gestão das informações, seja por parte dos turistas, seja para a 

própria gestão pública. 

Esse panorama reforça o cenário de improvisações e amadorismos que ainda 

circunda a gestão pública do turismo. Isso se dá, em muitos casos, pela ausência de 

profissionalismo e planejamento na gestão pública do turismo, além da desconexão às novas 

exigências da demanda, às necessidades do território, às inovações tecnológicas e às 

tendências emergentes no turismo.  

No âmbito da esfera municipal, cujas ações devem ser orientadas pelas políticas 

públicas nacionais e estaduais, o panorama é ainda mais evidente, sobretudo nos destinos 

onde o turismo ainda não é consolidado. Em geral, os órgãos públicos ligados ao turismo 

desses territórios são geridos por profissionais sem formação técnica na área, cujas ações não 

são orientadas por informações sistematizadas, o que prejudica o desenvolvimento do turismo 

no destino. 

Dessa feita, é imperativo que as políticas públicas municipais, ante a proximidade 

com a realidade de seus territórios, tornem mais expressivas as ações planejadas dos entes 

públicos na regulação, fomento e monitoramento da atividade turística. Isso perpassa, pela 

instituição e aplicação de políticas públicas de turismo que evoquem a ampla participação 

social e fomentem maior valor competitivo ao destino turístico, por meio de recursos 

endógenos e forças exógenas. 

À vista disso, progressivamente, nos últimos anos, o município de Estância 

evoluiu significativamente em políticas públicas de turismo (Quadro 6), contribuindo com o 

desenvolvimento da atividade em âmbito municipal, além de apresentar estratégias e ações 

voltadas ao incremento e estruturação do turismo no destino. 

 

Quadro 6 - Políticas Públicas de Turismo em Estância 

Data Título 
2019 Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo 
2020 Inventário e Diagnóstico Turístico Municipal 
2022 Ordenamento dos Usos da Água da Praia do Saco 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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A partir do exposto percebe-se que, apesar da descentralização ser uma diretriz 

constante na política pública nacional desde a década de 90, as diretrizes e estratégias de 

turismo designadas pelo Estado, em nível local, no município de Estância ainda são muito 

recentes, remontando ao ano de 2019.  

Fernandes (2011) salienta que esse cenário é percebido em vários destinos 

turísticos nacionais, nos quais, mediante a prerrogativa da constituição de instâncias de 

governança, pelo Mapa do Turismo Brasileiro3, como condicionante para o acesso a recursos 

financeiros disponibilizados pelo MTUR, os gestores públicos dos territórios passaram a 

empreender maiores esforços para a instituição de políticas de turismo em suas jurisdições. 

Dentre as políticas públicas estancianas listadas, destaca-se, pela relevância, o 

Inventário e Diagnóstico Turístico Municipal que consiste no levantamento, identificação, 

registro e divulgação dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, bem como as 

estruturas de apoio ao turismo, as instâncias de gestão e outros elementos gerais que 

viabilizam a atividade turística, servindo como base de informações para que se planeje e 

gerencie adequadamente o processo de desenvolvimento (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 

2020b). 

Estância é um município diverso em elementos atrativos para o turista. Por 

intermédio do inventário turístico (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020b), foram 

identificados alguns elementos naturais, como rios e praias, tais quais bens culturais como 

escolas de samba, blocos de rua, pisa pólvora e barcos de fogo, este último reconhecido como 

patrimônio cultural imaterial de Sergipe. Além de artesanato característico, foi constatada 

também a existência de uma culinária local representativa, com pratos à base de peixes, 

mariscos e frutos provenientes da restinga, como cambuí, mangaba e araçá. 

No que concerne ao diagnóstico turístico do município, em linhas gerais, foi 

percebido como pontos fortes a diversidade de bens e serviços turísticos, assim como 

elementos com potencialidade para o consumo turístico, além da existência de órgão 

municipal de turismo e instância de governança turística (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 

2020b). Dentre os pontos fracos, foi pontuada a desarticulação intraterritorial da gestão 

municipal de turismo, incipiência de instrumentos de planejamento governamental, e ausência 

de estudos e informações sobre fluxo, oferta e demanda turística.  

Contudo, assim como na dimensão do governo nacional e estadual, o município 

não dispõe de políticas específicas que contemplem a área de GI Turística, cuja relevância se 

                                                 
3 Disponível em: http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html. Acesso em: 4 jul. 2022. 
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dá por essa tornar capaz a promoção do desenvolvimento social e econômico, não somente 

das populações, mas também dos setores da economia ao qual se destinam. Assim, a 

inexistência de TDIC de GI turística no município de Estância contribui para que a gestão 

pública municipal encontre dificuldades para articular ações planejadas com base nos 

instrumentos de planejamento que equitativamente beneficiem a turistas, residentes e gestores 

privados.    

Desse modo, diante do panorama apresentado, fica claro que as políticas públicas 

de turismo apresentam algumas fragilidades e gargalos, a exemplo da descontinuidade de 

ações previstas; políticas desarticuladas e descontextualizadas; baixa participação da 

sociedade local e iniciativa privada; instrumentos limitados a interesses particulares; diretrizes 

pouco aplicáveis; clareza insuficiente sobre as funções e atribuições de cada ator social; 

indicadores ineficientes para controle e monitoramento da atividade turística; ações 

imediatistas e pontuais, dentre outros. 

Nessa direção, constata-se que as políticas públicas direcionadas ao turismo, em 

suas diferentes esferas de jurisdição, não impulsionam o uso das TDIC, assim como da GI 

para auxílio nos processos de planejamento e gestão da atividade turística, durante os quais o 

levantamento e análise de informações são indispensáveis.  

A escassez de dados confiáveis agrupados e sistematizados contribuem para que a 

organização e desenvolvimento da atividade turística ocorram de modo amador, assim como 

propicia a ocorrência de imperícias no processo de estruturação das políticas de turismo e 

desconhecimento dos atores sociais sobre o disposto nesses instrumentos regulatórios.  

Logo, o uso da TDIC auxilia nas políticas públicas por propiciar rápido e 

facilitado acesso a informações sobre o destino, o que estimula a realização de estudos e 

pesquisas para respaldar as ações propostas nos instrumentos normativos, maior facilidade de 

acesso a informações por parte de turistas e trade turístico, assim como maior interação entre 

os sujeitos envolvidos com o turismo.  

Com isso, a criação de uma TDIC para GI turística para o município de Estância 

pode contribuir para a obtenção e utilização de informações que possibilitem a identificação 

mais célere e eficaz de problemáticas que impactam o destino e soluções para mitigá-las, 

auxiliando na tomada de decisões. 

Ademais, diante do volume e celeridade das informações disponíveis, e a 

crescente relevância da presença das pessoas e instituições no ambiente virtual, é 

imprescindível possibilitar aos consumidores um acesso rápido à informações confiáveis e 

previamente sistematizadas sobre o destino em meios digitais de comunicação turística, 
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sobretudo durante o processo de compra. Assim, as ações de marketing digital devem se 

amparar nas TDIC para GI turística, a fim de destinar aos turistas informações relevantes e 

coerentes ao seu perfil de consumidor, o que impulsiona a competitividade do destino no 

mercado turístico.  
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4 O MARKETING DIGITAL E A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

 

Sobre a etimologia do termo “marketing”, essa tem sua origem na língua inglesa, 

e tem como significado “mercado em movimento”, advento ao surgimento do comércio e 

que atualmente popularizou-se e vem sendo aplicado também no ambiente virtual, mas suas 

definições ainda podem ser bastante abrangentes.  

Tendo suas origens no mercado privado que, portanto, visa lucro, o marketing 

também pode ser aplicado às instituições sem fins lucrativos. De acordo com Solovy e Pinto 

(2019), para as organizações que não tenham fins lucrativos, o marketing tem a proposta de 

alcançar metas institucionais, ou até mesmo auxiliar na utilização de serviços 

organizacionais, onde Kotler (1998, p. 52) diz que: 

 

A razão básica de uma organização que não visa lucro interessar-se pelos 
princípios formais do marketing, é que eles permitem que a organização se 
torne mais eficaz na obtenção de seus objetivos. As organizações em uma 
sociedade livre dependem das trocas voluntárias para que possam realizar 
seus objetivos. Os recursos devem ser atraídos, os empregados devem ser 
estimulados, os clientes devem ser encantados. O planejamento de 
incentivos apropriados é um passo importante no estímulo dessas trocas. O 
marketing é a ciência que mais se preocupa com o controle eficaz e 
eficiente das trocas. 

 

O marketing pode e deve ser utilizado por organizações públicas e do terceiro 

setor para mediar suas informações, estas de cunho social, para os seus usuários. Desse modo, 

auxiliando nesse processo de troca para o desenvolvimento de suas atividades, bem como para 

obtenção dos seus objetivos. 

De acordo com Churchill Junior (2017), o marketing pode ser definido como um 

processo que visa planejar e organizar a execução, definir preços e valores, promover 

disseminação de ideias, serviços e produtos, para criar troca satisfatória entre quem oferece e 

quem consome determinado produto. Ao considerar essa atividade no meio digital, Cintra 

(2010, p. 7) refere-se a ela como: 

 

Uma nova e poderosa ferramenta para as empresas que estão vivendo o 
momento de competitividade. Essa nova tendência faz com que as 
propagandas estejam mais atualizadas e sejam muito mais criativas; por 
consequência, os usuários passam a sentir interesse em procurar pelos 
produtos da empresa, em vez da propaganda ser levada até eles. 
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Um ponto importante quando o marketing é aplicado na Ciência da Informação 

diz respeito à necessidade de se considerar a existência de níveis de integração e coordenação 

entre variadas áreas do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar. Para qualquer 

negócio é necessário que haja estratégias de marketing, embora seja uma temática 

normalmente disponibilizada nas formações e qualificações profissionais de Administração, 

também deve ser abordada por profissionais da informação. De acordo com a pesquisa de 

Bonifácio (2015, p. 25): 

 

[...] foi percebida uma reflexão real sobre a interdisciplinaridade de 
marketing e ciência da informação, procurando caminhos conjuntos de 
desenvolvimento. Em todos os outros autores foi constatada a mera 
aplicação de técnicas de uma disciplina no contexto da outra, indicando 
multidisciplinaridade, o que não caracteriza uma verdadeira relação 
interdisciplinar. 

 

Uma área de pesquisa interdisciplinar não transpõe simplesmente de teorias e 

conceitos tomados de outras áreas do conhecimento. Mas sim um transporte de ideias, 

métodos e de pensamento próprio, respeitando as características existentes na área de estudo 

em si, aplicando as possíveis condições e características da qual está correlacionado 

(BARRETO, 2007).  

Considerando essa interdisciplinaridade, tem-se que ela não se atém apenas a 

tipologias de pesquisas, mas também a métodos. A citar a utilização de recursos tecnológicos 

para construção da informação e conhecimento, sendo que a sociedade passa por uma 

revolução tecnológica que encurta distâncias, fronteiras e tempo de espera.  

A facilidade de acesso ao ambiente digital proporcionou, em curto prazo, 

alterações na ideia de espaço e tempo. O desafio é saber como mediar toda esta informação, 

com a utilização dos meios digitais, para o desenvolvimento de um conhecimento produtivo. 

A mediação da informação no ambiente digital é um processo fundamental para a formação 

do conhecimento, reconhecendo que a tecnologia digital é transversal a todas as mídias 

(PASSARELI, 2014), sendo assim acessível para a maioria das sociedades. 

Pensando nisso, é possível afirmar que as ações dessa ciência são direcionadas as 

informações de produtos e serviços de qualquer localidade turística, podendo ser utilidade na 

promoção e acesso ao produto/serviço/informação, considerando que a sociedade deve 

conhecê-lo para que o seu interesse seja despertado para seu uso/aquisição/acesso 

(TAVARES et al., 2011). 
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Na atual conjuntura das TDIC, o Turismo vem se demonstrando muito ativo na 

utilização das mídias sociais digitais, principalmente as “redes sociais”. Essas mídias 

também podem ser agregadas a apps de dispositivos móveis, principalmente a smartphones, 

com a intenção de promover a informação e a disponibilização das informações, serviços e 

produtos de determinado destino turístico (MENDES FILHO et al., 2017).  

Fundamentadas em tecnologias que difundem as interações sociais, essas redes 

têm auxiliado na expansão e organização dos processos de divulgação no âmbito digital, bem 

como nas ações desenvolvidas pela gestão visando à comercialização de produtos e destinos 

turísticos, englobando também muitas outras possibilidades de inovações em comunicação. 

Segundo Alves (2010, p. 854): 

 

O estudo das redes sociais e das mídias locativas, notadamente de suas 
aplicações no turismo, é um contributo para órgãos públicos e empresas 
como subsídio para a elaboração de estratégias de divulgação de destinos e 
produtos, de gestão pública e empresarial, de oferta e prestação de serviços, 
entre outros. 

 

Essa utilização de redes sociais, bem como de apps móveis, auxilia no processo 

de divulgação e disseminação da informação, e promove a interação entre fornecedor e 

consumidor, auxiliando nas pesquisas de mercado e no estudo de usuário, para que assim 

possa ser posta em prática as funções do marketing. No segmento turístico, a aplicação de 

estratégias de marketing tem variadas vantagens, incluindo o retorno financeiro para 

determinado destino.  

Assim, podem ser observados principalmente os profissionais da informação 

como consultores de melhores estratégias, que relacionando as unidades de informações no 

desenvolvimento de suas ferramentas digitais, demonstram o ponto de vista desses 

profissionais, significando a projeção de melhores sistemas de informação. Com o 

profissional da informação, a organização da informação tem maior eficiência na 

recuperação, no atendimento ao usuário, na disponibilização de ambientes mais acolhedores 

e na facilitação de acesso aos destinos, sejam eles virtuais sou físico, no caso do virtual, 

direciona-se a ideia de Realidade Aumentada (RA)4.  

O desenvolvimento das novas plataformas e mídias digitais tem aberto novas 

oportunidades para colaboração e compartilhamento de informações (SANTOS; FREIRE; 

                                                 
4A RA permite visitar locais fechados ou impossíveis de acessar pela sua natureza. Apontando para o ponto 
turístico, o app pode mostrar o seu “raio-X”, revelando o seu interior e facilitando informações sobre a 
arquitetura ou as peças existentes. (PAIM, 2019, n.p.) 
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SILVA, 2009), partindo da premissa de que a aplicação de estratégias de marketing digital 

tem a intenção de disseminar e mediar informações sobre determinado ponto turístico.  

Desde a criação e popularização da internet, a comunicação tem sua mediação 

feita por computadores, e na atualidade por celulares, destacando primeiramente as 

plataformas de mídias sociais e depois os apps móveis. Pensando nisso, essas tecnologias são 

não somente suportes para “espalhar” informação, mas sim para organizar de forma 

simplificada, o processo de organização de informação é uma linha muito comum nos 

estudos da área da Ciência da Informação. 

Para Cintra (2010), o marketing digital é a forma de promover produtos ou 

marcas através do meio digital, utilizando as principais ferramentas que as empresas têm 

para comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo. É 

utilizado como uma ferramenta da gestão da comunicação e interação entre os 

fornecedores/gestores com os usuários/clientes/turistas. Nessa perspectiva, as organizações 

públicas e privadas que desejam alcançar sucesso devem se qualificar constantemente para 

fazer uso efetivo das potencialidades das TDIC, a fim de tornar-se conhecida ou popular 

entre os seus possíveis usuários.  

Isso porque, os cidadãos têm migrado para as plataformas digitais, 

principalmente as redes sociais e apps móveis, em sua maioria. Essa informação a respeito 

do comportamento do usuário-alvo é fundamental para que a organização, seja ela pública, 

privada ou do terceiro setor, consiga se atualizar, com a finalidade de levar suas informações 

até os seus usuários. 

Pensando no conceito de marketing digital, Araújo (2018) apresenta os principais 

três indicadores: visibilidade, influência e engajamento, definindo-os como respectivamente:  

 

[...] que se refere à capacidade de alcance do conteúdo exposto, sendo uma 
medida relacionada à audiência, tamanho do público atingido, volume e 
frequência”, “relaciona-se com a autoridade de quem publica” e “que mede 
o quanto o conteúdo gerado obtém de entrosamento e interação do público e 
com o público. (ARAÚJO, 2018, p. 10). 

 

Para que haja o êxito de projetos de marketing no ambiente on-line, é de 

fundamental importância que os indicadores sejam acompanhados diariamente, a fim de que 

sejam definidas estratégias voltadas para atender aos anseios informacionais dos seus 

respectivos usuários. Tais iniciativas devem considerar um planejamento estratégico de 

marketing que entenda o perfil das necessidades informacionais e quais canais de 

comunicação deverão ser utilizados nesse processo de mediação das informações.  
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Em relação à Ciência da Informação Capurro e Hjørland (2003) apresentam a 

evolução do marketing com essa ciência, apoiando-se em paradigmas e nos sistemas de 

informações, cujo processo não relacionava o sujeito “cognoscente” de todo o processo 

informacional e comunicacional, sendo este direcionado ao processo de mediação. O 

conceito de mediação da informação pode ser agregado a qualquer temática, no caso, às 

ações fundamentadas no marketing turístico, sejam elas já existentes ou em fase de 

planejamento, pois, como ressalta Almeida Júnior (2009, p. 92), trata-se de:  

 

[...] toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação, 
direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual 
ou coletiva; que propicia à apropriação de informação que satisfaça, plena 
ou parcialmente, uma necessidade informacional. 

