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RESUMO 

Com a tecnologia cada vez mais presente no nosso cotidiano e o crescimento do 

turismo, surgiu o interesse em analisar a interação entre esses dois setores. 

Portanto o presente trabalho é um estudo sobre aplicativos de smartphones que 

auxiliam turistas e moradores da cidade de São Paulo, enfatizando o aplicativo da 

São Paulo Turismo, o SP Mobile. Foi realizada uma pesquisa em fontes secundárias 

para identificar os aplicativos mais adquiridos e suas peculiaridades e pesquisa 

qualitativa com pessoas que utilizam smartphones e aplicativos em suas viagens ou 

na cidade de São Paulo. Com base nas informações adquiridas foram identificados 

pontos fortes e pontos fracos do app SP Mobile e sugerido melhorias para o mesmo, 

a fim de torná-lo mais completo. 
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ABSTRACT 

 

With the technology even more present in our routine and the rise of the tourism, it 

has become interesting to analyze these two sectors interaction. Therefore, this 

study is about smartphones apps that help Sao Paulo tourists and local livers, 

emphasizing the São Paulo Turismo app, the SP Mobile. A research was performed 

based on secondary sources to identify the more acquired apps and peculiarities; 

and qualitative research with people that use smartphones and apps at their trips or 

at city of Sao Paulo. Based on acquired information, it was identified app SP Mobile 

strengths and weakness and suggested improvements, in order to become even 

more complete. 
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1. Introdução 

O interesse por aparelhos telefônicos portáteis cresceu gradualmente desde 

suas aparições na década de 70, quando ainda eram considerados artigos de luxo, 

possíveis somente para aqueles com maior poder aquisitivo. Logo os aparelhos se 

popularizaram e foram aperfeiçoados, com mudanças no peso, formatos, opções de 

cores e incremento de funções. Nos dias de hoje, a tecnologia está cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas e muitos têm a necessidade de se conectar a 

Internet. Segundo pesquisa realizada pelo IDC Brasil1 divulgada em Março de 2013, 

os brasileiros compraram 16 milhões de smartphones em 2012, 78% a mais que no 

ano anterior, e o Brasil terá se tornado ainda em 2013, o quinto maior país no 

mercado de celulares inteligentes. Fazem parte desse mercado, grandes empresas, 

como a Apple, com seus iPhones e iPads, usando a plataforma iOS, a Blackberry 

com seu sistema próprio, e finalmente, a Samsung, a LG e a Motorola que utilizam a 

plataforma Android e a Nokia com a plataforma Windows Phone. 

Com os smartphones é possível ouvir músicas, acessar a Internet, jogar 

online, tirar fotos, conversar com os amigos, enviar currículos, ler livros, assistir 

filmes, enfim, tudo na palma das mãos a qualquer hora e lugar. Por trás dessa 

multifuncionalidade existem os aplicativos (apps), que são softwares que podem ser 

baixados nos smartphones e que auxiliam a realização dessas funções. Junto com o 

interesse do mercado por smartphones, o interesse em apps aumentou em pouco 

tempo. De acordo com pesquisa da empresa Gartner, até o final de 2013 em âmbito 

global, serão baixados mais de 100 bilhões de apps entre pagos e gratuitos. Um 

aumento de aproximadamente 60% comparado a 2012. Estima-se que em 2017 o 

número de downloads será de 268 bilhões e que as lojas Apple Store e Google Play, 

juntas representarão 90% desses downloads. Segundo a Gartner, os downloads de 

apps gratuitos nas lojas Apple Store e Google Play estão entre 60% e 80% 

respectivamente, e continuaram sendo maioria no decorrer dos anos. 2 

                                            
1
 IDC Brasil, empresa especialista em serviços de consultoria e eventos nas indústrias de tecnologia 

da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa da tecnologia, além de 
analisar e predizer as tendências do setor. 

2
 Para os que desenvolvem apps gratuitos existem várias maneiras de obter lucros: Empresas que 

desenvolvem apps gratuitos, mas são financiados por outras; As propagandas inseridas nos apps 
que ao serem clicadas repassam uma porcentagem em dólares; por patrocínio, investidores que 
acreditam na ideia mesmo sem a certeza de que seja um negócio lucrativo a principio, a exemplo 
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 Todos os meses surgem dezenas de aplicativos (apps) de redes sociais, 

meios de comunicação como sites de fofoca, canais de televisão, informações sobre 

esportes, jornais, revistas, jogos interativos, “bichinhos virtuais” e os aplicativos de 

“utilidade pública”, como para a previsão de tempo, a situação do trânsito na cidade, 

onde encontrar caixas eletrônicos, postos de saúde, etc.. Esses apps são muito 

usados por viajantes e internautas que não dispensam um smartphone. 

Com a diversidade dos apps e o aumento constante na aquisição de 

aparelhos, pode-se supor que grande parte das pessoas que viajam para a cidade 

de São Paulo possua ao menos um smartphone. Sabe-se que 12,5 milhões de 

visitantes estiveram na cidade de São Paulo em 2012 e que desses, 57,3% eram 

para negócios, ou seja, pessoas que necessitam de informações rápidas e em 

tempo real, algo que os apps podem proporcionar. 

O presente trabalho desenvolve uma análise do uso de aplicativos para 

smartphones que auxiliam os turistas a organizarem melhor suas viagens e que 

facilitam o acesso às informações da cidade visitada. Ele tem como objetivos 

identificar os aplicativos mais adquiridos nas diversas categorias encontradas e 

principalmente para o setor de turismo, assim como as deficiências percebidas pelos 

usuários e suas expectativas ao utilizar tais ferramentas. Com base nessas análises, 

são propostas sugestões de melhorias e novas funções para o aplicativo da São 

Paulo Turismo, o SP Mobile, órgão oficial responsável pela divulgação das 

informações de eventos públicos, atrativos turísticos e da cidade. 

2. Metodologia 

 Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada envolveu 

pesquisa em fontes secundárias nos sites das principais plataformas para 

smartphones (iOS, Android e Windows Phone) construção de uma planilha dividida 

em categorias com aplicativos disponíveis em todas elas ou aplicativos semelhantes. 

Foi realizada também pesquisa qualitativa indutiva em profundidade, de modo a 

identificar o padrão de acesso aos aplicativos e as lacunas neles encontrados. Para 

isso foram entrevistadas seis pessoas que possuíam smartphones e que mostraram 

                                                                                                                              
do Instagram que começou financiado pelos seus desenvolvedores e logo ganhou um 
investimento de US$ 7 milhões de um grupo; E os bônus pagos, a partir de determinado tempo 
ou nível do apps alguns recursos são cobrados. (fonte: UOL Tecnologia). 
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interesse em viagens e/ou o hábito de realizá-las. A primeira entrevista serviu como 

um piloto, a fim de testar a funcionalidade geral do roteiro preliminar que foi 

redesenhado ao longo de cada entrevista. Tal método possibilitou o surgimento de 

novas ideias sobre o que mais abordar sempre que as respostas a algumas 

questões atingiam a saturação.   

 

3.  As plataformas e categorias de apps 

É difícil quantificar o número de aplicativos existentes em cada plataforma, 

pois, as mesmas não dispõem de tal informação, já que o número de apps cresce 

muito rapidamente. São várias as categorias de apps disponíveis, incluindo, jogos, 

música, saúde, transporte, esporte, educação, redes sociais, entre outras. Para 

simplificar a pesquisa, foram considerados alguns critérios de seleção dos apps tais 

como: aqueles disponibilizados gratuitamente, os mais adquiridos e os melhores 

avaliados pelos usuários. O processo de seleção resultou em uma planilha com 60 

aplicativos de diversas categorias, que podem auxiliar as diversas etapas de uma 

viagem. Essa tabela encontra-se no apêndice desse trabalho (página 24). A seguir, 

os principais, apps analisados são descritos e agrupados em categorias. 

3.1 Redes sociais 

Embora as redes sociais possam ser acessadas por navegadores de Internet, 

como elas são muito utilizadas, foram criados apps próprios e personalizados para 

acessá-las. Alguns já veem instalados nos smartphones. Há apps desenvolvidos por 

terceiros que auxiliam no gerenciamento das contas dessas redes sociais, além de 

apps como games e funções que agregam valor às redes.  

Muitos usuários compram smartphones pela interatividade que os aparelhos 

proporcionam. Por meio deles, é possível utilizar os apps já acessados em 

notebooks e desktops (Facebook e Twitter) e o apps exclusivos para aparelhos, 

como por exemplo, o Instagram. 

Outra categoria bastante popular é a de aplicativos de “bate-papo” como o 

Skype, Whatsapp, Viber, que facilitam conversas das mais simples até mesmo as 
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intercontinentais, gratuitamente ou com um valor muito menor do que aquele de 

ligações convencionais.   

3.2 Apps para organização 

 Para organizar uma viagem apps como Lista de Viagens e Mala Suitacase 

dão dicas de quais objetos e roupas são adequadas para determinado passeio, 

ajudando a calcular um valor aproximado de suas bagagens. O Tripacase, o Tripit e 

o Trip Planner, são ferramentas que sincronizam todas as informações da viagem 

com a agenda do usuário facilitando assim a organização.  

3.3  Transporte e acomodações 

Existem os aplicativos que facilitam o transporte terrestre, a exemplo: do 

Sptrilhos, que oferece informações sobre a rede ferroviária paulistana (metrô e 

CPTM); do Moovit, que traça rotas baseadas em informações das pessoas em 

tempo real e escolhe o melhor caminho entre os transportes públicos da cidade a 

partir da localização do usuário; e do Click a Taxi e do Easy Taxi, que localizam um 

taxi disponível, de confiança e que esteja nas proximidades.  

Para os que dispõem de um carro particular os apps Olho na Estrada e Maps 

Link oferecem informações sobre a situação do trânsito, incidentes no percurso, 

melhores rotas, informações sobre pedágios. Já o Maps e o Off Maps são apps 

encontrados em todas as plataformas e  disponíveis na grande maioria de 

smartphones, que possuem a função de  GPS. 

Viajantes no Exterior, ferramenta da Receita Federal, informa regras de 

bagagens como limite, isenção e procedimentos alfandegários. Infraero Voos Online 

informa horários de 50 aeroportos brasileiros, confirma as informações do voo e 

descreve a funcionalidade dos aeroportos.  

Com o Status Voo há o compartilhamento de informações entre viajantes do 

mundo todo, sobre os horários de voos de 16200 aeroportos. Disponível em 29 

idiomas consiste no app mais abrangente quando se trata de informações sobre 

aeroportos. Os aplicativos das próprias companhias aéreas são muito usados 

também, pois disponibilizam informações mais precisas sobre os serviços prestados 
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pelas mesmas.  Para realizar reservas de hotel há o Booking.com, Hotéis.com e o 

Hostel World com dados de todas as categorias de hotéis em vários países.  