 

A mediação da informação via estratégias de marketing busca criar um elo entre 

o possível usuário e o destino ou atividade turística promovida, sendo necessária uma 

interferência do mediador referente às informações mais pertinentes a essa divulgação, em 

que a intenção seja atrair o turista. O marketing tem um papel fundamental na elaboração de 

imagens positivas no imaginário do consumidor/cidadão, abrangendo um complexo sistema 

de identificação de públicos, linguagens e ambientes.  

Nesse sentido, aponta-se o Turismo também como uma área de pesquisa 

interdisciplinar, sendo esse um sistema aberto, estando sempre em “simbiose” com outros 

cenários, sendo possível identificar também as ciências ecológicas, sociais, econômicas e 

culturais (BENI, 2012), visto isso, está disposta a sofrer transformações de acordo com a 

origem de sua pesquisa e aplicação.  

Aceitar e promover essas relações favorece a troca de conhecimentos entre todas 

as ciências já conhecidas, amplificando a produção de informações acerca da temática do 

marketing digital. Para Souza (2012, p. 88), a “ciência da informação está mais afeita à 

abordagem transdisciplinar, tendo em vista que, seus estudos iniciais foram elaborados por 

indivíduos de múltiplas profissões”. Quando os preceitos de marketing são utilizados para 

auxiliar na mediação de informação em questões voltadas para o turismo, é necessário o 

conhecimento de profissionais de outras áreas, estabelecendo não somente uma relação 

comercial, mas sim, informacional.  

Observa-se que a função do turismo como atividade econômica amplia aquele 

significado simplista que põe a atividade apenas como um gerador de renda, provocando 

saldos políticos e econômicos. Podemos ver atualmente o mundo vivenciar grandes 
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transformações no cenário econômico e político, motivadas pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), o que vem impactando diversas áreas da sociedade, em especial o 

segmento turístico.  

Quando se pensa em turismo imediatamente se associa a algum tipo de ação 

promocional que foi tocada pelas diversas mídias, seja online ou offline. O marketing digital 

nesta perspectiva torna-se um instrumento básico para fazer um atrativo, roteiro ou polo se 

concretizar em algo mercadológico, ou seja, tornar-se conhecido e interessante para turistas e 

investidores. Tendo como função atender satisfatoriamente às necessidades do consumidor, 

essas podem ser explícitas e implícitas, pretendendo apresentar soluções para determinados 

problemas. 

Na atualidade, a tecnologia é utilizada como uma importante ferramenta no 

fomento à atividade turística, visando a facilitação do acesso instantâneo e móvel a todo tipo 

de informação e comunicação. A tecnologia aqui em destaque é o smartphone, um 

equipamento que disponibiliza um sistema operacional com variadas funcionalidades que 

auxiliam e conjugam seus usuários de forma cômoda, atendendo às suas necessidades 

informacionais e auxiliando nas relações sociais, podendo ser utilizado tanto no sentido 

pessoal, quanto no profissional. 

Pensando no sentido profissional, Martins, Vilar e Santana (2018) dizem que, os 

agentes e empresas que trabalham no setor turístico devem atualizar-se sobre o uso de 

tecnologias em suas práticas/atividades, considerando que já foi comprovado que essa 

inserção é benéfica, pois auxilia na disseminação e no marketing de determinado produto e/ou 

serviço turístico. Ainda segundo os autores, “no contexto de tecnologia e turismo, os apps são 

recursos relevantes para o acesso à informação, desenvolvimento de atividades e solução de 

necessidades ou carências, de forma rápida e prática na palma da mão” (MARTINS; VILAR; 

SANTANA, 2018, p. 116). Nesse sentido, os apps seriam um software desenvolvido para ser 

instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como um telefone celular, smartphone, smart 

tv e tablets. 

A disponibilização de variados recursos digitais auxilia para que os destinos 

turísticos se tornem híbridos, ou seja, formados por recursos impressos e digitais. Na 

atualidade, os turistas/visitantes podem ter acesso a vários recursos informacionais sem 

necessariamente ter que visitar fisicamente o destino ou atração turística, considerando que os 

recursos digitais permitem uma disponibilização de registros fotográficos e fílmicos de alta 

resolução, para que a experiência seja mais atrativa.  
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Diante dessa realidade, os profissionais que trabalham com a Gestão da 

Informação e do Conhecimento em contextos turísticos devem se capacitar para conseguir 

conquistar o turista, por meio da mediação de informações atrativas e interativas, priorizando-

se a utilização da linguagem audiovisual para atrair a atenção dos usuários, como também o 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem essa interação, como os apps móveis. 

O app móvel de informações turísticas tem caráter formativo, de prestação de 

serviço e cultura à sociedade, que muitas vezes visa, sim, o lucro financeiro, mas que 

consequentemente abrange vários aspectos. A popularização dos dispositivos móveis mudou 

o cenário turístico promovendo o acesso à informação e a facilidade interação com os 

atrativos dos lugares. Graças às pesquisas on-line, turistas de todas as regiões e nacionalidades 

contam com informações sobre produtos e serviços disponíveis, fazendo com que tomem 

decisões de viagem mais fundamentadas.  

Assim, a gestão pública sente-se impelida a reagir para fomentar o segmento, 

oportunizando políticas públicas que incentivem fonte de renda para a população local e 

regional que sobrevive do turismo. Os serviços móveis são capazes de adaptar a informação e 

torná-la acessível para as necessidades do viajante, assim como a localização e coordenadas 

do local (LAMSFUS; ALZUA-SORZABAL, 2013).  

Para entender um pouco melhor como se dá a aplicação desses serviços em apps 

móveis na prática, a seguir serão apresentados alguns apps identificados (ano de 2021), que 

possuem diversidade de layout, cores e conteúdo, contudo trazem algumas funcionalidades 

básicas comuns: onde comer e onde hospedar-se (Figuras 2 a 9), além de passeios e roteiros. 
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Figura 2 – Layout e funcionalidades do app Guia Tur Salvador 

 

Fonte: Guia Tur Salvador (2021). 

 

O app Guia Tur Salvador apresenta um design simples e de fácil navegabilidade 

com 21 botões com os serviços diversos, roteiros e conteúdos históricos do destino. O 

aplicativo oferece suporte ao turista e o auxilia em suas escolhas, apresentando sugestões dos 

principais pontos turísticos do destino e todo o conteúdo histórico, bem como a sua 

localização, fotos e informações dos principais roteiros turísticos de Salvador-BA. 
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Figura 3 – Layout e funcionalidades do app São Paulo 

 

Fonte: São Paulo (2021). 

 

O app São Paulo é uma plataforma privada com limitações de funcionalidades e 

de recursos, tendo sua área comercial vinculada às operadoras e agências internacionais, 

apresentando o preço dos pacotes em Euro e interface traduzível para seis idiomas. Sendo 

uma ferramenta com foco direcionado ao turismo de negócios, característico do estado de São 

Paulo.  
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Figura 4 – Layout e funcionalidades do app Guia Turístico de Teresina 

 

Fonte: Guia Turístico de Teresina (2021). 

 

O Guia Turístico de Teresina apresenta uma tela de abertura muito convidativa 

com um mosaico de imagens e com uma logomarca moderna e com cores leves, o que torna 

nesse ponto uma referência para o app do projeto de intervenção proposto. No entanto, seu 

conteúdo e usabilidade não são consistentes, pois, as orientações são básicas e sem imagens. 
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Figura 5 – Layout e funcionalidades do app Tudo em Gramado 

 

Fonte: Tudo em Gramado (2021). 

 

O app Tudo em Gramado é um excelente exemplo de guia digital móvel com um 

layout e conteúdo muito convidativo, além das informações funcionais para o visitante. O app 

oferece destaques com dicas detalhadas dos principais roteiros e atrativos turísticos do destino 

com uma atualização periódica. Isso torna a linguagem e dinâmica do app muito próxima a de 

um portal de notícias e curiosidades sobre Gramado-RS.  
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Figura 6 – Layout e funcionalidades do app Guia Campos do Jordão 

 

Fonte: Guia Campos do Jordão (2021). 

 

O Guia Campos do Jordão foi apresentado neste estudo por trazer uma linguagem 

de apresentação de conteúdo muito diferente dos demais app de destinos turísticos. Esse app 

possui uma linguagem editorial muito parecida com as plataformas de aquisição de pacotes, 

serviços de viagem e hospedagem como: Decolar, Booking, Airbnb e Tripadvisor.  
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Figura 7 – Layout e funcionalidades do app Guia Turístico Ilha Bela 

 

Fonte: Guia Turístico IlhaBela (2021). 

 

O app Guia Turístico de Ilha Bela propõe uma navegação muito fácil e com uma 

funcionalidade que proporciona informações relevantes com imagens e textos convidativos e 

bem-produzidos. Destacando-se nesta pesquisa pela qualidade e praticidade de manuseio.  
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Figura 8 – Layout hot site SP Pra Todos 

 

Fonte: SP pra todos (2021). 

 

Uma observação feita durante o levantamento é que nenhuns dos apps citados 

pertencem à administração pública. Há alguns destinos que disponibilizam algumas 

funcionalidades de app móvel em hotsites, com informações específicas de turismo, 

vinculadas à página da Secretaria de Turismo ou da página principal da prefeitura, como é o 

exemplo dos sistemas de São Paulo e do Rio de Janeiro que assim como os apps apresentados 

disponibilizam conteúdo informativo e orientativo ao turista na localidade (Figuras 8 e 9).  
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Figura 9 – Layout site RIO TUR 

 

Fonte: RIO TUR (2021). 

 

As análises das referências apresentadas serviram não apenas para a construção do 

referencial teórico, mas também para identificar quais as principais informações que devem 

ser disponibilizadas na criação do produto, bem como aspectos visuais. Ao examinar os 

aplicativos, identificaram-se padrões de funcionalidades, layouts e informações turísticas de 

grande relevância para o desenvolvimento do produto de intervenção deste estudo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente investigação trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, caráter exploratório-descritivo e natureza aplicada. A coleta de dados foi realizada 

por meio de pesquisa bibliográfica, pertinente ao assunto utilizando-se livros, artigos 

científicos, pesquisa bibliográfica e sites para caracterizar a promoção turística do município. 

Também foi realizada através de entrevista com prestadores de serviços turísticos do 

município e com os responsáveis pela Gestão Pública que possam fornecer informações 

relevantes para a formulação e avaliação do produto.  

Uma melhor visualização da metodologia pode ser feita através do mapa mental 

apresentado na Figura 10, a seguir. 

 

Figura 10 – Mapa mental dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: Allan Alberto dos Santos Oliveira (2021). 

 

A linha de pesquisa adotada para essa investigação foi a “Gestão da informação e 

do conhecimento e sociedade”, e que de acordo com o conceito apresentado no site do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) identifica na situação de, 



63 
 

 

[...] abranger pesquisas sobre a informação em seu processo de produção e 
comunicação que envolvam recortes históricos, sociais, tecnológicos e de 
gestão em variadas unidades de informação, seja em ambiente físico ou 
virtual. Pesquisas sobre gestão e tecnologias da informação e da 
comunicação. Suporte e mídias informacionais. Estudos sobre competências 
profissionais e práticas de gestão da informação e do conhecimento. 
Pesquisas sobre gestão e tecnologia da informação aplicada para o 
desenvolvimento de sistemas e dispositivos facilitadores do acesso e uso da 
informação. Estudos sobre mediação, apropriação e uso da informação. 
(PPGCI, 2021, n.p.). 

 

O método qualitativo de pesquisa é aqui entendido como aquele que se ocupa do 

nível subjetivo e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, 

dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais 

(MINAYO, 2013). Nesse estudo a referida abordagem se faz necessária, pois permite 

conhecer o fenômeno (turismo) em profundidade, para que se possa descrever, analisar e 

compreender o turismo de Estância sob os pontos de vista de diversos atores sociais 

relacionados ao tema.  

Para a coleta de dados e aplicação do produto, o método qualitativo “agrega 

diversas técnicas de pesquisa social, com as quais se estabelece uma estrutura coletiva, 

participativa e ativa no nível da captação da informação, requer, portanto, a participação das 

pessoas envolvidas no problema investigado” (GONÇALVES; LEITE; CIAMPONE, 2004, p. 

51). Na presente investigação há a participação ativa do pesquisador e autor deste trabalho, 

que atualmente é colaborador do setor do turismo, objeto desse estudo, contando com a coleta 

de dados em todas as esferas, bem como sua análise e aplicação.  

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, que de acordo com Fleury e 

Werlang (2017, p. 2) “[...] se concentra em torno dos problemas presentes nas atividades das 

instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está empenhada na elaboração de 

diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções”. Esse tipo de pesquisa é 

geralmente o mais utilizado na produção acadêmica de dissertações em programas de 

mestrado profissional, que é o caso deste. 

 

5.1 Estudo de caso: município de Estância 

 

Em 16 de setembro de 1621, uma carta de sesmaria foi doada a Pedro Homem da 

Costa, originário do México, cuja padroeira é Nossa Senhora de Guadalupe. Encantado com 

as extensas matas e os terrenos apropriados para o plantio de cana-de-açúcar, construiu na 
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região de Porto D'Areia, uma fazenda denominada “Estância”, que em castelhano, significa 

fazenda de gado. Dela se originou a atual cidade (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a).  

O município de Estância está situado a sudeste do Estado de Sergipe (Figura 11), 

a 56 km em linha reta e 68 km por rodovia federal da capital do estado, ocupando uma 

extensão territorial de 649.6 km2 de, ou seja, 2.94% da área do Estado. Faz parte da 

microrregião do litoral sul sergipano e compreende a zona geográfica do litoral, limita-se ao 

norte e nordeste com o município de Itaporanga d'Ajuda; a leste e sudeste com o Oceano 

Atlântico; ao sul com o Estado da Bahia, a sudeste com os municípios de Indiaroba e Santa 

Luzia do Itanhy, a oeste com o município de Arauá e a nordeste com o município de Salgado 

(PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a). 

 

Figura 11 – Mapa de Sergipe 

 

Fonte: Mapas Sergipe – Brasil (2021).5 

 

O destino de Estância denominado por Dom Pedro II como “Jardim de Sergipe” 

é considerado o berço da cultura sergipana, devido ao pioneirismo cultural na imprensa, artes 

e literatura, destacando-se também pela diversidade de manifestações populares como o 

Samba de Coco, a Batucada, o Pisa Pólvora, as Quadrilhas Juninas e a produção de fogos de 

                                                 
5 Disponível em: https://www.brasil-turismo.com/mapas/sergipe.htm. Acesso em: 3 out. 2021. 
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artifício tais como espadas, barcos de fogo e busca-pés. A sede do município ainda possui 

um riquíssimo patrimônio arquitetônico composto por igrejas históricas e sobrados 

revestidos por azulejos portugueses. O patrimônio cultural da cidade é tão admirado quanto 

as belezas naturais de seu ecossistema (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a).  

O município está localizado no Polo Costa dos Coqueirais, composto por 

municípios da parte litorânea do Baixo São Francisco, no leste sergipano, na grande Aracaju 

e no sul sergipano, categoria C, segundo o Mapa do Turismo 2019, do Programa de 

Regionalização do Turismo do MTUR (BRASIL, 2020), dispõe de dois roteiros consolidados 

nas prateleiras das operadoras nacionais e agências de viagens locais, são eles “A Lagoa dos 

Tambaquis” e “Praia do Saco” além dos seus festejos juninos com trinta dias de 

manifestações culturais tradicionais, atraindo turistas regionais e nacionais.  

 

5.2 População e amostra 

 

A pesquisa teve como população os prestadores de serviços turísticos do 

município dos segmentos de bares e restaurantes, hospedagem e gestão municipal de turismo. 

O Quadro 7 apresenta o percentual definido para a coleta de dados divididos em 

grupos. 

 

Quadro 7 – Características das amostras 

Amostra Ação Quantitativo amostral Período de coleta de 
dados 

1ª 
Prestadores 
de serviços 
turísticos 

Amostra não probabilística por 
acessibilidade ou conveniência com 
prestadores de serviços turísticos de 
alimentação e bebida (bares e restaurantes) 
e meios de hospedagem, levando em 
consideração as informações contidas no 
inventário do município de Estância 
desenvolvido pela UFS no ano de 2020. 

Fevereiro a março 
de 2022 

2ª 
Gestão 

pública do 
Turismo  

Entrevista com a secretária da pasta 
responsável pelo turismo do município.  

Fevereiro a março 
de 2022 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2021). 

 

Esse segmento foi destacado por ofertar seus serviços aos turistas que serão o 

público do produto elaborado pela presente pesquisa, um aplicativo móvel voltado para a 

gestão das informações turísticas do município de Estância. No Quadro 8 apresenta-se a 

distribuição da população analisada. 
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Quadro 8 – População 

Zona litorânea 

Serviços Serviços Quantidade 
Hospedagem Hotelaria de apoio 13 

Alimentos e bebidas 
Restaurante 21 

Bar 11 

Zona urbana 

Hospedagem Hotelaria de apoio 8 

Alimentos e bebidas 
Restaurante 19 

Bar 2 
Fonte: elaborado por Alan Alberto Santos de Oliveira com base no Inventário Diagnóstico e Turístico 
Municipal (2020). 

 

A população foi questionada via entrevistas (APÊNDICE A) por acessibilidade, 

totalizando uma amostra final de 11 respondentes. Os quais estão distribuídos entre os 

atrativos da Lagoa dos Tambaquis, Praia do Abais e do Saco. A coleta dos dados em campo 

ocorreu no mês de março de 2022. Ressalta-se que todos os respondentes autorizaram a 

participação via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE C). 

Buscou-se estabelecer critérios de inclusão para entrevistar os prestadores de 

serviços turísticos do município, a partir da: identificação dos equipamentos com perfil 

comercial turístico - infraestrutura e serviços de qualidade capazes de atender à exigência de 

turistas nacionais e regionais; equipamentos que recebam volume de turistas significativo 

oriundos de agências emissivas (no caso de meios de hospedagem) e agências receptivas ou 

excursões (no caso de restaurantes e bares). 

As atividades turísticas em Estância são de responsabilidade da Secretaria de 

Cultura e Turismo do município, com o papel de planejar, elaborar e acompanhar as políticas 

e estratégias de desenvolvimento da atividade turística e da cultura do destino. Possui ainda 

por encargo a organização e promoção de eventos realizados pela prefeitura. Visto que, o 

produto de intervenção será direcionado para a gestão pública, faz-se necessária à coleta de 

dados com a gestão municipal por meio da gestão turística do município responsável pela 

condução da Secretaria de Cultura e Turismo.   
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5.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados é uma etapa fundamental para o desenvolvimento e criação do 

produto de intervenção, pois a análise dos dados primários proporcionou entender elementos 

sobre a GIC e a tecnologia digital aplicada ao município no tocante ao turismo. Pensando 

nisso, o Quadro 9 apresenta as principais formas de coletar os dados utilizados. 

 

Quadro 9 – Atividades para coletas de dados 

Objetivo Instrumento Realização 

Pesquisa bibliográfica 

Por meio de levantamento 
bibliográfico buscou-se 
identificar o atual estado da arte 
do tema da pesquisa, o que 
possibilitou a construção do 
referencial teórico. 

Pesquisa online nas bases de 
dados. 

Informações 
específicas dos 

prestadores de serviços 
turísticos do segmento 

de meios de 
hospedagem e 

bares/restaurantes do 
município. 

Entrevista com prestadores de 
serviços turísticos do município, 
a fim de identificar o perfil de 
comportamento dos 
turistas/visitantes. 

Aplicação de entrevista 
semiestruturada de forma 
presencial.  

Gestor Púbico do 
Município  

Entrevista com a Secretária de 
Cultura e Turismo do 
Município.  

Entrevista semiestruturada com a 
gestão turística do município.  

Diagnóstico Observação não participante 

Por meio da técnica de Análise 
SWOT, quando foram analisados 
os pontos fortes e fracos, assim 
como ameaças e oportunidades.  

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2021). 

 

A pesquisa biográfica foi realizada através das produções bibliográficas acerca do 

tema da pesquisa.  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta. (FONSECA, 2002, p. 32). 
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No caso da pesquisa de campo, foram entrevistados através de um roteiro pré-

definido (APÊNDICE B), os prestadores de serviços turísticos de bares/ restaurantes e meios 

de hospedagem e gestão de turismo do destino, com o objetivo de entender o comportamento 

do turista/visitante de forma ampliada na ótica desses atores da cadeia produtiva do turismo. 

Além de identificar o processo gerencial e as políticas públicas relacionadas ao turismo.  

Para atingir os objetivos propostos, um roteiro de entrevista semiestruturada 

previamente elaborado, composto por perguntas abertas foi aplicado aos sujeitos da pesquisa. 

Esse roteiro auxiliou o pesquisador na condução da pesquisa e na busca de informações. 

Minayo (2004) indica que esse roteiro vem auxiliar o sujeito pesquisado a discorrer sobre o 

tema proposto, sem condições e respostas prefixadas pelo pesquisador. Nessa pesquisa, o 

roteiro contemplou os objetivos descritos, com o intuito de levantar informações acerca da 

percepção do segmento turístico.  

Para Silva (2011), a entrevista semiestruturada apresenta algumas vantagens em 

relação aos demais instrumentos de coleta de dados, pois permite a obtenção imediata das 

informações, além de oferecer maior oportunidade para avaliar reações, gestos e sentidos 

juntamente com o que foi dito pelos entrevistados, logo, se constitui um importante 

instrumento de avaliação numa pesquisa qualitativa. 

Sabe-se que informações livres podem emergir durante a entrevista 

semiestruturada, como crenças ou motivos que se fazem acompanhar de comportamentos. 

Cabe ao pesquisador desvelar os fatos, evitando uma padronização de alternativas e tomando 

cuidado para não trocar o relato pelo fato (TRIVIÑOS, 1987).  

O ponto de origem da observação, mediante as falas dos entrevistados, considera-

se que o contexto deve estar situado em uma perspectiva da realidade social, tomada como 

uma totalidade em sua estrutura e em sua dinâmica. Mesmo que a ação de pesquisa e as 

ações sociais associadas a ela sejam bem locais e bem parciais, incidindo sobre apenas um 

aspecto de toda uma vida social, nunca se deve perder de vista as integrações e interações 

que compõem o todo das estruturas e das dinâmicas desta mesma vida social (BRANDÃO; 

BORGES, 2007). 

Vale dizer que, ela se realiza através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos sujeitos em seus próprios 

contextos. O observador, enquanto parte do contexto de observação estabelece uma relação 

face a face com os observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser 

modificado pelo contexto (MINAYO, 2001).  
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Assim, o pesquisador estará intrinsecamente inserido no processo de coleta de 

dados, e ciente do esforço a ser empreendido para não influenciar os resultados da pesquisa 

com as suas concepções.  

Já na etapa de construção do Diagnóstico, foi utilizado o método de criação da 

Matriz SWOT, sendo “uma ferramenta utilizada para fazer análise de ambientes. É 

empregada em processos de planejamento estratégico, avaliação da situação da organização e 

de sua capacidade de competição no mercado” (SILVEIRA, 2001, p. 206). 

No qual o pesquisador realizou uma análise dos pontos fortes e fracos, como 

também das oportunidades e fraquezas do seu objeto de estudo, ou seja, as condições atuais 

da Secretaria de Turismo do município, e como ela lidava com as questões voltadas para 

Marketing e GIC em relação a sua atividade turística. 

 

5.4 Análise dos dados 

 

Para a análise qualitativa dos dados coletados nas entrevistas foi utilizada a 

metodologia de Análise de Conteúdo empregada por Bardin (2011), que apresenta uma forma 

de tratamento de dados para pesquisas qualitativas. Segundo Bardin (2011, p. 47), o termo 

análise de conteúdo indica:  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Bardin (2016) ainda indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três 

fases fundamentais, conforme o esquema apresentado na Figura 12, pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação. 
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Figura 12 – Fases da análise de conteúdo 

 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira com base na obra de Bardin (2016). 

 

A primeira trata da leitura técnica, escolha de documentos e referencial 

adequados. A segunda trabalha com a identificação das unidades e categorização do 

conteúdo. A terceira é sobre o tratamento dos resultados coletados, destacando as 

informações mais relevantes. 

 

5.5 Considerações éticas 

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética da UFS posteriormente ao exame de 

qualificação, tendo como resultado aprovado com o número de parecer 5.455.181. O uso das 

informações extraídas dos participantes da pesquisa foi submetido às normas éticas destinadas 

à pesquisa envolvendo seres humanos, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

 

5.6 Diagnóstico realizado 

 

A primeira etapa para a escolha do produto desenvolvido foi a realização de um 

diagnóstico, que se trata de uma fase do processo de planejamento que tem como meta 

entender a situação de uma localidade antes do processo de intervenção. Trata-se de uma 

fotografia que registra a situação do presente, buscando analisar todas as dimensões 

necessárias para a melhora do seu avanço e competitividade frente a outros destinos. 

Petrocchi (2009, p. 118), afirma que, “o diagnóstico reúne informações básicas da análise de 

mercado, das oportunidades e ameaças, dos atrativos turísticos e dos pontos fortes e fracos 

do destino”. 
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O planejamento estratégico analisa as variáveis externas e internas e direciona 

suas ações para que a organização tenha um melhor desempenho, diminuindo a margem de 

insucesso. Acerenza (2002) conceitua planejamento como o processo que determina os 

objetivos gerais do desenvolvimento, as políticas e as estratégias que norteiam os aspectos 

relacionados aos investimentos, ao uso e ao ordenamento dos recursos utilizáveis para esse 

fim. 

Para um melhor desenvolvimento do processo diagnóstico faz-se necessário um 

reconhecimento da localização, características histórico-geográficas, demográficas e 

econômicas do destino Estância, apresentando também os principais atrativos turísticos do 

município. Na sequência será abordada a técnica de análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities  and Threats)6, para identificar os pontos fortes e fracos, além das 

oportunidades e ameaças do meio envolvente.  

  

5.7 Localização e demais informações pertinentes 

 

Segundo o Censo do IBGE (2010), Estância (Imagem 1) está localizada no litoral sul 

sergipano, aproximadamente 60 km da capital Aracaju, ocupando uma extensão territorial de 

649.6 km2, ou seja, 2.94% da área do estado. Faz parte da microrregião do litoral Sul 

sergipano e compreende a zona fisiográfica do litoral, limita-se ao Norte e Nordeste com o 

município de Itaporanga d'Ajuda; ao Leste e Sudeste com o Oceano Atlântico; ao Sul com o 

Estado da Bahia, ao Sudeste com os municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy; ao 

Oeste com o município de Arauá e ao Nordeste com o município de Salgado. 

                                                 
6 No português FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças). 
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Imagem 1 – Município de Estância em imagem via satélite 

 

Fonte: Google Maps (2021).7 

 

O município é banhado pelos Rios Piauí e Jacaré, sendo então considerada uma 

cidade ribeirinha com diversidade de bioma da Mata Atlântica com árvore alta encontrada no 

topo de algumas colinas e sopé das serras.  

Segundo Bezerra (1952), a cidade de Estância foi inicialmente uma fazenda de 

criação de gado. Em virtude da sua importância como porto de escoamento de produtos 

agrícolas e da pecuária, Estância torna-se em 1621 - Fundação da Povoação de Estância, 

ficando por mais de um século subordinada à Vila de Santa Luzia do Real (atualmente Santa 

Luzia do Itanhy), e tendo sua separação judicial somente em 1757.  

Santos e Andrade (1986) destacam que por se localizar no litoral, o município 

tem clima predominantemente quente e subúmido, com período chuvoso, denominado 

inverno, correspondente aos meses de abril a agosto. O período seco, com duração de 3 a 4 

meses, chamado de verão, ocorre de dezembro a março. 

Ainda de acordo com o IBGE (2010), o município de Estância possuía 64.4409 

habitantes, com uma densidade demográfica de 100,00 hab./km², apontava uma população 

estimada para 2018 de 68.804 habitantes. Com um PIB per capita de R$ 26.864, 6° maior do 

Estado e com remuneração média de 2,1 salários-mínimos.  

                                                 
7 Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Est%C3%A2ncia,+SE,+49200-000/@-11.2697671,-
37.4464188,15z/data=!4m5!3m4!1s0x7107012e4de6781:0x2e46ea8df410fb42!8m2!3d-11.270652!4d-
37.4392191. Acesso em: 31 jul. 2021. 
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5.7.1 Principais atrativos turísticos 

 

Considerada uma cidade litorânea e ribeirinha, seus pontos turísticos mais 

atrativos são relacionados a essa característica natural, mas também às particularidades 

culturais da região, sendo apresentados abaixo os mais relevantes para essa pesquisa. A 

conhecida Praia dos Abaís, que é originalmente denominada Praia Santa Cruz dos Abaís 

(Imagem 2), está situada no município de Estância-Sergipe, e fica a cerca de 26 km da cidade 

e a 68 km da capital do estado, Aracaju. 

 

Imagem 2 – Praia dos Abaís 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2021). 

 

É uma praia longa, com 20 km de extensão, possui uma boa faixa de areia 

dourada batida, o mar é levemente agitado, com ondas relativamente tranquilas, suas águas 

possuem um tom verde azulado e são mornas e cercadas por dunas. Por possuir ondas calmas 

e temperatura amena, é ideal para banho e para prática de esportes náuticos como surf, 

kitesurf e campeonato de pesca (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a). 

Atrativos e prestadores da região? 

Uma das mais belas paisagens naturais do município, a Praia das Dunas (Imagem 

3) é um lugar adequado para quem busca tranquilidade para repor as energias admirando a 

natureza com passeios incríveis. O turista encontra a bela praia e suas dunas paradisíacas. 
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Imagem 3 – Praia das Dunas 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2020). 

 

A praia costuma receber um importante número de turistas durante a alta 

temporada, mas ainda é pouco conhecida pela maior parte dos que visitam o município de 

Estância. É um bom lugar para os que buscam tranquilidade e calma, pois conta com uma 

grande faixa de areia clara e fina (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a). 

A Lagoa dos Tambaquis (Imagem 4) fica na região da praia do Abaís no 

município Estância. A princípio, parece uma fazenda sem nenhum atrativo. Mas o local 

proporciona uma experiência divertida: alimentar tambaquis que comem ração na mão dos 

turistas. Os peixes ficam por perto e sempre chegam até os turistas, uma vez que estão 

habituados a serem alimentados pelos visitantes.  

 

Imagem 4 – Lagoas dos Tambaquis 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2020). 
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A lagoa dos Tambaquis é reconhecida como uma área de valor natural ambiental, 

sem falar da paisagem que contempla o espaço natural, beleza construída pelo próprio 

ambiente proporcionando alegria e paz aos visitantes (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 

2020a). 

A Praia do Saco, situada a 76 km da capital Aracaju e a 46 km do centro de 

Estância, esconde raras belezas naturais que são capazes de impressionar os amantes da 

natureza e os apreciadores litorâneos (Imagem 5).  

 

Imagem 5–Praia do Saco 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2020). 

 

As lagoas e as piscinas naturais encantam, deixando marcas positivas nos nativos 

e nos turistas que visitam esse lugar encantador e que sempre pretendem voltar. Com tanta 

beleza natural, o Saco ainda é uma praia que possui hotéis, pousadas, bares, lanchonetes e 

restaurantes, sem contar com um vilarejo de pescadores, que possuem embarcações para 

pesca no mar calmo do rio Real. É possível desfrutar de relaxantes passeios de lancha por 

diversos pontos da região, como a Ilha da Sogra, um enorme banco de areia localizado mar 

adentro em frente à Praia do Saco. Além da tranquila paisagem chamada Ponta do Saco, 

onde os visitantes desfrutam de banhos no rio Real (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020a). 

Sobre as manifestações culturais, segundo a Secretaria Municipal de Cultura de 

Estância (2020), a diversidade tem seu ponto alto no ciclo junino, que é marcado pelo 

fortalecimento dos elementos identitários do povo, pela preservação da salvaguarda da 

cultura e manifestações populares como os grupos de batucada e pisa pólvora, bem como 

pelo estímulo das manifestações artísticas promovidas pelos agentes culturais que são os 

guardiões do saber e fazer do povo estanciano.  
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A Batucada é uma manifestação bastante difundida no município de Estância 

(Imagem 6). Os instrumentos musicais (tambor, reco-reco, ganzá e triângulo) e o compasso 

rítmico das batidas dos pés são as características mais marcantes. Na cabeça, homens e 

mulheres usam chapéus de palha pintados e nos pés tamancos de madeira. O ritmo dos 

tamancos batendo na calçada ajuda a manter a cadência. 

 

Imagem 6 – Batucada 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2018). 

 

Como raiz das manifestações culturais e artísticas da cidade, os festejos contam 

com quadrilhas embelezando a simbologia junina, batucadas, forró no campo, diversos 

concursos como, agência bancária mais arrumada, rede de lojas, melhor licor, prato típico, 

que marcam os sabores culinários e artísticos no município, além dos brilhantes concursos do 

melhor barco de fogo (Imagem 7), espadas e buscapés que remontam à tradição do pisa 

pólvora do ciclo junino.  
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Imagem 7 – Barco de fogo 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2018). 

 

Sobre o patrimônio histórico do município, é comum a utilização de azulejos 

portugueses nos casarões no centro de Estância formando um acervo a céu aberto. França e 

Graça (2000) comentam a influência portuguesa nas construções de Estância, manifestada 

nos sobrados com os azulejos portugueses policromáticos e nas platibandas que escondiam 

os telhados. 

Os casarões coloniais estancianos revestidos com azulejos portugueses são ícones 

da arquitetura colonial, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade jardim de Sergipe. Os 

imponentes revestimentos remontam ao século XIX e enriquecem as fachadas dos sobrados, 

com base no estilo neoclássico. A construção urbanística da cidade passou pela climatização 

dos casarões na época áurea da economia local, marcando inclusive, fato histórico como a 

visita do imperador D. Pedro II, quando, em 1860, visitou Estância e a denominou “Jardim 

de Sergipe”, tendo ele pernoitado em um dos casarios coloniais (SILVA, 2016). 

Quando se fala em bem histórico que representa uma localidade, costuma-se 

ratificar a identidade popular que represente a construção de uma sociedade e nesse sentido, 

a Ponte Senhor do Bonfim se coloca como imprescindível no processo de formação da 

cidade de Estância e na vivência de sua população (Imagem 8). 
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Imagem 8 – Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2020). 