 

3.4 Apps diversos  

Há também aplicativos de tradução como o popular Google Tradutor, assim 

como o Tradutor de Viagem, um guia que traduz palavras e expressões portuguesas 

para vários idiomas, colaborando para o entendimento dos turistas que aqui 

chegam. Numa linha semelhante, há também o Right Size e o Convert me, Xe 

Currency, que convertem medidas, numerações e moedas do país visitado para 

aquele de origem, simplificando as compras feitas em viagens ao exterior. O My 

Travel Aid localiza hospitais e postos de atendimento e traduz o nome de 

medicamentos para o país de origem do visitante. 

O apps Viagem da Galera calcula o quanto de combustível será necessário 

para percorrer determinado caminho e divide a conta do bar entre os que 

consumiram muito e os que consumiram pouco além dos 10% do serviço. 

Sounhound, Shazam identificam trechos de músicas que estão tocando, facilitando 

sua compra diretamente pelo smartphone. Guia 25 de Março, apresenta o nome e 

endereço das lojas da rua de comércio popular mais famosa da cidade de São 

Paulo. Já o Pedala São Paulo, disponibiliza um mapa da cidade mostrando ciclovias 

e locais onde se alugam bicicletas. Apps como o Postale criam cartões postais 

virtuais com fotos do viajante. Jogos também são apps que agradam, já que ajudam 

a distrair em momentos de espera. Há aqueles com informações sobre cidades e 

países.  

3.5 Apps para destinos turísticos  

No que diz respeito aos apps de destinos existem, os oficiais que são 

produzidos pelos próprios destinos e por inciativas privadas e aqueles que são 

atrelados a outras mídias. O SP Mobile (app oficial da São Paulo Turismo) é simples 

de usar, bem autoexplicativo e é dividido em categorias como: “Serviços 24h”, 

“Saúde e Bem Estar” e “Compras”. Algumas dessas categorias são divididas em 

subcategorias, a exemplo da categoria “Atrativos Turísticos” que apresenta as 
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subcategorias “Arquitetura”, “Biblioteca”, “Centro Cultural”, “Diversos”, “Estádio”. 

Cada uma dessas opções apresenta informações sobre os locais, horários de 

atendimento, valores e como chegar a partir da localização do usuário. Para os 

usuários que confiam mais em mídias impressas, algumas delas estão disponíveis 

também em apps, como é o caso da Veja SP que contém várias informações sobre 

entretenimento, gastronomia na cidade. 

 Os apps Tripadvisor, Minube e Guia da Cidade, disponibilizam as mesmas 

informações que os apps da Veja SP e o SP Mobile, porém, abrangem outras 

cidades do mundo, sendo mais interativos. O Tripadvisor conta com opiniões dos 

usuários, independente de serem positivas ou negativas, mas, que influenciam muito 

na decisão de turistas potenciais em visitar os lugares lá avaliados, sendo o 

aplicativo mais usado atualmente. O Minube trabalha com opinião de especialistas 

que promovem avaliações com base em suas experiências, sendo mais conhecido 

na Europa e recentemente chegou ao Brasil. O Guia da Cidade apresenta 

informações básicas das cidades, com aplicativos específicos para cada uma delas 

(por exemplo, Guia da Cidade de SP, Guia da Cidade de Lima, Guia da Cidade de 

Madri), sendo pouco conhecido por não serem tão completos como os demais.  Em 

suma, existe uma variedade de ferramentas para smartphones que podem ser 

utilizadas antes, durante e após a realização de viagens, atendendo a uma 

variedade de necessidades diferentes. Por esse motivo, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, para entender a opinião de alguns usuários de aplicativos. 

4 Pesquisa qualitativa 

Foram entrevistadas pessoas com idade entre 20 a 35 anos que possuem 

nível superior completo ou cursando em áreas distintas e utilizam seus smartphones 

diariamente. O objetivo foi escolher pessoas comuns, para que analisem com mais 

imparcialidade os aplicativos. Tal pesquisa foi realizada pessoalmente, por telefone 

e online, por meio da exploração de temáticas pré-definidas que guiaram a 

condução das entrevistas. De maneira geral, os entrevistados foram questionados 

sobre: os apps em geral que fazem uso com frequência; aqueles apps que utilizam 

para programar viagens e seus pontos fortes e fracos. Para a pesquisa foram 

escolhidos usuários que utilizassem plataformas diferentes, portanto, dos seis 
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entrevistados, dois utilizam a plataforma iOS, dois a plataforma Android e dois do 

Windows Phone. Os entrevistados que possuem os smartphones com a plataforma 

Windows Phone reclamaram da impossibilidade de adquirirem alguns os aplicativos 

mais populares, pois, os mesmos são desenvolvidos somente para iOS e Android, a 

exemplo do Instagram. Alguns desses aplicativos mais populares recebem uma 

versão não oficial, desenvolvida por terceiros, a exemplo do Lomogram, app 

semelhante ao Instagram, desenvolvido somente para Windows Phone.  

 Mesmos com alguns aplicativos não oficiais todos os entrevistados utilizam 

diariamente aplicativos de redes sociais, permanecendo em contato com seus 

familiares e amigos, independente da distância e do lugar onde estão. Acreditam 

que tais apps são essenciais para o cotidiano e para o turismo, pois, possibilitam 

uma forma de interação e de registro de toda a viagem: 

 “Sou instafanática. Amo viajar e postar minhas fotos no Instagram. Sem ele 

não vivo.” (Entrevistado 3). 

Dois dos entrevistados preferem acessar suas redes sociais diretamente pela 

Internet, pois, alegam que alguns desses apps específicos travam, são pesados e 

não dispõem de todas as funções das redes sociais, a exemplo dos apps para o 

Facebook. 

 “Não vivo sem acessar minhas redes sociais. O que mais gosto de usar é o 

Twitter. Até por usar mais, acho de melhor qualidade, até melhor que o Facebook.” 

(Entrevistado 4).  

Os resultados da pesquisa também tornam evidente a necessidade das 

pessoas de expressar suas ideias e dizer onde e com quem estão por meio dos 

apps de localização. Quatro dos seis entrevistados fazem uso dessa categoria de 

apps,  

“O Foursquare acho bem legal com essa coisa do turismo. Tem gente que faz 

check-in em farmácia, hospital, cemitério. Eu não curto. Eu faço check-in nos lugares 

mais bacanas. Não fico fazendo check-in do meu dia inteiro, de todos os lugares que 

estou. Pra mim não é esse o objetivo, mas pensar em lugares mais interessantes, 

até porque, acho que é uma dica: ‘Olha! frequento esse lugar, eu gosto!’ O legal é 

que com muitos check-ins em um lugar você acaba virando prefeito do lugar. Uma 

rede muito interessante.”(Entrevistado 2). 
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Em relação ao transporte terrestre na cidade de São Paulo, os apps foram 

considerados pelos entrevistados extremamente essenciais: 

 “Os apps de taxis pra mim foram a melhor invenção do ano, uso muito. É 

meu aplicativo favorito...[sic]”(Entrevistado 2). 

 Os aplicativos que auxiliam no trânsito em São Paulo e têm informações 

sobre o transporte público e taxis são utilizados com frequência, a exemplo do GPS, 

Click a Taxi, Moovit. Porém, alguns foram considerados de baixa qualidade: 

“Já usei os apps de transportes públicos. Confesso que não gostei muito. 

Achei meio incompleto [sic]”(Entrevistado 4). 

A necessidade de se conectar à Internet ainda é um ponto desfavorável para 

alguns entrevistados: 

 “Prefiro usar o navegador do GPS a acessar o Maps, pois é preciso estar 

conectado a Internet e nem sempre isso é possível”(Entrevistado 3). 

 

Um dos pontos fracos ainda encontrados em alguns smartphones é o grande 

consumo de bateria o que pode atrapalhar o desempenho do aplicativo: 

 “O GPS sempre me salva em São Paulo. O ruim é quando o smartphone está 

com pouca bateria, pois o aplicativo demora a conectar o que eu quero [sic]. Por isso 

é bom certificar se a bateria está cheia ou se tem carregador no carro”(Entrevistado 

5). 

Já para viagens aéreas, os entrevistados utilizam aplicativos das companhias 

aéreas e de agências de viagens e até mesmo de aeroportos (como por exemplo, 

apps Decolar.com, Voe gol, Status voo) para fazer cotações e ter informações sobre 

voos. 

“Sempre acesso o apps da própria Cia, acho que as informações são mais 

precisas”( Entrevistado 1). 

“ Baixei o Status voo para testá-lo, só por curiosidade e gostei muito, acredito 

ajudar bastante”( Entrevistado 6). 

“Faço cotações de passagens pelo apps da Decolar.com, assim aproveito e já 

vejo hospedagem, passeios em um único lugar.”(Entrevistado 3). 
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Entre os apps de viagens que conhecem, os entrevistados consideraram o 

aplicativo Tripadvisor uma ferramenta interessante e muito útil para os fins que lhe 

são propostos: 

“Já usei em viagem o Tripadvisor. No sentido de você estar em um lugar e 

querer verificar o que as pessoas acham de um determinado restaurante [...] Então 

eu acho que é um aplicativo legal para você ver o que tem por perto de onde você 

está que vale a pena. É muito interessante.” (Entrevistado 2). 

Além de acessar o Tripadvisor por smartphones e tablets também fazem por 

notebooks e desktops (computadores de mesa). Essas são opções que muitos dos 

outros aplicativos do setor não oferecem, tornando possível sua utilização por 

aqueles que não estão com seus smartphones ou não os possuem. Mesmo aqueles 

que já estão com a viagem programada ou estão na cidade de São Paulo, também 

utilizam esse app por ser abastecido por opiniões dos usuários. Sugestões 

gastronômicas são informações frequentemente buscadas pelos entrevistados.  

Os entrevistados fazem uso de aplicativo para diversas atividades e situações 

tanto em viagens quanto na cidade de São Paulo. Além dos apps citados 

anteriormente os entrevistados acessam apps de casas noturnas, a fim de saber 

horários, localização e programações; apps com função de despertador para que os 

usuários não percam o ponto ou a estação em que desejam descer; para localizar 

agências bancárias próximas; para ter informações sobre cinemas e os filmes em 

cartaz; para ouvir e baixar músicas; para acessar dicionários e outras referências por 

meio de apps de compartilhamento de informações, para jogar games e acessar 

serviços específicos de lanchonetes e restaurantes entre outros. 

Ao serem questionados sobre o que gostariam de encontrar em um app, os 

entrevistados mostraram interesse em aplicativos que descrevessem um atrativo 

turístico a partir da localização do usuário; que oferecessem uma lista de aplicativos 

úteis e que trouxessem benefícios para os mesmos. E sobre sugestões de melhorias 

e as lacunas e dificuldades encontradas responderam que: 

 É preciso ter cada vez mais interação nos aplicativos, ou seja, apps 

com somente informações não agradam aos usuários; 
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 É importante a possibilidade de sincronização entre os apps, fazendo 

uso das redes sociais e de outros apps existentes que possam ser considerados 

complementares; 

 Os apps devem apresentar facilidade no acesso, funções claras e com 

rapidez; 

 Design simples, autoexplicativo e sem cores muito fortes, para não 

criar uma poluição visual no app, são também necessários; 

 É desejável que os apps ofereçam alguma distração, algum jogo que 

possa entreter o usuário em um tempo ocioso; 

 Os apps devem ser gratuitos, pois os usuários não estão dispostos a 

pagar por tais serviços; 

 Os apps devem oferecer vantagens aos usuários, como bônus, 

premiações; 

 Eles devem apresentar uma lista com a relação de aplicativos que 

possam ser interessantes para os usuários; 

 As informações referentes aos locais que são citados devem ter 

atualizações constantes para que não haja transtornos ao usuário por conta de 

informações desencontradas, locais inexistentes, endereços errados, entre outros. 