 

As devoções organizadas por homens e mulheres afro-brasileiros tiveram papel 

importante como espaços de sociabilidade e religiosidade acessíveis às camadas 

desfavorecidas da população de Sergipe no século XIX, Estância não ficou de fora dessa 

efervescência religiosa (SILVA, 2016). 

Localizada em um dos lugares mais privilegiados da cidade, ou seja, no centro, 

na Praça Barão do Rio Branco, está a Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe 

(Imagem 8), bem próximo ao Paço Municipal. Em torno dela há uma belíssima praça bem 

arborizada, bons restaurantes, pizzarias, sorveterias, lojas de artesanato, como também, perto 

de Casarões Coloniais. 
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Imagem 9 – Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2021). 

 

A Catedral Diocesana nomeada Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, e 

conhecida também pelos fiéis como Igreja da Matriz foi edificada há muitos anos, no século 

XVIII, pelo mexicano Pedro Homem da Costa, que dedicou a simples capela que em outrora 

foi construída no ponto mais alto da cidade, onde hoje é a parte dos fundos da igreja, a Nossa 

Senhora de Guadalupe, também padroeira do México. 

O complexo turístico do bairro Porto D’Areia tem relevância simbólica para os 

cidadãos por ser o mais antigo do município. No Porto D’Areia habita a essência da cultura 

junina, concentrando os melhores fogueteiros do nosso município, onde a cultura do barco de 

fogo se faz mais forte. A pesca também constituía um elemento marcante na história da 

comunidade.  

Há aproximadamente trinta anos, a Praça do Cristo Redentor (Imagem 10) ficava 

localizada no alto da Conceição e em forma de uma pirâmide continha uma imagem do 

Cristo de braços abertos de frente a uma capela e um cruzeiro, construídos no início do 

século passado. Do local podemos desfrutar de um belo mirante, manguezais, coqueiros, 

marés e os velhos trapiches, responsáveis pelas cargas da produção regional, até meados do 

século XIX, local onde a cidade teria nascido.  
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Imagem 10 – Praça Cristo Redentor 

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2021). 

 

Devido à importância da praça para os estancianos, a população resolveu montar 

um abaixo-assinado direcionado ao Ministério Público, demonstrando a vontade em ter a 

Praça do Cristo Redentor tombada pelo patrimônio histórico-cultural do Estado de Sergipe 

(SILVA, 2016). 

 

Imagem 11 – Memorial da Cultura 

 

Fonte Secretaria de Cultura e Turismo de Estância (2022). 
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De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Estância (2020), o 

Memorial da Cultura de Estância visa valorizar e preservar a memória cultural do povo 

estanciano. O salão principal transforma-se em espaço multiuso para atender as demandas do 

aprendizado, que incentiva, resgata e proporciona lazer cultural aos estancianos, que 

apreciam exposições, obras dos artistas, saraus e demais atividades que contribuem com o 

desenvolvimento da cultura. 

Atualmente o Memorial possui uma exposição permanente, ou seja, o “Ciclo do 

Fogo”, que descreve a fabricação e uso desse produto que engrandece a cidade, famosa como 

Cidade Capital do Barco de Fogo. 

 

5.8 Análise SWOT 

 

A análise SWOT (Quadro 10) é uma técnica que apresenta as principais premissas 

do processo de diagnóstico, analisando a situação do presente, assim como as potencialidades 

e fragilidades da atividade turística no local. Ela proporciona ao gestor uma melhor visão do 

comportamento de seus possíveis usuários/clientes, em que ele pode controlar o ambiente 

interno, e deve ser estimulado a buscar vantagens até atingir o pico. Se forem encontradas 

fragilidades, a instituição, seja pública ou privada, deve interagir e minimizar seu impacto. Já 

sobre o ambiente externo, em que o gestor não tem um controle, deve estar sempre atento e 

monitorar frequentemente as pessoas externas que sabem aproveitar as oportunidades e evitar 

que as ameaças aconteçam (FERNANDES et al., 2015).  
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Quadro 10 – Matriz SWOT 

F
A

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S 
FORÇAS FRAQUEZAS 

Possui Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo; 

Baixa profissionalização do turismo na gestão 
pública; 

Existência de Conselho Municipal de 
Turismo; 

Falta de instrumentos de coleta e de tratamento de 
informações turísticas;  

Forte diversidade, herança e tradição 
populares. Conhecida pela força dos 
festejos juninos; 

Falta de políticas públicas em infraestrutura, 
acessibilidade, informação, capacitação de mão 
de obra e promoção do destino; 

Tradição do Barco de Fogo - 
reconhecido como Patrimônio 
Cultural e Imaterial de Estância e do 
estado de Sergipe; 

Ausência de postos de informações nos principais 
roteiros turísticos; 

Um destino do interior que oferece 
praias belíssimas; 

Falta de recursos “específicos” para projetos 
turísticos; 

Equipamentos de suporte ao turista 
de boa qualidade: meios de 
hospedagem, bares e restaurantes, 
agências de viagem, hospitais entre 
outros; 

Pouca integração entre prestadores de serviços do 
setor turístico e gestão municipal; 

Hospitalidade da população; O segmento do turismo não é visto como vetor de 
desenvolvimento econômico pela gestão pública. 

F
A

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
A popularização da cultura digital na 
sociedade brasileira e mundial;  

O investimento em infraestrutura e promoção de 
outros destinos do estado como Aracaju, 
Itaporanga e Canindé de São Francisco 

A curta distância com as capitais 
Aracaju e Salvador (BA); 

Ação judicial federal na Praia do Saco e Abaís 
que impede intervenções urbanísticas de melhoria 
a atividade turística;  

As obras de Jorge Amado narrando 
Estância proporciona inferência com 
o público visitante;  

Epidemia de Covid-19;  

Roteiros turísticos ofertados nas 
operadoras nacionais: Praia do Saco e 
Lagoa dos Tambaquis; 

A constante ameaça de retirada do destino dos 
portfólios de vendas das operadoras nacionais e 
regionais; 

O constante desenvolvimento da 
cultura digital no segmento turístico; 

O fortalecimento de outros destinos turísticos 
dentro do estado;  

Maior acesso da população às 
tecnologias móveis (smartphone e 
tablets);  

Dificuldade de sinal de internet na região da 
praia; 

Bom estado de conservação da 
rodovia Federal - BR 101 e da 
Estadual SE 100;  

 Ausência de intervenção do Estado na reforma de 
estrutura de atracadouros de sua competência; 

Bens tombados em nível estadual - 
azulejaria do século XIX. 

Insuficiência de sinalização turística nas vias de 
acesso federal e estadual.  

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2021). 

 

No Quadro 10 foi apresentada a matriz SWOT realizada a partir da vivência do 

pesquisador que, como participante da gestão, conhece a realidade. Após a análise dos dados, 

serão delineados os pontos fundamentais para a proposta de intervenção do projeto.  



83 
 

As atividades técnicas da Secretaria de Cultura e Turismo do município, 

encontram-se sem orientação de base científica que apontem para ações que auxiliem para o 

desenvolvimento econômico da região. Diante dessa constatação, com visitas in loco e, nas 

experiências realizadas em outras praças turísticas é que este projeto pretende apresentar 

elementos científicos que norteiem o desenvolvimento de ações de marketing digital para o 

fomento da cadeia produtiva do turismo no município de Estância. 

 

5.8.1 Forças 

 

A gestão municipal possui uma secretaria específica para tratar dos assuntos e 

das políticas públicas relacionadas ao turismo, dividindo sua atuação com o segmento 

cultural. O órgão municipal tem sua representação no Fórum Estadual de Turismo, que com 

o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), instância de governança que tem a 

responsabilidade auxiliar com as ações e políticas municipais de turismo, atende os requisitos 

exigidos pelo programa de regionalização do turismo que orienta a atuação do Ministério do 

Turismo (MTUR) no desenvolvimento das políticas públicas federais na localidade.  

Estância possui fortes tradições populares, sobretudo no período junino com a 

forte marca dos grupos folclóricos e a centenária tradição do barco de fogo reconhecido 

como patrimônio cultural imaterial de Estância e de Sergipe. As praias do município 

proporcionam uma singularidade para o destino, visto a proximidade com a capital Aracaju, 

que proporciona um grande fluxo de visitantes trazidos por agências de turismo receptivo 

que vendem os roteiros de sol e mar do município como uma extensão dos atrativos de 

Aracaju.  

A localidade possui, tanto na sede quanto na região das praias, uma boa oferta de 

equipamentos de hospedagem, bares e restaurantes. Vale destacar também a hospitalidade do 

estanciano no acolhimento aos visitantes e turistas, sendo uma característica marcante e 

muito forte de seu povo.  

 

5.8.2 Fraquezas 

 

A gestão do município não prioriza o turismo dentro da própria Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo não dotando o órgão de estrutura técnica que proporcione 

um desenvolvimento real da atividade turística. Um ponto que representa esse pouco 

protagonismo do setor foi implantação do COMTUR apenas em 24 de maio de 2019 por 
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meio da Lei Municipal 2.031, quando foi criado apenas como obrigação, para atender a um 

levantamento do MTUR quanto à categorização dos destinos para eventuais aportes de 

recursos sendo ativado no dia 30 de novembro de 2021 (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 

2020a). O conselho tem um papel vital no suporte e sustentação de algumas decisões da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

A falta de políticas públicas em infraestrutura, acessibilidade, informação, 

capacitação de mão de obra e promoção do destino afeta gravemente o desenvolvimento e o 

fomento do segmento turístico na localidade. Sendo uma extensão da observação anterior 

quanto à baixa profissionalização do setor por parte da gestão pública. Somando a esse 

ponto, a ausência de postos de informações nos principais roteiros turísticos impacta 

fortemente o acolhimento de visitantes e turistas sendo de suma importância a implantação 

de postos de informações online ou offline. 

Uma consequência desse perfil da gestão pública é a pouca integração entre 

empresários do setor turístico e a gestão municipal, motivado pela baixa atenção ao setor, 

como citado anteriormente. Por fim, esses elementos apresentados configuram a baixa 

vocação da gestão pública em perceber o setor turístico como vetor de desenvolvimento 

econômico. 

 

5.8.3 Oportunidades 

 

A popularização da cultura digital na sociedade brasileira e mundial é observada 

como uma oportunidade de facilitar a promoção ao destino, pois possibilita que visitantes e 

turistas tenham acesso às informações do destino de forma mais rápida e variada. Como 

oportunidades identificaram, também, a curta distância a capital Aracaju (SE) e Salvador 

(BA), dois locais com alta emissão de visitantes e turistas para os roteiros turísticos de 

Estância.  

As narrativas dos cenários de Estância nos livros de Jorge Amado proporcionam 

inferência com o público visitante. Jorge Amado escreveu parte da obra Capitães de Areia e 

Mar Morto na cidade, além de trazer personagens que povoaram alguns dos seus livros, 

como Gabriela, Tereza Batista e Tieta do Agreste. Este personagem marcante da literatura 

nacional pode proporcionar a atração de muitos visitantes e turistas para o destino, sendo 

uma grande oportunidade a ser explorada.  

Outro ponto de destaque neste campo é o fato de operadoras de turismo nacional 

inserirem os roteiros turísticos: Praia do Saco e Lagoa dos Tambaquis em seus pacotes 
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comercializados com outros roteiros do estado. Um ponto que oportuniza o alinhamento com 

o projeto de intervenção proposto é o maior acesso da população à tecnologia móvel 

(smartphone e tablets) facilitando a inserção de tecnologia da informação como instrumento 

impulsionador de comunicação e promoção turística.  

Não menos importante que os outros pontos citados como oportunidade, o bom 

estado da malha rodoviária federal – BR 101, importante via de acesso para o turismo do 

destino, facilita a chegada de visitantes e turistas ao destino. Por fim, a existência de bens 

tombados em nível estadual, com ênfase na azulejaria do século XIX resulta num diferencial 

na oferta cultural em Estância e agrega valor à oferta turística da sede do município, 

especialmente se estiverem conservados. 

 

5.8.4 Ameaças 

 

O descrédito da gestão junto ao trade turístico do estado é uma grande ameaça 

para o desenvolvimento de projetos na região, por entender que a gestão municipal tem 

pouca movimentação para reverter a ação judicial federal na Praia do Saco e Abaís que 

proíbe qualquer edificação e reforma na região, recaindo sobre o poder municipal a 

inoperância na condução do processo, o que é visto como fator crítico por todos que vivem 

do turismo em Sergipe. Isso repercute também no cenário nacional, pois muitas operadoras 

constantemente ameaçam retirar do destino dos portfólios de vendas caso não seja revertido 

este cenário.   

A pandemia da Covid-19 é uma ameaça para o turismo nacional e internacional, 

não sendo preocupação exclusiva de Estância. Há a necessidade de apresentar respostas à 

sociedade quanto aos protocolos e regras de segurança sanitária, não só pelo poder público, 

mas por todos que trabalham no segmento é ponto crucial para ser observado neste momento. 

Um ponto a ser destacado como ameaça é o fortalecimento de outros destinos 

turísticos dentro do estado, devido à facilidade para investir em políticas de incentivo por 

parte dos gestores públicos. A ausência de intervenção do Estado para reforma e manutenção 

de duas estruturas de sua responsabilidade, destinadas a embarque e desembarque de turistas: 

os atracadouros de Porto N’Angola e Porto dos Cavalos também se transformam numa 

dificuldade para a atração de turistas. Ambas as estruturas embarcam visitantes do território 

de Estância para passeios nos rios Piauí e Real com destino à Praia do Saco, Ilha da Sogra e 

Mangue Seco (BA).  
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6 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO 

 

Compreender o perfil e o entendimento dos prestadores de serviços turísticos e 

da gestão pública do destino Estância é de grande importância para a realização deste estudo, 

principalmente quando se trata de uma pesquisa de natureza aplicada. Logo, os dados 

extraídos por meio do instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa, entrevistas, 

são as bases para a presente análise e consequentemente o desenvolvimento do produto de 

intervenção. 

 

6.1 Análise do perfil social dos prestadores de serviços turísticos 

 

Durante o período de 21 de março a 8 de abril de 2022 foram realizadas 

entrevistas presenciais com prestadores de serviços turísticos dos setores de alimentação e 

bebida (bares e restaurantes) e meios de hospedagem (hotéis e pousadas) na sede e na região 

das praias do município de Estância, com o intuito de verificar os eixos temáticos da 

pesquisa: utilização de apps móveis, marketing digital e Gestão da Informação. Assim como, 

identificar a percepção do empreendedor quanto às políticas públicas em prol do turismo, a 

fim de caracterizar o perfil informacional deles.  

 

Tabela 1 – Perfil dos prestadores de serviços 

Prestadores 
de Serviço 

(PS) 
Hospedagem 

Alimentação/ 
Bebida 

Sede Praia 

PS 1 X  X  

PS 2 X  X  

PS 3  X  X 

PS 4 X   X 

PS 5  X X  

PS 6  X  X 

PS 7  X X  

PS 8 X  X  

PS 9  X  X 

PS 10  X  X 

PS 11 X   X 
Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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No universo de vinte e um (21) meios de hospedagem e sessenta e seis (66) bares 

e restaurantes da sede e da região da praia, conforme dados extraídos do inventário turístico e 

exposto na Tabela 1 (na metodologia), a amostra foi composta por (11) prestadores de 

serviços de acordo com o perfil da Tabela 1. O que representa aproximadamente 12% dos 

prestadores de serviço turístico do universo (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Distribuição proporcional (relativa e absoluta) dos prestadores de serviço quanto 

à localização 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

A distribuição proporcional (relativa e absoluta) dos prestadores de serviço 

quanto à localização foram entrevistados 45,5% (5) na sede e 54,5% (6) da região da praia. 

Considerando esse quantitativo, há uma proporcionalidade em relação aos entrevistados das 

praias e da sede, a fim de apresentar uma opinião relativa à população. 
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Gráfico 2 – Distribuição proporcional (relativa e absoluta) dos prestadores de serviço quanto 

ao tipo de equipamento 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Já a distribuição proporcional (relativa e absoluta) dos prestadores de serviço 

quanto ao tipo de equipamento (Gráfico 2) são 45,5% (5) meios de hospedagem e 54,5% (6) 

equipamentos de alimentação e bebida da região da praia, sendo: três (3) meios de 

hospedagem da sede e dois (2) da região da praia. Nos meios de alimentação e bebidas foram 

dois (2) da sede e quatro (4) na região da praia. 

 

6.2 Análise do perfil da gestão de turismo do município 

 

A entrevista com a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo do município 

aconteceu no dia 11 de março de 2022, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo do 

município.  

Onde, a gestão de turismo de Estância é conduzida por uma mulher de 38 anos, 

licenciada em Teatro pela UFS, no ano de 2011, exercendo cargo de secretária em gestão 

pública pela primeira vez há um ano e quatro meses, no segundo mandato do atual prefeito 

Gilson Andrade, assumindo suas funções em 2 de janeiro de 2021. 
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6.3 Resultados qualitativos 

 

Como já descrito nesta seção que trata de metodologia da pesquisa para a análise 

qualitativa dos resultados, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo com fundamento em 

Bardin (2016) perpassando a discussão entre a teoria e a prática em pesquisa aplicada ao 

mercado. Para Bardin (2016, p. 48), o termo análise de conteúdo designa: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Durante todo o período de coleta dos dados as entrevistas foram gravadas com 

devida autorização dos respondentes, depois foram transcritas para este documento, no qual 

foi respeitada a maneira como os entrevistados apresentaram suas opiniões. Para a 

preservação da identidade dos respondentes, eles foram identificados por números, de acordo 

com a sigla PS (prestador de serviço), seguida da numeração equivalente a ordem de 

realização da entrevista. 