 De modo geral os usuários desejam um aplicativo simples, interativo, que 

traga algo diferenciado e que cumpra com o que é proposto. Há muitos aplicativos 

que em sua descrição parecem ser interativos e completos e na verdade são 

considerados complexos e desatualizados. Um exemplo são os apps de metrô, 

embora suas descrições sugirem que são apps dinâmicos e que auxiliarão o usuário 

a saber se há problemas no transporte e os horários em dias especiais como 

feriados e festivais na cidade. O que oferecem na verdade, é apenas um mapa com 

a informação de que “em breve” chegará o próximo metrô, mostrando apenas os 

horários habituais, sem nenhuma informação complementar àquelas já contidas nos 

mapas impressos disponíveis. 

Vale ressaltar que o importante em um aplicativo não é ter todas as sugestões 

dos entrevistados e/ou várias funções juntas, pois, é preciso considerar que uma 

grande quantidade de funções torna o software mais pesado, ocupando mais espaço 

no aparelho e consumindo mais energia. Acredita-se ser um bom aplicativo, aquele 

que possua informações claras e atualizadas e que seja autoexplicativo e dinâmico.  
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5 O SP Mobile 

5.1 Análise das Funções Atuais 

Em relação ao SP Mobile, o app é dividido em 19 categorias (entre elas: 

CIT’s; Atrativos Turísticos; Saúde e Bem Estar; Espaço para Eventos; Comes e 

Bebes; GLS) que listam cerca de 2500 estabelecimentos classificados a partir da 

localização do aparelho, por região da cidade e em ordem alfabética. As categorias 

são subdivididas, a exemplo, da categoria “Atrativos Turísticos” que é subdividida 

em: “Arquitetura”; “Biblioteca”; “Centro Cultural”; “Diversos”; “Estádio”, nelas 

encontra-se informações dos locais, horários de atendimento, valores e como chegar 

a partir da localização do usuário, por região da cidade e em ordem alfabética. A 

categoria “Atrativos Turísticos” é subdividida em outras categorias como: Arquitetura; 

Biblioteca; Centro cultural; Diversos; Estádio; Feira de arte e artesanato; e Igrejas, 

apresentando informações dos locais, horários de atendimento, valores e como 

chegar a partir da localização do usuário. O app disponibiliza também a categoria 

“Roteiros Temáticos” que é subdividida em: Cidade Criativa; Arte Urbana; Futebol; O 

café e a história da cidade de São Paulo; Cultura Afro; Mirantes; e São Paulo eco 

rural. (informações adquiridas no Google Play e no Apple Store - lojas de apps do 

Android e IOS). 

Ao ser acessado por dois dos entrevistados, esses identificaram alguns 

pontos fortes e fracos. Dentre os pontos fortes o SP Mobile oferece informações e 

imagens de alguns dos atrativos, existe a opção para alterar o idioma, apesar de não 

ser de fácil acesso, tanto que um entrevistado conseguiu alterá-los somente uma 

vez e diz ter sido sorte, pois, não lembra o caminho; entretanto é fácil de manusear 

as outras funções. Já em relação aos pontos fracos os entrevistados identificaram 

que o aplicativo trava com frequência e não é muito interativo o que pode acarretar a 

necessidade de adquirir outro aplicativo, a por exemplo, o Tripadvisor, app com 

avaliações dos turistas que visitam os atrativos, como já foi citado anteriormente. 

Outro ponto fraco do aplicativo é ter a necessidade de se estar conectado à Internet 

para que o mesmo funcione. Quando desconectado o único ícone disponível é 

“Ponto a Ponto”. Mais um problema encontrado no SP MOBILE é a pouca 

divulgação do app, problema esse, que tem como consequência a aquisição de 

outras ferramentas. 
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Em pesquisa nas lojas Google Play e Apple Store alguns usuários que 

adquiriram o apps disseram ser um aplicativo “Muito bom, que poderia ser 

melhorado”. Eles consideram simples de acessar, mas, criticam o conteúdo, pois, 

contém cadastros incompletos e duplicados, sendo necessária uma revisão e uma 

atualização de sua base de dados. Outra reclamação é a falta de oportunidades de 

interação proporcionadas pelo app: “Interessante, mas, acho que podia ter um algo a 

mais. Talvez pudesse ser mais interativo com dicas e sugestões dos usuários”. 

 

Além do levantamento da opinião dos entrevistados, o funcionamento do SP 

Mobile também foi avaliado pela pesquisadora. Ao iniciar o acesso, percebe-se que 

o app demora a carregar, permanecendo um certo tempo em uma tela azul. Como já 

mencionado anteriormente o app não funciona off-line e quando há baixo sinal de 

Internet a única categoria disponível é a “Ponto a Ponto”, mas, sem Internet e GPS 

também não funciona. Seria interessante o aplicativo ter funções off-line pelo menos 

para consultas básicas.  

 

Figura 1 Página inicial; off-line; "ponto a ponto".   

           

Os ícones de categorias são grandes e facilitam um entendimento de usuários 

estrangeiros. Sabe-se que existe a possibilidade de alterar o idioma de navegação o 

para inglês e o espanhol, mas a principio não foi encontrada essa opção.  
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Figura 2 Página inicial on-line e todos os ícones do aplicativo 

 

Todas as categorias são divididas em subcategorias, a exemplo, “Comes e 

Bebes” possui as subcategorias, “Bares”, “Restaurantes”, “Lanchonetes” e 

“Comidinhas”. Ao clicar na opção desejada, encontra-se uma lista com o nome dos 

estabelecimentos em ordem alfabética e classificadas em até cinco estrelas, 

acredita-se ser uma avaliação dada pela SPturis. Ao escolher o estabelecimento 

encontra-se uma foto do local ou o logotipo, além de nome, endereço, telefone, sua 

quantidade de estrelas e uma breve descrição do local e horário de funcionamento. 

Possui links para: mapas; chamada telefônica; como chegar (caso o GPS esteja 

ligado); e site, sendo esse um formato padrão para todas as subcategorias do 

aplicativo. 

 

Figura 3 Categoria "Comer e Beber"; lista "Comidinhas" e página "Amor aos Pedaços". 

 

Alguns estabelecimentos que possuem franquias e filiais na cidade aparecem 

repetidos nas listas, a exemplo da doceria “Amor aos Pedaços”, encontrada na 

figura acima. Porém, a descrição é a mesma para todos, só alterando o endereço, 
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tornando a lista muito extensa. Seria mais prático e ocuparia menos espaço se na 

descrição aparecessem todos os endereços, ou um link para chegar a esses 

endereços, ou até mesmo agrupados por região, diminuindo o tamanho dessa lista.  

A categoria eventos tem somente uma subcategoria. São vários eventos na 

cidade, porém, ao pesquisá-los, encontra-se uma lista desatualizada, com datas de 

eventos passadas. Para o usuário que não sabe em qual edição está o evento e 

quais ocorreram no período que estiver em São Paulo, terá que clicar um por um, 

para obter tal informação.  

 

            Figura 4 Categoria "Eventos"; lista de eventos; informações sobre um evento. 

 

As categorias que possuem somente uma subcategoria poderiam ser mais 

dinâmicas, ao invés de acrescentar outra página para acessar a informação, 

forneceriam a diretamente, eliminando atalhos desnecessários. O SP Mobile possui 

informações repetidas, por exemplo, na categoria de “Entretenimento” tem as 

subcategorias “Baladas e Cinema” e na categoria “GLS” encontra-se as mesmas 

baladas, com algumas adicionais. 

 

Figura 5 Categoria "Entretenimento" - subcategorias "Baladas e Cinema"; lista "Baladas". 
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Figura 6 Categoria "GLS” – lista de subcategorias; lista "Baladas". 

Na categoria “Atrativos Turísticos” tem a subcategoria “Arquitetura” e na 

categoria “Roteiros Temáticos” tem a subcategoria “Roteiro Arquitetura” com os 

mesmos destinos e as mesmas descrições.   

 

Figura 7 Categoria "Atrativos Turísticos" - lista de subcategorias; lista "Arquitetura". 

      

 

Figura 8 Categoria "Roteiros Temáticos" - lista de subcategorias; lista "Roteiro Arquitetura". 

 

A diferença entre eles é que um contém todos os atrativos turísticos em 

ordem alfabética e o outro apresenta os atrativos listados por aproximação um do 

outro.  É possível encontrar repetição na mesma categoria. Em “Roteiros Temáticos” 
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o “Roteiro Arquitetura” e o “Roteiro Mirantes” possuem alguns atrativos semelhantes. 

Para reduzir o número de páginas e informações repetidas, o SP Mobile poderia 

conter somente a categoria “Roteiros Temáticos” e diminuir o número de roteiros a 

fim de não conter mais repetições. 

A categoria “Serviços” é interessante, pois, tem a subcategoria “Telefones 

Úteis” com telefones de aeroportos, Policia, CET, Defesa Civil, DEATUR (Delegacia 

de Apoio ao Turista) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica), entre outros. 

Apresenta também endereços de casas de câmbio, consulados, bancos, caixas 

eletrônicos. Já a subcategoria táxis, contém apenas telefones de pontos de táxis e 

taxistas, mas, não uma interação com aplicativos que chamam serviços de táxi, a 

exemplo do Click Taxi que já possui informações atualizadas e com um contato mais 

eficiente.  

 

Figura 9 Categoria "Serviços" - lista de subcategorias; lista "Telefones Úteis". 

 

Encontra-se também no aplicativo a categoria “Catraca Livre” cujo diferencial 

é apresentar informações especificas como sessões de cinema com filmes 

alternativos. A subcategoria “o que é o Catraca Livre” encontra-se vazia em todas as 

vezes que foi acessada, faltando uma informação importante para a compreensão 

de tal ferramenta. 
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Figura 10 Categoria "Catraca Livre" - lista de subcategorias 

                                 

Em suma é um aplicativo promissor, mas com o excesso de atalhos e 

informações repetitivas que o tornam um pouco maçante. Em contato com a SPturis, 

foi informado que, o aplicativo foi desenvolvido por terceiros e por se tratar de um 

órgão público é preciso seguir a Lei Federal de Licitações (8.666) na qual estabelece 

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos referentes a obras, 

serviços, fazendo que para realizar atualizações no aplicativo, seja preciso abrir uma 

licitação o que demanda tempo. 