 

6.3.1 Prestadores de Serviços 

 

⮚  App móvel 

 

A primeira questão diz respeito à utilização de apps móveis para reservar ou 

pesquisar sobre os serviços prestados aos turistas que visitam os atrativos turísticos do 

município. Observou-se que boa parte dos entrevistados não utilizam apps móveis 

específicos para tal finalidade. Isso reforça a importância do produto desenvolvido na 

presente investigação.   

As respostas apontaram que nenhum prestador de serviço do litoral do segmento 

de alimentação e bebida utiliza apps móveis, isso se dá principalmente pela ausência de 

oferta de serviço de app na região. Nesse sentido, é importante a participação do poder 

público no fomento de políticas públicas que estimulem uma cultura empreendedora 

orientada para a inovação no segmento turístico.  

Em algumas respostas identificou-se o entendimento que o WhatsApp é um app 

que auxilia na busca de localização. Vale destacar que WhatsApp é um mensageiro online 



90 
 

que oferece recursos como: chamadas de voz e de vídeo; enviar e receber fotos e vídeos; 

localização; diversos documentos e compartilhamento de contatos. 

Já os entrevistados do segmento de alimentação e bebida, na sede do município, 

utilizam o app Quero Delivery específico para promoção e entrega dos seus produtos. Os 

empreendedores dos meios de hospedagem entrevistados não utilizam apps específicos, mas 

sim sites de comercialização de serviços de reserva de leitos. 

Percebe-se, de forma ampliada, que a utilização de apps no destino ainda é pouco 

utilizada pelos prestadores de serviços turísticos, devido à ausência de oferta de apps com 

um perfil turístico que atenda às necessidades dos setores pesquisados. Abaixo alguns 

trechos que ratificam as análises referentes aos prestadores que não utilizam apps: 

 

Não utilizamos aplicativos, mas sites como Booking e CVC (PS 11). 
Não uso por não achar importante. (PS 09) 
Nunca teve necessidade. (PS 08)  
Não utilizo aplicativo (PS 09) 
Não. Utilizo sites para reserva em hotéis: Reserve aqui, Booking etc.(PS 01) 
Não, mas alguns clientes perguntam a nossa localização pelo WhatsApp (PS 
03) 

 

Os relatos acima discordam de Amadeus (2014), que se refere aos dispositivos 

móveis como acessório padrão para os consumidores turísticos, sejam eles passageiros, 

hóspedes ou turistas, haja vista que essa tecnologia permite aos usuários a busca e o acesso à 

informação de maneira instantânea. 

Cabe destacar que, de acordo com Quevedo (2007), os avanços tecnológicos 

propiciaram o surgimento de novas ferramentas e serviços que vêm facilitando a interação 

global no mundo dos negócios, bem como promovendo mudanças na operação, estrutura e 

estratégia das organizações turísticas. 

Já outra parte dos entrevistados sinalizou utilizar apps. Especialmente o App 

Quero Delivery que controla todo o processo de pedido e entrega de comidas de bares e 

restaurantes. 

 

Sim, o Quero Delivery (PS 07) 
Sim. O app Quero Delivery para entrega (PS 05) 
Sim, recebo pedidos de pessoas pelo WhatsApp. (PS 11)  
Sim. WhatsApp. Não há aplicativos específicos (PS 02) 

 

No turismo, os apps estão se tornando meios de transformar a informação em 

algo facilitador em todas as etapas que compõem o ciclo de vida da viagem (WANG; 
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XIANG; FESENMAIER, 2014). Torres (2013) complementam afirmando que o app móvel é 

o componente responsável pela maioria das inovações e utilizações diferentes, tornando o 

dispositivo mais flexível e útil. Entendendo que o avanço tecnológico, notadamente ligado 

aos smartphones, proporciona o desenvolvimento de apps. Com o uso de smartphones, os 

turistas estreitam sua relação com o destino tanto fisicamente quanto virtualmente (WANG; 

XIANG; FESENMAIER, 2014). 

Os smartphones como um exemplo de novas mídias, podem fornecer uma grande 

variedade de serviços de informação que visa auxiliar tanto nos aspectos principais da 

viagem, isto é, no processo de organização, planejamento e reservas de serviços, quanto em 

muitos outros pequenos momentos durante a experiência turística, a destacar: encontrar 

locais no destino, estimar o tempo de espera de passeios, entre outros (WANG; PARK; 

FESENMAIER, 2012). 

Observa-se que no decorrer da pesquisa há tendência de crescimento de viajantes 

que dependem de dispositivos móveis e do conteúdo gerado por seus usuários através das 

mídias compartilhadas contendo informações sobre os destinos, as experiências vividas 

durante suas viagens, bem como relatos e opiniões dos serviços utilizados e locais visitados. 

 

⮚  Promoção digital e acesso à internet 

 

Quando questionados sobre o investimento em promoção digital, os prestadores 

de serviços expressaram opiniões diversas. Foi registrado que uma pequena parte dos 

prestadores não utiliza nenhuma forma de promoção digital. Porém, observa-se que a maioria 

dos prestadores de serviços de ambos os segmentos utilizam. Aproveitando-se do potencial e 

facilidade das redes sociais, em especial do Instagram e Facebook, como principais 

ferramentas. Destacou-se também o fato do investimento em impulsionamento e produção de 

conteúdo, e compra de anúncios na plataforma Google, posicionando de forma mais facilitada 

nas buscas.  

Porém, ao final das análises desse item nota-se baixo profissionalismo no 

conteúdo proferido, não priorizando relevância, consequentemente causando um impacto 

negativo no visitante do perfil da rede social, e muitas vezes desvalorizando e desqualificando 

o destino. Ressalta-se também que as redes sociais utilizadas têm caráter individual e não 

trabalham a construção da marca/imagem do destino Estância. Cada um faz seu marketing 

individualmente, o que demonstra uma lacuna deixada pela secretaria municipal de turismo. 

Conforme relatos que segue: 
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Pouco sem nenhuma regularidade. (PS 01) 
Não porque os clientes já conhecem meus serviços. (PS 02)  
Sim, redes sociais como Instagram e Facebook. Tenho duas pessoas que 
fazem a arte e o texto, mas não invisto em impulsionamento. (PS 03) 
Sim. Através do Instagram – investimos em impulsionamento e produção 
de vídeo. (PS 04) 
Sim. Nas redes sociais do estabelecimento (Instagram e Facebook) 
investindo em impulsionamento de conteúdo. (PS 05) 
Sim. Através do Instagram – investimos em impulsionamento. (PS 06) 
Sim. Invisto em mídias, sites da cidade e nas redes sociais do 
estabelecimento com impulsionamento de postagem e produção das artes. 
(PS 07) 
Não vejo necessidade. (PS 08)  
Sim. Pelo Instagram impulsionando o anúncio, além de pagar por anúncio e 
pesquisa no Google. (PS 09) 
Apenas pelo instagram (PS 10) 
Sim. Instagram com compra de impulsionamento, além de anúncio no 
Google. (PS 11) 

 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2019), as mídias sociais redefiniram o modo 

como as pessoas interagem entre si e permitem o desenvolvimento de relacionamentos sem 

barreiras geográficas e demográficas. Para Guerra, Gosling e Coelho (2014) às redes e as 

mídias sociais passam a ser propagadas com maior velocidade com auxílio da difusão e 

acesso à internet. Sendo assim, a construção de relacionamentos em rede é um dos elementos 

que define o ser humano como um ser social. 

Segundo Kemp (2018) no Brasil são 130 milhões de usuários ativos de alguma 

mídia social, o que representa 62% do total dos usuários de internet no país. Ou seja, a média 

de brasileiros que utilizam as mídias sociais regularmente é maior que a média mundial. 

Para os autores McCarthy e Perreault (2017, p. 25) a promoção é tida como “a 

comunicação da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do canal para 

influenciar atitudes e comportamento”. O produto turístico pela sua característica intangível 

se adaptou bem às novas tecnologias e tem a informação como seu principal instrumento de 

divulgação (CACHO; AZEVEDO, 2010).  

 

⮚  Acesso à Internet 

 

Na sequência do roteiro de entrevistas os prestadores de serviços foram 

questionados acerca do acesso à internet ao longo do período de hospedagem/permanência 

no estabelecimento e as respostas foram 100% positivas.  
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Sendo um ponto extremamente favorável, pois proporciona ambiente favorável 

para utilizar o app, objeto de intervenção deste estudo.  

 

Sim, os clientes gostam, é importante ter internet no estabelecimento. (PS 
01)  
Sim, pois os clientes pedem sempre para usar. (PS 05)  
Sim. É muito solicitado o acesso a internet (PS 11)  

 

Os turistas usam a Internet em todos os processos de uma viagem por diferentes 

motivos, a saber: busca de conhecimento sobre o local a ser visitado, facilidade, novidade, 

criatividade, prazer e atividades sociais (CAI; FENG; BREITER, 2004; CHO; JANG, 2008). 

O acesso à informação hoje tem início na palma da mão dos usuários. Isso 

transforma totalmente o modelo de mercado: as ações do consumidor passam a ser o centro, 

em uma dinâmica ativa em meio às marcas (GABRIEL, 2010). Para Cruz, Mota e Perinotto 

(2012), é por meio das informações, propiciadas e facilitadas pela web, que diversos 

viajantes organizam seus passeios sem necessitar se deslocar para os lugares físicos das 

empresas que comercializam roteiros de viagens, sendo assim, podendo fazer via internet. 

Portanto, “no turismo, a Internet tem sido uma plataforma fundamental no que se 

refere à rápida expansão de serviços de informação, aplicações comerciais, promoção, 

divulgação e comércio eletrônico” (CRUZ; MOTA; PERINOTTO, 2012, p. 80). 

Sobre a pergunta que questiona como os turistas têm conhecimento dos atrativos 

turísticos do município, seja de forma online ou offline, as respostas trouxeram a um ponto 

identificado na análise da matriz SWOT que é a ausência de investimentos em comunicação 

por parte do poder público. 

Por mais que os prestadores de serviço realizem investimentos em promoção 

digital, a ausência de ações de promoção efetivas do governo local impacta na percepção do 

destino do consumidor final e nas respostas são percebidas pelos entrevistados. Destacam-se 

abaixo as respostas relevantes.  

 

Já vem do local de origem com as informações pesquisadas de forma 
online. Mas na chegada reforçamos mostrando informações adicionais. (PS 
01) 
Não conhecem nem pelo meio offline nem pelo online geralmente por ouvir 
falar, o famoso boca em boca. (PS 02) 
Sim. Pelas redes sociais. (PS 03) 
Pelo meio digital, mas chegam muitos turistas que chegam sem conhecer 
nada. (PS 04) 
Quase 100% pelo instagram. (PS 07)  
Online. Pesquisa pela internet. (PS09) 
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A propaganda é muito de boca em boca, com algumas exceções de matérias 
na TV local ou de outros estados. (PS 11) 

 

O objetivo do marketing turístico é promover o negócio, destacá-lo dos 

concorrentes, atrair clientes e gerar reconhecimento de marca. Muitas estratégias modernas 

de marketing turístico fazem uso da Internet, com sites, anúncios online, e-mail e 

plataformas de mídia social desempenhando um papel fundamental (KOTLER, 2015). 

Para Amadeus (2014) o turista ao regressar a sua origem, ou mesmo durante sua 

estadia, compartilha nas redes sociais a sua experiência turística com amigos e familiares. 

Lei e Law (2015) completam o pensamento citando que, as experiências de viagem e as 

atividades praticadas durante sua realização, como a alimentação, são compartilhadas pelas 

pessoas através de diversas publicações em forma de textos, imagens e vídeos em ambientes 

virtuais e redes sociais. 

Como comenta Coutinho (2014) é preciso que o poder público estude as novas 

formas de interação derivadas desse novo universo para que criem estratégias eficazes de 

ação. Gândara, Cruz e Lohmann (2007, p. 3) abordam que “a Promoção Digital pode ser 

considerada como um conjunto de ações promocionais e metas incluídas no contexto geral de 

marketing que, por meio do uso de recursos digitais, visa atingir os objetivos almejados da 

estratégia de marketing”. 

 

⮚  Políticas públicas em turismo 

 

Na fala dos prestadores de serviços, quando questionados sobre a ação da gestão 

municipal que auxilia na captação de turistas para seu estabelecimento, houve unanimidade 

nas respostas negativas.  

Ratifica-se nesta primeira pergunta da categorização outro ponto identificado na 

análise SWOT no campo fraquezas, que é a falta de políticas públicas em infraestrutura, 

acessibilidade, informação, capacitação de mão de obra e promoção do destino. Nesta 

questão, discutisse as políticas relacionadas à promoção do destino turístico enquanto 

produto, o que envolve: marketing digital para os consumidores finais (turistas) e para os 

consumidores especializados (operadoras e agências de viagem). Vale destacar que mesmo os 

prestadores de serviços simpáticos à atual gestão municipal demonstram, no momento da 

pergunta, um ar de negativismo a ideia de haver políticas municipais para captação de turistas. 

 

Não. Não vejo nada para trazer turista. (PS 01) 
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Não. Nunca vi em toda minha vida. (PS 09)  
Não. Se tem, nem sei (PS 07) 
Não. Em 20 anos, nunca vi nada (PS 03) 

 

De forma direta na análise desta questão, Trindade (2019) diz que o 

desenvolvimento das políticas públicas, direcionadas ao turismo, inicia a partir do ingresso 

do poder público como coordenador das atividades direcionadas ao crescimento 

socioeconômico. Já Mediotte (2017), versa que a Política Pública de Turismo é o 

estabelecimento de metas para incentivar o turismo doméstico, bem como o internacional. 

Resultado de um trabalho de planejamento, as políticas são elaboradas de acordo com os 

interesses e visão de cada governo, alterando-se a cada nova gestão. 

Olegário, Modanez e Fabri (2016, p. 45) definem Políticas Públicas como “[...] 

um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais, a nível nacional, estadual ou 

municipal voltados para solucionar problemas de um determinado setor de interesse 

público”. 

Na questão final do roteiro de entrevistas que versa sobre a existência de ações 

municipais de Gestão da Informação turística, assim como na questão anterior, não houve 

resposta positiva sobre políticas públicas que reconhecessem ações da prefeitura sobre o 

tema.  

Destacando nas respostas dois pontos de fragilidade identificados na matriz 

SWOT: falta de instrumentos de coleta e de tratamento de informações turísticas e ausência 

de recursos “específicos” para projetos turísticos. Assim, a análise final das políticas públicas 

percebida pelos prestadores de serviço é que não há orientações específicas para a gestão 

diária do turismo, abrangendo os diferentes aspectos operacionais da atividade impactando 

diretamente no desenvolvimento da atividade no destino.  

 

Não. Nunca vi na cidade. (PS 01) 
Não. Nunca teve nada. (PS 01) 
Desconheço. Não vejo nada pelo turismo. (PS 10) 

 

Corroborando com a análise desta categoria frente às questões apresentadas os 

autores Gastal e Moesch (2007) e Beni (2012) destacam que as políticas públicas de turismo 

estão cada vez mais em voga, tornando a atividade do turismo um instrumento capaz de 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, desde que estejam relacionadas às 

políticas públicas de outros setores. 
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Já a visão de Moesch (2012), versa que a política pública de turismo, em sua 

dimensão social, deve ter como eixos centrais: a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade envolvida; a melhoria do ambiente urbano; e a ampliação da variedade de 

oportunidades culturais, que são condições indispensáveis para atrair e desenvolver novas 

oportunidades de geração de renda e trabalho. 

Desse modo, para que se alcancem esses propósitos por meio das políticas 

públicas faz-se necessário que o turismo seja compreendido em sua totalidade e 

complexidade. Considerando a qualidade da destinação turística na relação entre o lugar, os 

serviços e a cultura, bem como na relação de troca entre turistas, trabalhadores e 

empreendedores (GASTAL; MOESCH, 2007; MOESCH, 2012). 

 

6.3.2 Gestão Pública 

 

⮚  App móvel 

 

A proposta de intervenção deste projeto é direcionada a gestão pública municipal 

de Estância, então se fez necessário compreender qual a abordagem do governo local quanto 

aos eixos temáticos do estudo. Quando questionado sobre a importância percebida pela 

gestão municipal de turismo quanto à utilização de apps móveis para celulares smartphones 

voltados para a gestão das informações turísticas. A gestão turística identifica como positiva 

a utilização de app voltados ao turismo. 

Obteve-se a seguinte resposta. 

 

Avalia como extremamente importe a utilização de apps móveis para 
celulares smartphones voltados para a gestão das informações turísticas para 
estruturar as informações turísticas do município. (GP). 

 

Na importância observada pela gestão turística quanto à utilização de apps Law 

e Liu (2013) comentam que no início havia ferramentas básicas, mas que já auxiliavam os 

seus usuários, hoje, existem mecanismos mais avançados que permitem, por exemplo, que o 

usuário realize todo o processo de reserva, compra e check-in em uma companhia aérea. 

Segundo Kennedy-Henry e Gretzel (2012), a difusão dos dispositivos 

smartphones, tablets e das aplicações móveis que lhes estão associadas, leva a profundas 

alterações na forma como os destinos e operadores turísticos devem comunicar com turistas 
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que, cada vez mais, procuram um acesso rápido a conteúdos relevantes e de alta qualidade 

acerca dos locais que visitam. 

Nesse contexto, de acordo com Cunha, Silveira Junior e Perinotto (2015), os 

apps para smartphones, podem oferecer uma grande variedade de serviços de informação, 

podendo o turismo beneficiar-se do seu uso de diversas formas, tanto para divulgação de 

locais, quanto para realização de vendas. 

 

⮚  Promoção digital e acesso à internet 

 

Entendendo a força da internet e das ações promocionais, em especial as digitais, 

os processos de uma viagem por diferentes motivos, a saber: busca de conhecimento sobre o 

local a ser visitado, facilidade, novidade, criatividade, prazer e atividades sociais. Foi 

questionada à gestão turística, sobre as ferramentas e estratégias de marketing offline e online 

utilizadas pela gestão turística para divulgar as informações de interesse do município para 

os turistas que visitam os atrativos locais. 

A resposta vem ratificar os demais pontos observados até então neste estudo, 

sobre a ausência de profissionalismo no tocante aos pontos relevantes da atividade turística, 

destaca-se aqui a questão da promoção turística para desenvolvimento da imagem do destino, 

resposta a seguir.  

 

Ainda não há uma ação direta da secretária para divulgar. Mas há muita 
vontade interna da secretária e da própria gestão de realizar promoção de 
forma ideal para atrair turista (GP) 

 

Nesse aspecto, destaca-se o comentário de Costa e Perinotto (2013, p. 6) “a 

imagem sendo uma das principais ferramentas de comercialização de destinos turísticos 

apresentam grande valor quando utilizada como diferencial na promoção de destinos”. Para 

Mendes Filho e Carvalho (2014), o auxílio é evidenciado pelo acesso informacional durante 

o processo de buscar informações online sobre produtos/serviços que pretendem adquirir, 

pois informações sobre um produto ou serviço antes da compra podem determinar a decisão 

da escolha. 

Tan et al. (2017, n.p.) ressaltam que, o turismo 

 

[...] tenta se moldar à nova era digital para manter a sua competitividade nas 
destinações, o que envolve a prestação de serviços passível a mudanças 
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tecnológicas que viabilizem meios mais rápidos para atrair a demanda, com 
fomento à competitividade e à globalização.  

 

O crescente processo de desenvolvimento de promoção digital proporcionada 

pelo desenvolvimento das tecnologias traz um fortalecimento da imagem do destino nos 

diversos ambientes, em especial no universo online, em que cada vez mais o mercado 

turístico vem sofrendo atualizações, em que os viajantes procuram por opções práticas, 

portáteis e fáceis para lhe auxiliar durante as viagens. Assim, um destino que não investe 

seus atrativos no ambiente digital perde competitividade frente a outros destinos. 

Quando indagada sobre os gerenciamentos das informações, que são produzidas 

pelos turistas no destino, nota-se a ausência de instrumentos, projetos e até mesmo noção do 

que é gerenciamento de informações como instrumento de vantagem competitiva para o 

desenvolvimento da atividade. Vê-se constatação na resposta abaixo. 

 

É necessário avaliar o contexto com todos os envolvidos: municípios e 
empresários, possibilitando uma relação. Não havendo neste momento 
nenhum instrumento de gerenciamento de informações disponibilizado 
pelos turistas. Entendo que o app proposto neste estudo poderá ajudar na 
questão, estreitando a relação (GP). 

 

Para Mendes Filho e Carvalho (2014), o auxílio é evidenciado pelo acesso 

informacional durante o processo de buscar informações online sobre produtos/serviços que 

pretendem adquirir, pois informações sobre um produto ou serviço antes da compra podem 

determinar a decisão da escolha. 

Xiang (2017) discute sobre a perspectiva tecnológica e a mudança com a relação 

com o turismo passando de ferramenta de marketing para um instrumento de criação de 

conhecimento. Vale destacar que as tecnologias vêm e vão, e sempre haverá inovações e 

avanços a serem realizados.  

Fechando esse ponto, evocamos o raciocínio de Nascimento, Maia e Dias (2012, 

n.p.), que versam sobre a possibilidade da informação e grande exposição de localidades para 

todos, “a fim de propiciar maior competitividade entre destinos e instigar a melhoria nos 

serviços oferecidos, valorizando a criatividade, a inovação e a singularidade de cada atrativo 

e/ou produto turístico”. 

Quando questionado sobre a avaliação da Gestão da Informação (GI) produzida e 

divulgada pela secretaria de Turismo para os visitantes do destino. Observa-se, a ausência de 

conhecimento das novas maneiras e meios de criar, transformar e difundir produtos e 

serviços turísticos através da GI. Como descreve a resposta da entrevistada. 
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Avalio positiva. A secretaria tem trabalhado de forma coesa para divulgar 
as informações através do Instagram da secretaria, mas precisamos de uma 
divulgação ainda maior (GP). 

 

Para Ramos (2010) às organizações, públicas ou privadas, com acesso à 

informação têm vantagens competitivas. Na atividade turística, esta afirmação ainda é mais 

relevante uma vez que a informação é o combustível da economia relacionada com este setor 

econômico. Segundo Gohr, Santos e Veiga (2009), as informações coletadas pelos turistas 

antes da viagem geralmente são aquelas relacionadas à escolha do destino enquanto as 

informações coletadas pelos turistas durante a viagem se referem às atividades que serão 

desenvolvidas no destino selecionado.  

Guilarte (2015) afirma que nos destinos turísticos são necessárias ações 

adequadas em termos de competitividade e sustentabilidade, mediante ferramentas que 

permitam uma análise integral do desenvolvimento da atividade turística, sob um 

monitoramento sistemático de determinados indicadores turísticos para a tomada de decisão.  

 

⮚  Políticas públicas em turismo 

 

Na entrevista com a gestão turística do município foi inquérito acerca das 

políticas públicas voltadas para o turismo desenvolvidas pelo município. Observa-se aqui, 

sinais de avanços quanto à intenção de desenvolver políticas de turismo, mesmo sem ser 

percebidos pelos prestadores de serviços como ficou claro nas respostas. A gestão caminha 

para dar uma direção e uma orientação comum para todos os interessados no setor, com 

instrumentos que dialogam com atores da cadeia do turismo. Obteve-se a resposta, abaixo.  

 

Reativação do Conselho Municipal de Turismo instituído em 2019 que 
estava com as atividades paralisadas até dezembro de 2021 quando foi 
eleita a nova diretoria, a criação do Fórum de Discussões permanentes 
sobre o turismo de Estância em parceria com o Instituto Federal de Sergipe. 
Contudo, entendendo que é necessário potencializar ainda mais as políticas 
voltadas para o turismo. (GP). 

 

Cabe destacar a reflexão de Goeldner et al. (2002), quanto a uma política de 

turismo tem que contemplar os diversos grupos de residentes, entre os quais estão os 

relacionados ao trade turístico e os que não, assim como os visitantes. Torres Delgado e 

López Palomeque (2012) colocam que a atuação do Poder Público em seus diferentes níveis, 



100 
 

do internacional ao local, de acordo com as leis correspondentes e que pode ir mudando ao 

longo do tempo para adaptar-se às novas circunstâncias, incluindo novos enfoques, como, por 

exemplo, nos últimos anos, as políticas relacionadas à conservação da natureza. 

Santana (2009) aborda as políticas públicas de turismo observado nas análises do 

fenômeno turístico, este abrange múltiplos setores, partes interessadas assim como não 

interessadas atividade turística. Na abordagem feita sobre a existência de um planejamento 

formal que sistematize as ações de GI para os públicos estratégicos da secretaria. Não há 

consistência na resposta, deixando ainda mais evidente as observações do diagnóstico e das 

análises anteriores referentes à ausência de prioridade e de clareza nas ações estratégicas, 

obteve-se a seguinte resposta da entrevistada. 

 

Sim, anualmente há uma reunião para avaliar os trabalhos e propor novas 
ações. (GP) 

 

Ressalta Yázigi (2009) que a falta de planejamento integrado pode vir a 

prejudicar o interesse turístico de certa localidade, a interação entre todos os setores de 

governo no planejamento evita novos casos brasileiros de lugares turísticos que passaram por 

favelização, mercantilização, descaracterização e descuidos dos espaços. No sentido de GIC 

Dantas (2020) indica a necessidade da criação de perspectivas por parte dos usuários, a fim 

de gerir informações relevantes não somente a elaboração de planejamentos estratégicos, 

mas também aos tipos de estratégias utilizadas para a organização do conhecimento daquele 

destino turístico.  

Para Hall (2001), no atual panorama de crescimento do turismo, o planejamento 

da atividade, além de visar ao desenvolvimento econômico, se tornou um instrumento para a 

conservação dos recursos naturais, culturais, históricos e sociais.  

O desenvolvimento local, segundo Coriolano (2012) é aquele realizado de forma 

participativa, que atende às necessidades de trabalhadores de um lugar, com valorização de 

pequenas empresas locais e das características históricas, culturais e ambientais dos lugares. 

A participação social no processo de planejamento é de fundamental importância nesse 

processo de desenvolvimento do turismo no território. 

O que se pode avaliar após este percurso da pesquisa é que o destino Estância 

tem potencial no mercado turístico nacional, estadual e local, seja pelas belezas naturais do 

litoral, na cultura e tradição popular. Atraindo investimentos privados em novos 

equipamentos e serviços turísticos. Porém, estes, ainda com baixa percepção de 
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profissionalismo na relação comercial da atividade e no tocante a utilização de tecnologias e 

gestão de informação em prol da promoção do destino.  

Quanto à gestão pública, observa-se o esforço para desenvolver a atividade 

turística no seu território a fim de melhorar a competitividade do destino no mercado 

estadual e local. Contudo, quando se confronta os dados da matriz SWOT com as entrevistas 

nota-se uma ausência de prioridade para as pautas turísticas no que tangem informação, 

promoção e políticas públicas no âmbito do governo municipal de Estância.  

Dessa maneira, para que o destino Estância alcance outro patamar na atividade 

turística, é fundamental que a gestão pública e os diversos atores da cadeia produtiva 

construam um planejamento participativo para o desenvolvimento ordenado do setor com 

uma gestão eficiente das informações e promoção turística.  
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7 APLICATIVO VEM PRA ESTÂNCIA 

 

Conforme foi identificado através da análise SWOT e na pesquisa de campo, a 

gestão municipal não apresenta investimentos em promoção e comunicação turística de 

maneira sistêmica e constante, o que fortalece a proposta de intervenção por meio de app 

para dispositivos móveis que facilite o acesso a informações para o turista/visitante na cidade 

com o objetivo de preencher a questão central da problemática: como melhorar a mediação 

da informação turística de um município através da GI?  

Como justificativa para a escolha do app, destaca-se a oportunidade do produto 

de intervenção oferecer informações e orientações que facilitem o processo de GI turística, 

tanto antes quanto durante a viagem, no que tange a oferta de informações de serviços 

turísticos públicos e privados, pontos de visitação, atrativos naturais e culturais em uma 

única plataforma digital, preenchendo a lacuna existente quanto à ausência de ferramentas 

informação disponibilizada ao turista pela gestão pública.  

Quando o turista visita uma localidade é difícil vivenciar com plenitude suas 

rotinas sem um suporte de informações disponibilizado pelo poder público, porque muitas 

vezes não aparecem particularidades do destino nos roteiros ofertados em operadoras, 

agências ou plataformas digitais privadas.  

Rodrigues, Beco e Teixeira (2011) apontam que no segmento turístico há uma 

demanda por sistemas de informática que oriente os viajantes com informações atuais e 

relevantes da localidade. Observando essa tendência, percebe-se que a cidade objeto deste 

estudo possui a estrutura de suporte tecnológico necessária para a adoção de tecnologias 

digitais em uma de suas principais atividades econômicas, o turismo.  

 

7.1 Desenvolvimento do aplicativo 

 

O app Vem para Estância foi desenvolvido na plataforma “Fábrica de 

Aplicativos (Fapp)” e estará disponível para download para os celulares Android na loja do 

Google Play, assim como, está em processo de publicação na versão IOS, onde será 

disponibilizada na loja da App Store. O app já está disponível para acesso por meio de link8 e 

QR CODE 9(Figura 13). 

                                                 
8 Disponível em: https://app.vc/vem_pra_estancia_2766467. Acesso em: 17 set. 2022. 
9 É um código de barras, ou barramétrico, bidimensional, que pode ser facilmente escaneado usando a maioria 
dos telefones celulares equipados com câmera. 
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Figura 13 – QR-CODE do aplicativo 

 
Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

A proposta inicial seria desenvolver um app com auxílio de profissionais de 

programação e design, mas devido ao valor do investimento optou-se por trabalhar com a 

plataforma Fapp por apresentar recursos que atendem a construção do projeto, tais como: 

modelagem, design e publica o app nas lojas Google (Android) e Apple (Iphone) com um 

investimento menor que o normalmente cobrado pelo mercado. 

Para o desenvolvimento do “Vem Pra Estância” foi feita assinatura do Plano 

Essencial que disponibiliza recursos necessários para a construção do app e disponibiliza-o 

na Apple Store quanto no Google Play, atendendo usuários de smartphones com plataformas 

iOS e Android. De acordo com Garcia (2016), os principais sistemas operacionais 

predominantes na atualidade são Android, iOS e Windows Phone. 

Para auxiliar no processo informacional o app “Vem Pra Estância” oferta a 

geolocalização por meio do Google Maps para o usuário abaixo dos endereços. O mesmo 

acontece com os telefones dos prestadores de serviços, com o auxílio de hiperlinks, ao clicar 

no telefone automaticamente o usuário é direcionado para o campo de ligação do próprio 

celular, com o número já disponível na tela de ligação. 

Na sequência, será apresentado um desenho básico das fases de desenvolvimento 

do app (Quadro 11). 
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Quadro 11– Fases de desenvolvimento do app 

Fases Etapas Descrição 

01 Escolha do tema 
do app 

Esta é a primeira etapa para a criação do design do app, a escolha do 
layout será mediante análise dos resultados da pesquisa de campo com 
os turistas/visitantes. 

02 Navegação no 
app 

Esse é um passo muito importante, pois é um aspecto fundamental 
para a experiência do usuário no seu app. Aqui será estudada a melhor 
forma de encaixar o conteúdo dentro do layout da etapa anterior. 

03 Design e cores do 
seu app 

Para que haja experiência positiva com o app é importante fazer com 
que o usuário se surpreenda já nos primeiros momentos de interação, 
ou antes, quando da captura de tela nas plataformas de download. As 
informações colhidas nas pesquisas darão subsídios para personalizar 
o designer do app. 

04 Conteúdo e 
funcionalidades 

Depois de finalizar o design, desenvolver-se-á o modelo de conteúdo. 
Sendo este o coração do app, pois trará de forma direta o que os seus 
usuários estão buscando e o que vai fazer com que eles continuem 
usando o app durante toda viagem. 

05 Finalização Antes da apresentação na versão final serão feitos ajustes e testes de 
usabilidade com turistas, como já foi explicado na metodologia.  

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Seja para pesquisar a localidade, planejar a logística de roteiros ou acertar 

detalhes de hospedagem, os apps turísticos são ferramentas muito utilizadas por viajantes 

que buscam economizar tempo e dinheiro. O produto aqui proposto visa facilitar o processo 

de comunicação do turista/visitante durante sua passagem por Estância, servindo também 

como instrumento para o fomento, fortalecimento e desenvolvimento do turismo local. 

Para trazer elementos concretos para iniciar uma hipótese de arquitetura utilizada 

para o app do destino Estância, foram realizadas pesquisas de apps de destinos turísticos com 

as mais diversas características de turismo, esses apresentados no referencial teórico deste 

estudo e sintetizados no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Comparativo entre apps 

App Funcionalidade 

Guia Tur 
Salvador 

Sobre nós; Conheça Salvador; Pontos Turísticos; Compra-City Tour; 
Anúncios e Serviços; Igrejas; Museus; Restaurantes e Bares; Hotéis e 
Pousadas; Teatros; Fortes; Praias; Baladas; Shoppings; Monumentos; Planos e 
Pagamentos; Chat Online; Fale Conosco; Facebook; Nossos Sites; Termos de 
uso e Políticas. 

Visite Chapada 

Lista de Telefônica Completa; Onde Comer; Onde dormir; Parque Nacional da 
Chapada; Passeio a pé ou bike; Passeio Carro ou Bike; Passeios com Guia; 
Agências e Operadores; Serviços Locais; Lojas e Estabelecimentos; Produtos 
Locais; Mapa da Cidade; Meio Ambiente; Eventos e Promoção; Saúde e 
Beleza; Transporte; Imóveis; Eventos Culturais; Fauna e Flora; Concorra a 
Prêmios; Contatos. 

São Paulo Tours; Hotéis; Idioma; Moeda; Quem Somos; Contate-nos. 
Guia Turístico de 

Teresina Locais; Roteiros; Cidade; Contato. 

Tudo em 
Gramado 

Passeios; Onde Comer; Eventos; Roteiros; Serviços Úteis; Onde Ficar? 
Destaques. 

Guia Campos do 
Jordão 

Passeios (circuitos); Gastronomia; Hospedagem; Delivery; Compras Úteis; 
Táxi; Fale Conosco. 

Guia de Ilha Bela Hospedagem; Gastronomia; Receptivos; Eventos; O que Fazer; Serviços; IC & 
VB. 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

O confronto e análise das referências dos Apps destacados acima, somados às 

informações coletadas no decorrer da pesquisa proporcionaram apontar as funcionalidades do 

app de forma prática e relevante sobre serviços turísticos fundamentais, permitindo ao usuário 

consultar os pontos de visitação, hotéis, restaurantes entre outras atrações. 