 

5.2  Funções sugeridas após análises 

 

Com base nas informações adquiridas tanto na pesquisa de gabinete quanto 

com os entrevistados e analisando o aplicativo da SPturis o objetivo é propor 

funcionalidades que podem ser implementadas no aplicativo da SPturis com o intuito 

de promover a cidade de São Paulo e contribuir positivamente com as experiências 

dos visitantes e assim estimular a vinda de potenciais turistas que utilizam tal 

software. A ferramenta deve se propor a auxiliar os turistas e os moradores que na 

cidade circulam, facilitando o dia-a-dia no local e fornecendo não somente 

informações, mas, também a possibilidade de interação. Sendo útil e divertido 

agregando funções desde o planejamento da viagem ao compartilhamento da 

experiência, criando uma ligação com outros aplicativos que possam somar essas 

vantagens. São apresentadas agora as principais propostas de melhoria do SP 

Mobile. 
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 Sincronizar o app com as redes sociais, ou seja, ser possível tirar fotos 

através do Instagram e compartilhar no Twitter e Facebook e fazer check-in pelo 

Foursquare;  

 “FICA A DICA”: – Lista de aplicativos que possam ser úteis aos 

usuários contendo informações que irão agregar valor à viagem ou simplesmente 

que possam ser interessantes, por exemplo, aplicativos de organização e 

planejamento; transportes públicos, taxis, trânsito na cidade, estabelecimentos, 25 

de Março; Pedala SP; 

 “E AÍ, GOSTOU?”: Todos os ícones devem conter opções para 

avaliações das informações (em estrelas) e comentários feitos pelos usuários, 

tornando o app mais dinâmico e interativo, o que auxiliará em pesquisas de 

qualidade; 

 “ONDE FICA”: Categoria que fotografa um ponto turístico em São 

Paulo e lhe dá uma breve descrição sobre o local, horário de funcionamento, história 

e valores; 

 “VALE NIGHT”: relação de casas noturnas, bares e peças teatrais de 

cada dia da semana; 

 A partir dos check-ins realizados no Foursquare criar um cartão postal 

para os amigos no Postale; 

  “QUAL É A MÚSICA”: Lista de rádios de São Paulo que possuam 

apps; 

 “POR ONDE ANDEI”: Fazer uma competição na qual quem visitar mais 

atrativos diferentes em São Paulo em um período determinado e compartilhar com 

seus amigos, ganha um brinde da SPturis, como descontos em restaurantes e 

baladas, podendo concorrer a um par de ingressos para uma peça teatral, um filme 

em cartaz; 

  Criar jogos, como palavras cruzadas sobre os atrativos turísticos da 

cidade, uma forma de testar os conhecimentos do usuário e entreter;  

A fim de adequar o aplicativo aos interesses dos entrevistados, tornando-o 

mais completo e agradável, uma alternativa é fazer uso do app para coletar 

informações sobre o fluxo dos turistas e a opinião dos mesmos referentes aos 

atrativos e serviços da cidade, possibilitando a Prefeitura de São Paulo criar metas 

de melhorias.  
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Considerando a existência do “Mapa das Sensações3”, - projeto da SPturis 

que tem como finalidade apresentar a cidade através dos cinco sentidos - a ideia é 

utilizá-lo como um game, fazendo com que as pessoas visitem tais lugares, 

marquem no mapa quais  sensações tiveram e quais notas atribuiriam, aproveitando 

o mapa para que os usuários marquem os locais visitados na competição com seus 

amigos, a fim de ganhar brindes. 

  

                                            
3
 O “Mapa das Sensações” foi criado em 2009, contendo uma lista de 100 atrativos citados por 2,5mil 

pessoas em pesquisa realizada no site da SPturis. Desses 100 atrativos os 20 mais votados 
foram analisados por um grupo de turistas, na intenção de identificar quais dos cinco sentidos 
associava a sensação de estar no terminado lugar. Esse projeto ocasionou na criação de um 
mapa criativo, com os atrativos identificados por números e as sensações identificadas por cores: 
visão-vermelho, audição-laranja; paladar-azul; tato-roxo; olfato-verde, dado que auxiliam na 
legenda, além de balões da opinião dos turistas entrevistados. 
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6 Considerações finais  

O presente trabalho teve como objetivo saber identificar como as novas 

tecnologias podem auxiliar o desenvolvimento do turismo, principalmente na cidade 

de São Paulo.  Ao realizá-lo, foi perceptível a crescente participação da Internet em 

nosso cotidiano, principalmente com a aquisição de smartphones. Desde o início da 

realização do trabalho até a conclusão do mesmo, as informações nele contidas 

foram atualizadas várias vezes durante seu desenvolvimento. Tanto que a maior 

dificuldade foi encontrar informações atualizadas no decorrer dos meses, pois as 

mesmas mudam com muita rapidez, a exemplo, da disponibilidade do Instagram 

para a plataforma Windows Phone e Blackberry. Durante todo o processo de 

pesquisa surgiram três vezes a hipóteses que o app seria lançado para Windows 

Phone, porém sem nenhuma confirmação. Entretanto espera-se que até o término 

de 2013 os smartphones da Microsoft tenham tal ferramenta. Já para aparelhos 

Backberry não há previsão de lançamento do Instagram. Com isso os usuários 

dessa plataforma fazem uso do Instabeuri e do Instaphoto (apps semelhantes, 

porém pagos, mas que não permitem interação com o original) e do Viewer for 

Instagram, (app que gerencia sua conta no Instagram que precisa ser criada em 

outra plataforma ou baixado um programa no desktop e possibilita algumas funções 

básicas como, postar e visualizar fotos postadas no Instagram, permitindo uma 

interação entre pessoas com plataformas diferentes). 