As funções do sistema do App “Vem Pra Estância” destinam-se a orientar os 

turistas visitantes no destino conforme temáticas (recursos) relevantes para uma experiência 

de uso autônoma, proporcionando um sistema claro e intuitivo, procurando observar suas 

maiores necessidades, dificuldades e vontades. Na busca por facilitar as interações do usuário 

com o produto. Abaixo são descritos os recursos com base nos levantamentos feitos até então 

(Quadro 13).  
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Quadro 13 – Recursos do app “Vem pra Estância” 

Recursos Conteúdo 

Conheça estância Apresenta de forma breve: localização, história, cultura, patrimônio, 
memória, personagens marcantes e seus atrativos naturais; 

Hotéis e pousadas Destaca os principais meios de hospedagem com foto, localização e 
contatos;  

Restaurantes e 
bares 

Lista os principais bares e restaurantes identificados com foto, localização 
e contatos; 

Pontos turísticos Os principais locais de visita, suas características, serviços disponíveis e 
infraestrutura logística serão apresentados aos usuários; 

Vídeos Os vídeos promocionais com interação com o canal do município no 
Youtube; 

Passeios e serviços Contato dos prestadores de serviços turísticos; 

Destaques 

Disponibiliza pequenos conteúdos destacando semanalmente os atrativos 
naturais e culturais do município. A proposta é que o app tenha uma 
atração destacada para induzir o usuário a visitar a página depois da 
passagem pelo município; 

Telefones úteis Serviços públicos municipais e estaduais ofertados no município para 
possíveis situações emergenciais. 

Fonte: Allan Alberto dos Santos Oliveira (2021). 

 

Todos os recursos foram desenvolvidos com ênfase nas heurísticas de Nielsen, 

com interface e linguagem de fácil entendimento para proporcionar uma experiência de uso 

positiva com o produto proposto. Tais heurísticas foram utilizadas nessa análise, 

identificando “aspectos ergonômicos que possam ser um problema para o usuário durante a 

utilização do sistema” (YUGUE, 2015, p. 16). Nielsen apresenta dez heurísticas que podem 

ser utilizadas para uma análise qualitativa dos recursos necessários para uma efetiva 

funcionalidade e usabilidade de apps em dispositivos móveis (Quadro 14).  
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Quadro 14– As 10 heurísticas de Nielsen 

Heurística Função 
Visibilidade do 

status do sistema 
O sistema deve sempre informar o usuário o que está acontecendo, ou 
seja, todas as ações precisam de feedback em um prazo razoável. 

Correspondência 
entre o sistema e 

o mundo real 

O sistema deve falar a linguagem do usuário. Em vez de utilizar termos 
específicos do sistema, devem-se usar palavras, frases e conceitos que 
soem familiar para o usuário. Seguindo convenções do mundo real, 
fazendo as informações aparecerem de forma natural e lógica. 

Controle do 
usuário e 
Liberdade 

Os usuários ocasionalmente entram em funções do sistema por engano e 
precisam de uma “saída de emergência” claramente definida para sair do 
estado indesejado de forma simples sempre que necessário. 

Consistência e 
Padrões 

Os usuários não precisam ter que adivinhar que diferentes palavras, 
situações ou ações significam a mesma coisa. Uma mesma ação ou 
comando deve ter sempre o mesmo efeito. 

Prevenção de 
erros 

Ainda melhor do que boas mensagens de erro é um sistema bem 
projetado que primeiramente, evita que ocorra algum tipo de problema. 
Tanto evitando as condições passivas de erros como verificando essas 
condições, apresentando aos usuários uma opção de confirmação antes de 
se comprometerem com uma determinada ação. 

Reconhecimento 
em vez de 
recordação 

Deve-se minimizar a carga de memória do usuário tornando objetos, 
ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar da 
informação. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis e 
devem ser facilmente recuperadas quando necessário. 

Flexibilidade e 
eficiência de 

utilização 

Aceleradores – invisíveis para o usuário novato - podem frequentemente 
acelerar a interação para o usuário experiente, para que o sistema atenda 
as necessidades de ambos os tipos de usuários. Deve-se também, permitir 
que o usuário personalize diferentes ações. 

Estética e 
Design 

minimalista 

O sistema não deve conter informações que são irrelevantes para os 
usuários ou informações que são raramente necessárias. Deve-se 
apresentar exatamente o que o usuário precisa no momento, nem mais 
nem menos. 

Ajude os 
usuários a 

reconhecer, 
diagnosticar e 
resolver erros 

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem 
códigos), indique o problema com precisão e sugira uma solução. Não se 
deve culpar ou intimidar o usuário. 

Ajuda e 
Documentação 

Ainda que seja ideal criar um sistema intuitivo que possa ser utilizado 
facilmente, a documentação ainda pode ser necessária. Qualquer tipo de 
informação deve ser: facilmente encontrada; focada na atividade do 
usuário; com um passo-a-passo concreto; e não deve ser grande. 

Fonte: adaptado por Allan Alberto Santos de Oliveira com base na obra de Yugue (2015). 

 

A análise Heurística auxiliou na construção do produto de intervenção deste 

estudo, de forma direta, no desenvolvimento da interface de usuário, ou seja, da parte do 

produto que o usuário interage, como telas e botões buscando proporcionar uma experiência 

mais interessante evitando que o usuário tenha a sensação de estar perdido no momento da 

busca no app. 

As heurísticas de Nielsen são utilizadas por profissionais de designers, projetistas 

e desenvolvedores digitais na busca de melhores resultados. Dando subsídios para 
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estruturação da interface do produto por meio do wireframe. O processo de design de uma 

interface não é algo trivial, sendo um processo complexo e interativo, testando diversas ideias, 

criando diferentes versões de interface e melhorando-as até a criação da interface final 

(ROBINSON, 2018). 

Nesse processo de desenvolvimento de designer, o pesquisador utilizou a técnica 

de wireframe para guiar os desenvolvedores na etapa de produção do app. 

Wireframe é uma espécie de desenho de protótipo, uma representação visual de 

um novo projeto, que simula a versão idealizada. Pode ser de alta ou baixa fidelidade, ou seja, 

mais fidedigno e próximo da versão final. Servindo para ajudar a testar diferentes pontos do 

projeto otimizando tempo e recursos. Wireframes são representações hierárquicas da 

interface, apenas com informações básicas como tipos de elementos e suas posições, sem 

detalhes de design visual (SCHLATTER et al., 2013). 

A Figura 14 demonstra o wireframe, gerado para o design do app “Vem pra 

Estância”.  

 

Figura 14 – Wireframe do app “Vem pra Estância” 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

O app “Vem Pra Estância” possui uma tela inicial de carregamento com a marca 

e elementos visuais ligados aos pontos turísticos do destino, na tela menu é apresentado ao 

usuário os botões de funcionalidades, observa-se nas telas em sequência que há três padrões 

de apresentação de design informacional. Na tela de conteúdo aparece o formato de abas de 

lista com imagem de abertura e texto de identificação do tema, esta configuração encontra-se 

no app nas funcionalidades: Hotéis E Pousadas; Restaurantes E Pousadas; Pontos Turísticos; 

Vídeos, Destaques. Na tela de conteúdo final é o desdobramento da funcionalidade anterior 

com as informações e imagens ou vídeos e textos detalhados. Já na tela listas a aparência é de 
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uma imagem página em branco contendo apenas texto, este formato é utilizado nas funções: 

Conheça Estância e Telefones Úteis.   

Quando um wireframe é aceito e teve suas funcionalidades testadas com sucesso, 

inicia a próxima etapa do processo. Elementos de design visual são adicionados, resultando 

em um protótipo de alta fidelidade (ROBINSON, 2018). Que será apresentado na sequência 

do subitem a seguir. 

 

7.2 Layout do app 

 

A linguagem visual do app “Vem Pra Estância” é alinhada ao projeto de 

campanha promocional turística pensado pelo destino para o último trimestre de 2021, 

denominado “Vem Pra Estância”. Por essa razão, o app turístico terá o mesmo nome da 

campanha, pois assim mantém a aderência com o público, visto que a campanha promocional 

trabalha o nome, marca e atributos do destino, o que tende a facilitar a fixação do produto 

junto ao público-alvo (Figura 15). 

 

Figura 15 - Marca do Destino Estância 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação de Estância (2021). 
 

O nome “Vem pra Estância” é o título de uma música do cantor e compositor 

Fabinho do Acordeon que apresenta na letra as belezas naturais da cidade, fazendo parte da 

trilha do vídeo promocional da campanha.  

A marca foi criada com a base paleta de cores do pôr do sol, em uma extremidade 

está o vermelho, que tem a onda mais longa. A partir daí, o comprimento é cada vez menor, 
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de acordo com a seguinte sequência: laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. A 

proposta foi fazer uma alusão ao litoral estanciano, ponto turístico mais visitado do destino. Já 

a tipologia foi criada pelo designer da equipe da Secretária de Comunicação para dar uma 

ideia de modernidade ao destino. 

Na mesma proposta da marca as telas e pictogramas - desenho figurativo 

estilizado que funciona como um signo de uma língua escrita - estão alinhados com a marca e 

com os elementos do destino (Figura 16). 

 

Figura 16 – Telas Inicial, Tela Menu e Aba “Conheça Estância” 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Na tela inicial de carregamento do app apresenta a marca e um mosaico com 

imagens de pontos turísticos do destino. Após o carregamento aparece a tela de menu com 

os botões contendo pictogramas e texto com tema, vale destacar que os pictogramas usam 

elementos internacionais de identificação temática, exceto o elemento que antecede aos 

temas Conheça Estância e Destaques. O primeiro remete ao título de cidade jardim de 

Sergipe, com a imagem de uma palmeira imperial comum nas praças da cidade e o outro traz 

a imagem do barco de fogo, símbolo maior da cultura popular do povo. A primeira tela de 

informações, aba “Conheça Estância”, apresenta em texto o destino com destaque para 

localização e um breve resumo dos atrativos (Figura 17).  
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Figura 17 – Tela Menu, Aba “Hotéis e Pousadas” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Na tela aba “Hotéis e Pousadas” apresenta as opções dos hotéis e pousadas com 

foto e nome do meio de hospedagem. Quando selecionado a opção segue para a tela final 

com a imagem do equipamento, endereço, telefone (hiperlink), rede social e mapa ligado ao 

Google Maps (Figura 18). Todas as informações de conteúdo comercial desta aba foram 

retiradas das redes sociais dos fornecedores do serviço. 

 

Figura 18 – Tela Menu, Aba “Bares e Restaurantes” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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Seguindo a mesma dinâmica anterior, a tela aba “Bares e Restaurantes” 

apresenta as opções dos meios de alimentação e bebida com foto e nome do estabelecimento. 

Quando selecionado a opção segue para a tela final com a imagem do equipamento, 

endereço, telefone (hiperlink), rede social e mapa ligando ao Google Maps (Figura 19). 

 

Figura 19 – Tela Menu, Aba “Pontos Turísticos” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Já na aba “Pontos Turísticos” apresenta os principais pontos e roteiros turísticos 

com foto e título do local. Quando selecionada a opção segue para a tela final com a imagem, 

descrição do atrativo com localização (Figura 20).  A fonte para identificação dos pontos 

turísticos foi o inventário turístico do município (PREFEITURA DE ESTÂNCIA, 2020b). 
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Figura 20 – Tela Menu, Aba “Vídeos” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Na aba “Vídeos” o usuário irá encontrar uma série de vídeos com título de 

diversos atrativos naturais e culturais, além da apresentação de alguns serviços. Quando 

selecionado o vídeo para a tela final com vídeo e descrição ligados a página do Youtube do 

app (Figura 21).  

 

Figura 21 – Tela Menu, Aba “Passeios e Serviços” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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Quando o usuário buscar a aba “Passeios e Serviços” são apresentados os 

principais prestadores de serviços turísticos do destino relacionados a passeios e serviços com 

imagem e título. Quando selecionada a opção segue para a tela final com a imagem, descrição 

serviços com localização, telefone (hiperlink), rede social (Figura 22). 

 

Figura 22 – Tela Menu, Aba “Destaques” e Tela Final 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Na aba “Destaques” o usuário encontrará informações atualizadas dos destaques 

do roteiro com foto e título do local. Quando selecionada a opção segue para a tela final com 

a imagem, descrição detalhada do destaque (Figura 23).   
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Figura 23 – Tela Menu e Aba “Telefones Úteis” 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Por fim, a aba “Telefones Úteis” oferta contatos relevantes para o turista que 

busque serviços públicos de emergência. Quando selecionada a opção segue para a tela final 

lista de contatos telefônicos. 

O app “Vem Pra Estância” busca desenvolver e estimular ainda mais a atividade 

turística na localidade a fim de gerar resultados em médio e longo prazo na atração de turistas, 

que serão fator gerador de receita e empregos, contribuindo com o desenvolvimento 

econômico e social sustentável da atividade turística. 

 

7.3 Campanha de lançamento do aplicativo 

 

Nesta secção serão apresentadas sugestões de ações de promoção para o app 

“Vem Pra Estância” e o destino e Estância no mercado interno e externo nos mercados 

prioritários para o município, com base nas informações contidas no Inventário e 

Diagnóstico Turístico de municipal de 2020. 

O estudo indica que 43% dos visitantes são de sergipanos, sendo eles residentes 

em: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Propriá, Tobias Barreto, Arauá, Itabaiana e Umbaúba. O 

estado da Bahia (17%), outros três estados nordestinos estão presentes no estudo, sendo eles: 

Piauí 11% (Teresina e Corrente), Paraíba 2% e Pernambuco 2% (Recife). Além dos estados 

do Nordeste, que é a principal região emissora, constatamos a presença de visitantes de outras 

regiões do país, sendo elas: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Distrito Federal (PREFEITURA DE 
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ESTÂNCIA, 2020b). Os dados orientam para uma promoção do app associada ao destino nos 

mercados mais de emissivos turistas para o destino Estância.  

A sugestão do autor desta pesquisa é investir no mercado interno (Sergipe) e no 

mercado baiano com ações para o consumidor final utilizando outdoor (Figura 24), vídeo 

promocional para TV (Figura 25) e redes sociais e jingle para rádio (Figura 26), panfletos 

(Figura 27) e banners (Figuras 28 e 29) - associado a ações digitais nas redes da prefeitura e 

do perfil promocional de Instagram (Figura 30) ‘Vem Pra Estância” criadas no curso da 

pesquisa, para somar esforços na promoção dos atrativos e do app. 

Já outros mercados trabalham com ações digitais para redes sociais especialmente 

com cards – artes promocionais - patrocínio em páginas e perfis de influenciadores que 

discutem e indicam destinos turísticos. Abaixo será apresentado o layout das peças 

promocionais.  

 

Figura 24 - Outdoor 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
 

O outdoor é um dos maiores meios de exibição de produtos e/ou mensagens em 

função do seu tamanho, são de leitura rápida e de fixação objetiva. Conhecido como a mais 

pública das mídias, atinge todas as pessoas que andam pela cidade, sem distinção. A proposta 

é divulgar o destino nos principais corredores de tráfego de veículos do estado de Sergipe e no 

mercado baiano. 
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Figura 25 - Vídeo Promocional 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

O vídeo em TV possui um relevante impacto no comportamento de consumo de 

qualquer segmento. Com uma programação de mídia bem elaborada é possível uma boa 

conversão de recall - lembrança - de marca e de produto. Não é diferente com os usuários da 

Internet, tendo muita aderência a conteúdo em vídeo. Conseguindo prender a atenção mais 

facilmente e exigindo menos esforço de interpretação do consumidor. Por esse motivo, é mais 

eficiente e gera mais engajamento se comparado aos anúncios em texto. A proposta do vídeo 

é apresentar em um minuto todos os roteiros e atrativos de Estância e ao final promover o app 

como opção de suporte para o turista.  

 

Figura 26 - Jingle para rádio e para trilha do vídeo 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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O jingle - mensagem publicitária musicada - traz a mesma trilha sonora do vídeo 

sendo releitura da música “Vem Pra Estância”. A proposta é passar a ideia de encantamento e 

convidar os ouvintes a viver a experiência turística em Estância com ênfase na cultura local, 

bem como na produção artística relacionada ao município.  

 

Figura 27 - Panfleto 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

O panfleto é uma excelente ferramenta promocional que auxilia o consumidor 

mais tradicional na escolha do produto ou serviço. A proposta do uso do panfleto em 

promoção turística é para deixar como material de suporte em recepções de hotéis, postos de 

informações turísticas e agências de viagens como instrumento auxiliar para motivar a 

escolha do destino.  
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Figura 28 - Banner 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Assim como descrito no texto do panfleto, o banner é um material de suporte a 

promoção para uso em ambientes com trânsito de turistas potenciais para Estância com hall 

de hotéis e aeroportos, shoppings e agências de viagem.  

 

Figura 29 - Banners para sites 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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Os conteúdos de promoção em sites têm uma relevância significativa na estratégia 

digital, pois têm a oportunidade de conectar o usuário diretamente a páginas ou plataformas 

de serviços por meio de hiperlinks. Como citado anteriormente, os conteúdos para sites são 

uma recomendação para investir em espaços que tenham como base o público em outros 

mercados que não sejam os internos e o estado da Bahia.  

 

Figura 30 - Perfil “Vem Pra Estância” 

  
Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Perfil criado pelo autor da pesquisa no curso do estudo foi absorvido pela gestão 

municipal como instrumento de promoção dos atrativos e roteiros turísticos do destino 

Estância. Neste espaço é disponibilizado conteúdo com informações para o visitante, assim 

como serve como instrumento de incentivo ao uso do app “Vem pra Estância”.  

Para finalizar o processo de percepção do destino na soma de ações para 

promoção é trabalhar com comunicação visual de sinalização nas rotas dos pontos turísticos e 
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com equipamentos de suporte a fixação da marca como winner banner, plotagem em suportes 

de rua (lixeiras) nos locais turísticos (Figuras 31 e 32).  

 

Figura 31 - Placas de sinalização 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 

 

Placas utilizando a mesma linguagem visual de campanha e do app para auxiliar 

na orientação do turista. Além de possuir QR CODE para baixar o app no smartphone.  As 

placas de orientação turística são um componente da infraestrutura facilitadora do fluxo de 

visitação, contribuindo com o deslocamento do turista e visitante no destino.  

 

Figura 32 - Sinalização de suporte com QR CODE 

 

Fonte: Allan Alberto Santos de Oliveira (2022). 
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Tanto o winner banner – uma identificação visual em formato de bandeira - como 

os adesivos em lixeiras servirão para agregar identificar as principais localidades turísticas do 

município em especial os roteiros do litoral.  

A proposta da promoção do destino Estância visa colocar o destino em um 

patamar distinto dos tradicionais destinos do Estado, aproveitando-se dos atrativos naturais e 

culturais do município, de forma alinhada ao produto de intervenção proposto neste estudo, de 

maneira consolidar na mente do público consumidor de turismo no Brasil a facilidade de 

visitar Estância com a utilização do app.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias, cada vez mais o mercado turístico vem 

sofrendo atualizações, em que os viajantes procuram por opções práticas, portáteis e fáceis 

para lhe auxiliar durante as viagens. Este trabalho teve seu problema norteador relacionado à 

gestão do setor de turismo no município de Estância-SE, que possui uma fragilidade quanto 

ao investimento em comunicação turística e promoção do destino, dificultando o acesso à 

informação do consumidor final. Partindo daí o questionamento: como melhorar a mediação 

da informação turística de um município através da GI? 

Concluindo que um método eficaz para auxiliar na mediação das informações 

turísticas seria a utilização de apps móveis, em que, de acordo com o objetivo geral deste 

trabalho desenvolveu bases para um app móvel para celulares voltado para a gestão das 

informações turísticas do destino Estância/Sergipe, este, intitulado “Vem Pra Estância”, bem 

como o desenvolvimento e aplicação de estratégias de marketing, propondo uma valorização 

da imagem do destino turístico, bem como seus serviços e locais a serem promovidos, 

disponibilizando de informações de forma acessível, simplificada e facilitada nos ambientes 

virtuais e físicos. 

Dessa forma, no percurso da pesquisa observou-se a relevância das TDIC na 

transformação do setor de turístico, facilitada pelo aumento de consumidores conectados ao 

ambiente virtual, o que possibilita a interação do consumidor de turismo com as plataformas e 

ferramentas digitais, como os apps móveis na busca por informações específicas. Nesse 

contexto, o acesso à tecnologia móvel tem transformado as experiências dos turistas, em suas 

viagens consideravelmente. 

Considerando o primeiro objetivo específico, em que tinha a intenção de 

identificar as políticas públicas relacionadas à GI para o turismo do município, a fim de 

alinhar as informações que integrarão o app desenvolvido para a gestão das informações 

turísticas locais, verificou-se a falta de uma política pública turística mais efetiva no 

município de Estância/SE.  

Já o segundo objetivo específico capturou informações relevantes à proposta de 

marketing digital do turismo, por meio da gestão turística do município, onde ficou claro que 

a gestão pública do destino apresenta algumas fragilidades no que tange à informação, 

promoção e políticas públicas no âmbito do governo municipal, tais como: falta de 

planejamento estratégico, descontinuidade de ações; ausência de investimentos; pouca 

participação da sociedade local e iniciativa privada nos processos; inexistência de integração 
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dos atores públicos e privados do setor; ausência de prioridade da atividade turística no âmago 

da gestão pública.  

Em relação ao terceiro objetivo específico foi observado que, bem como os 

prestadores de serviços turísticos que, na sua maioria, não possuem um olhar mais técnico e 

atualizado para atender as necessidades e comportamento de consumo do atual turista 

(conectado) que visita a localidade, então para a utilização de estratégias de marketing digital 

como potencializadoras de informações turísticas, fica clara a relevância do estudo na busca 

de impulsionar o profissionalismo da atividade por meio do uso das TDIC, assim como da GI 

associado a políticas públicas para auxiliar nos processos de planejamento e gestão da 

atividade turística do destino. Sendo condição primordial para a elevação o destino Estância, a 

outro patamar, dentro do cenário local, regional e nacional, a construção de instrumentos 

técnicos de desenvolvimento ordenado do setor com um olhar sensível para a informação e 

promoção turística.  

Nesse cenário, o trabalho teve como foco pesquisar acerca das informações 

turísticas, processos e as tecnologias que se fundem na atividade turística, com o objetivo de 

desenvolver bases para um app móvel para celulares smartphones voltado para a gestão das 

informações turísticas do destino Estância/SE.  

Tendo como resultado a construção do app “Vem Pra Estância”, que dispõe de 

informações turísticas atualizadas e direcionadas, adotando estratégias de recuperação da 

informação. Com a proposta de contribuir com a gestão pública do município na criação e 

qualificação do acesso a informações turísticas e a promoção do destino. Adentrando 

abordagens da GI no turismo, políticas públicas relacionadas à gestão das informações, 

marketing digital e mediação das informações turísticas. 

Nessa perspectiva, este estudo apontou para o desenvolvimento do app “Vem Pra 

Estância” com a proposta de facilitar o processo informacional com o turista/visitante 

durante sua passagem por Estância, servindo também como instrumento para o fomento, 

fortalecimento e desenvolvimento do marketing do turismo local. Com isso, o app 

proporciona aos usuários um acesso à informação de maneira ágil, intuitiva e em tempo real, 

facilitando a busca por serviços e atrativos. 

Certamente, um dos desafios desta pesquisa, além do de desenvolver um produto 

único no segmento dentro do estado foi propor funcionalidades compatíveis com as 

necessidades do usuário de turismo, além da busca de uma arquitetura de fácil 

navegabilidade em uma plataforma adequada para o desenvolvimento e hospedagem do app. 

Com isso, o app “Vem pra Estância” torna-se uma ferramenta capaz de auxiliar os viajantes, 
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com conteúdo relevante e que possibilita uma autonomia na busca de informações previas e 

durante a viagem no destino Estância.  

Após a conclusão e aprovação deste trabalho, serão apresentados seus resultados 

a gestão pública municipal de Estância para implantação do produto de intervenção no 

território pesquisado, a fim de consolidar o app no mercado turístico para a real utilização da 

ferramenta. Além disso, acredita-se que o app terá um importante papel na promoção e 

valorização da atividade, despertando o interesse das pessoas em conhecer e vivenciar a 

experiência dos atrativos de Estância/SE.  

Este estudo pretende oferecer ao município não somente as condições de 

implantação do produto final de intervenção, mas sim provocá-lo no tocante a criação de 

políticas públicas relacionadas à GI na atividade turística que proporcionem o 

desenvolvimento do setor e da sociedade. 

Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir com pesquisas futuras que 

estabeleçam o diálogo entre TDIC, Apps Móveis e o Turismo, a partir dos seus usos, no 

consumo de bens e serviços por parte de visitantes e moradores locais e que colabore no 

desenvolvimento da atividade turística e da economia do destino Estância em Sergipe.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Mestrado em Ciência da Informação 

Pesquisadora: Allan Alberto Santos de Oliveira 
Documento de pesquisa validado pelo  
Prof. Pablo Boaventura Sales Paixão 

 
Questionário Nº: xx   Data:   xx  / xx    / 2022           Local: Estância   Hora: xxxx 
Prestador de serviço turístico do município de Estância/SE 
Este roteiro faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo desenvolver um app móvel 
para celulares smartphones voltado para a gestão das informações turísticas do destino 
Estância/Sergipe, com a intenção de que a gestão pública local possa fomentar dados 
atrativos e alinhados à oferta turística proposta pelas ações promocionais do mercado. 
Peço a sua colaboração para esta pesquisa para minha dissertação de Mestrado.  
Agradeço antecipadamente! 
Dados Pessoais 
Nome do empreendimento: 
Nome do entrevistado:  
Telefone: ( 
Segmento do serviço turístico:  

(   ) Alimentação e bebida 

(   ) Meio de hospedagem 

Localidade:  

(   ) Sede do município 

(   ) Região da praia 

 
Idade: ______ anos 
Sexo:  M  (   )     F (  ) 
 

Entrevista com prestadores de serviços turísticos do destino Estância/Sergipe 
1. Os clientes/turistas utilizam aplicativos móveis para reservar ou pesquisar sobre seus 

serviços? 
2. Seu estabelecimento investe em promoção digital? 
3. Os clientes/turistas que consomem seu serviço têm acesso à internet ao longo do 

período de hospedagem/permanência no estabelecimento? 
4. Os clientes/turistas que consomem seu serviço têm conhecimento dos atrativos 

turísticos do município de forma online ou offline? 
.  

5. Qual ação da gestão municipal que auxilia na captação de turistas para seu 
estabelecimento? 

6. Existem ações municipais de gestão da informação turistica?  
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturada  
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Mestrado em Ciência da Informação 

Pesquisadora: Allan Alberto Santos de Oliveira 
Documento de pesquisa validado pelo  
Prof. Pablo Boaventura Sales Paixão 

 
Questionário Nº:     xx         Data: xx /xx/ 2022               Local: Estância         Hora: xxxx 
Caro Gestor Municipal 
Este roteiro faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo desenvolver um aplicativo 
móvel para celulares smartphones voltado para a gestão das informações turísticas do 
destino Estância/Sergipe, com a intenção de que a gestão pública local possa fomentar 
dados atrativos e alinhados à oferta turística proposta pelas ações promocionais do 
mercado. 
Peço a sua colaboração para esta pesquisa para minha dissertação de Mestrado.  
Agradeço antecipadamente! 
Dados Pessoais 
Nome:  
Cargo :  
Telefone:  

 
Idade: ______ anos 
 
Sexo:  M  (  )     F (   ) 
 

Entrevista com o gestor de turismo do destino Estância/Sergipe 
1. Qual a importância percebida pela gestão municipal de turismo quanto à utilização de 

aplicativos móveis para celulares smartphones voltados para a gestão das informações 
turísticas? 
.  

2. Quais são as políticas públicas voltadas para o turismo desenvolvidas pelo município? 
3. Como essas políticas gerenciam as informações que são ou produzidas pelos turistas? 
4. Quais são as ferramentas e estratégias de marketing offline e online utilizadas pela 

gestão turística para divulgar as informações de interesse do município para os turistas 
que visitam os atrativos locais? 

5. Como você avalia a gestão das informações produzidas e divulgadas pela secretaria de 
Turismo para os visitantes do destino?                                     

6. Há algum planejamento formal que sistematize as ações de gestão da informação para 
os públicos estratégicos da secretaria?  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA DA INFORMAÇÃ - PPGCI 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) respondente: 

Sou estudante do Curso de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do 
Conhecimento no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Sergipe. 

 
Estou realizando um projeto intitulado “APLICATIVOS MÓVEIS PARA O 

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES TURÍSTICAS: ESTUDO 
APLICADO AO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA-SE” com supervisão do professor Dr. Pablo 
Boaventura Sales Paixão. Em consonância com as recomendações dos aspectos éticos e 
legais da pesquisa com seres humanos da Resolução 466/12. 

 
O objetivo desse projeto é o desenvolver as bases para um aplicativo móvel para 

celulares smartphones voltado para a gestão das informações turísticas do município de 
Estância/Sergipe, com a intenção de que a gestão pública local possa fomentar dados 
atrativos e alinhados à oferta turística proposta pelas ações promocionais do mercado.  

 
Quanto aos benefícios ao participante a pesquisa estará auxiliando no 

desenvolvimento de um produto que atenderá uma demanda reprimida do setor turístico do 
município de Estância, fomentando a inovação e qualidade agregada aos serviços turísticos 
impulsionando não só a cadeia produtiva do destino, mas de toda a região. 

A pesquisa não traz nenhum risco para o participante, visto que serão realizadas 
coletas de dados em ambientes abertos, após identificação e apresentação de todos os dados 
do pesquisador e da pesquisa. Trata-se de captação de informações via entrevistas e 
questionários com o máximo de zelo acadêmico.  Caso o participante tenha desejo de se 
retirar da pesquisa será feito de imediato e em qualquer momento.  

 
O pesquisador tem o dever de suspender ou encerrar a pesquisa imediatamente 

quando possibilidade de quaisquer danos sejam eles de ordem física, psíquica, moral, 
intelectual, social, ideológica, cultural e espiritual ao ser humano no processo da pesquisa 
e/ou dela decorrente. 
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Quanto a providencias e cautelas o pesquisador garante abordar os participantes da 
pesquisa com identificação acadêmica, - disponibilizada pelo programa de mestrado da 
universidade-, solicitando autorização verbal prévia para iniciar o dialogo, sendo optativo e 
de livre a escolha de participação da pesquisa, de hipótese alguma existindo contato físico 
entre pesquisador e pesquisado, e sempre priorizando as entrevistas em locais abertos e com 
outros presentes.  

O (A) Sr(a). fica informado (a) que toda a pesquisa se fará de forma anônima, por 
meio de um questionário. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo 
pesquisador e/ou seu orientador. Garantimos ao (à) Sr(a) a manutenção do sigilo e da 
privacidade da participação do seus dados durante todas as fases da pesquisa e 
posteriormente na divulgação científica ficando, a cargo do(a) Sr(a) a autorização da 
divulgação de forma pública, ou não, das informações ora coletadas pelo pesquisador. 

É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da sua 
participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou extrajudicial. A indenização ou 
ressarcimento será realizado de forma monetária mediante acordo entre as partes. 

Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. No 
entanto, caso haja qualquer despesa decorrente da sua participação na pesquisa, haverá 
ressarcimento na forma seguinte. 

Para participar deste estudo o Sr.(a) não terá nenhum custo (incluir forma de 
ressarcimento) nem receberá qualquer vantagem financeira. O Sr.(a) receberá o 
esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para recusar-se 
a participar e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 
forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. 

Sua participação, enquanto prestador de serviço ou turista/visitante do município é de 
suma importância. A pesquisa envolve um questionário ou uma entrevista, com questões que 
versarão sobre as informações sobre os segmentos turísticos da localidade, além de 
autorização para citar o nome do entrevisto e do estabelecimento se for o caso. 

 
Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo a 

minha participação neste projeto de pesquisa, pois fui informado (a), de forma clara e 
detalhado, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da 
justificativa, dos procedimentos a que serei submetido (a), todos acima listados. Ficou claro 
que não sofrerei riscos e desconfortos. 

 
Esclarecemos que sua participação (ou a participação do menor ou outro participante 

pelo qual ele é responsável) no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 
desistir do mesmo, não sofrerá nenhum prejuízo, nem haverá modificação na assistência que 
vem recebendo na Instituição (se for o caso). 

 
O pesquisador responsável por este Projeto de pesquisa é Allan Alberto Santos de 

Oliveira (Fone 79-99638787/ e-mail: allan.foco@gmail.com). O presente documento foi 
assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário da pesquisa ou seu 
representante legal e outra com o pesquisador responsável. 
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O(A) Sr(a). fica informado(a) que o de que o uso das informações por coletadas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde. Este órgão visa garantir que a pesquisa possui qualidade e segurança quanto á sua 
aplicação. Em caso de dúvidas, esclarecimentos, elogios, reclamações e denúncias o Sr(a) 
poderá contar o Conselho de Ética da Universidade Federal de Sergipe através do seguinte 
endereço: Rua Cláudio Batista s/nº Bairro: Sanatório – Aracaju CEP: 49.060-110 – SE 
Contato por e-mail: cep@academico.ufs.br Telefone e horários para contato: (79) 3194-7208 
– Segunda a Sexta-feira das 07 às 12h. 

O (A) Sr (a). fica informado(a) que possui acesso ao registro do consentimento 
sempre que solicitado. Em nenhum momento nenhum documento, informação e/ou 
esclarecimentos lhe será negado. O participante poderá ter acesso e solicitar todo e qualquer 
documento, informação e/ou esclarecimentos em qualquer momento da pesquisa e, até 
mesmo, após a conclusão desta. 

Atesto recebimento de uma VIA assinada deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). 

Este documento (TCLE) será elaborado em duas VIAS de igual teor e valor legal, que 
serão rubricadas em todas as suas páginas, exceto a com as assinaturas, e assinadas ao seu 
término pelo (a) Sr(a)., e pelo pesquisador responsável, ficando uma via com cada um.  

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
Declaro ter ciência que, ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
concordo em participar desta pesquisa sabendo que não receberei e nem pagarei nenhum 
valor econômico pela minha participação: 
___________________________________________ participe desta pesquisa.  
 
Estância ________________, ______/_____/_______ 
___________________________________________________ 
Assinatura do Participante  
___________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável  
__________________________________________ 
Assinatura do (a) Testemunha  