As novas tecnologias devem ser utilizadas em beneficio daquelas empresas 

que querem e podem se modernizar em seu setor, já que os clientes estão cada vez 

mais exigentes. Saber aproveitar as vantagens da necessidade que temos de 

compartilhar nossas experiências e obter informações rápidas é acompanhar as 

mudanças e aproximar-se da demanda. 

Vale ressaltar que apesar de os apps serem comuns entre os mais 

conectados há os que ainda não tem acesso, ou por não possuírem smartphones, 

não acreditarem que precisam deles, ou por não conhecerem suas funções. 

Portanto, intensificar a divulgação é importante. A falta de divulgação do SP Mobile 

foi o maior problema identificado com o app. O objetivo do trabalho foi sugerir com 

base em pesquisas, funções que os usuários mais gostariam de encontrar em um 

smartphone. Entretanto, é sabido que para realizar tais alterações em qualquer app, 
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no caso o SP Mobile, é preciso uma pesquisa referente a custos, peso do app, 

tecnologias disponíveis, entre outras particularidades cabíveis a um desenvolvedor. 

Logo no início da pesquisa, foi identificado que apesar da ligação crescente 

entre turismo e tecnologias sendo vista no aumento de agências virtuais e blogs 

sobre viagens, os aplicativos que auxiliam os turistas e quaisquer pessoas que 

visitam determinado destino ainda são poucos explorados principalmente pelo 

público comum. Já os profissionais da área e pessoas que são viajantes assíduos 

acessam as ferramentas mais populares. Portanto acredito que esse trabalho possa 

servir como base para futuras pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto. 

Finalmente, é importante apontar a oportunidade existente para que a SPturis, 

junto com outras prefeituras e o Ministério do Turismo – Mintur, desenvolvam um 

app oficial do país, com o objetivo de auxiliar os turistas visitando cidades brasileiras 

e aumentar a divulgação do país no exterior, fortalecendo assim a Marca Brasil 

iniciativa do Mintur. Percebe-se que o Ministério do Turismo já está presente em 

algumas redes sociais, mas como o interesse por aplicativos é crescente seria 

interessante acompanhar essa tendência. E para que o aplicativo realize melhor 

suas funções e seja atualizado com a frequência necessária, vale considerar que a 

própria Spturis desenvolva o app para que as questões burocráticas não interfiram 

no funcionamento adequado do aplicativo. 
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Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br/mobilidade/2013/10/22/instagram-
finalmente-tera-aplicativo-oficial-para-windows-phone/> Acessado em: Outubro de 
2013. 

Redação Viagens e turismo. Aplicativos smartphones úteis para viagens. 
Disponível em: <http://www.viagenseturismo.tur.br/aplicativos-smartphones/> 
Acessado em: Março de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.guiadocelular.com/2011/10/historia-do-telefone-celular-no-brasil.html
http://viagens.ig.com.br/destinos/os-11-melhores-aplicativos-de-viagem/
http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/brasil-vendeu-mais-de-30-smartphones-por-minuto-em-2012,-diz-idc
http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/brasil-vendeu-mais-de-30-smartphones-por-minuto-em-2012,-diz-idc
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-numeros
http://idgnow.uol.com.br/mobilidade/2013/10/22/instagram-finalmente-tera-aplicativo-oficial-para-windows-phone/
http://idgnow.uol.com.br/mobilidade/2013/10/22/instagram-finalmente-tera-aplicativo-oficial-para-windows-phone/
http://www.viagenseturismo.tur.br/aplicativos-smartphones/
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APÊNDICE A – tabela de aplicativos 

 

PLATAFORMA CATEGORIA LOGO NOME FUNÇÃO DIFERENCIAL 

TODAS 
TRANSPORTE 

AEREO 

 

VIAJANTES NO 
EXTERIOR 

 
Apresenta 
informações sobre os 
procedimentos 
alfandegários; 
informações, sobre 
limite de bagagens, 
limites de isenção, 
etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS SÃO 
INFORMATIVOS
, PORÉM, O 
STATUS VOO 
TAMBÉM É 
INTERATIVO, 
JÁ QUE USA 
INFORMAÇÕES 
E OPINIÕES DE 
OUTROS 
USUÁRIOS DO 
APP. 

ANDROID, IOS 
TRANSPORTE 

AEREO 

 

INFRAERO 
VOOS ONLINE 

 
Consulta horários de 
50 aeroportos 
brasileiros; confirma 
informações de voo; 
previsão do tempo; 
guia do passageiro 
descrevendo 
funcionamento dos 
aeroportos. 
 

ANDROID, 
WPHONE 

TRANSPORTE 
AEREO 

 

STATUS VOO 

 
Informações sobre 
chegadas e partidas 
de voos de 16200 
aeroportos; atrasos; 
clima; 29 idiomas; 
compartilha 
informações com 
outros usuários. 
 

ANDROID 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

 

BUS TRIP TAM 

 
Horários dos ônibus 
da TAM, Airport 
Service e Caprioli 
(VB) que fazem 
traslado entre 
aeroportos de São 
Paulo; Não tem 
ligação com a Tam 
linhas aéreas. 
 

 

ANDROID, IOS 
BLACKBERRY 

TRANSPORTE 
TAXI 

 

SAFER TAXIS 

 
Localiza os 
passageiros pelo 
GPS do celular; taxis 
com wi-fi; histórico 
da viagem, caso 
esqueça algo, com 
horário e qual 
motorista; programa 
fidelidade, mais 
viagem uma viagem 
grátis. 
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ANDROID, IOS 
WINDOWS 

PHONE 

TRANSPORTE 
TAXI 

 

CLICK A TAXI 

Cobertura global: 50 
países, 5000 
cidades, 300000 
taxistas; não precisa 
de telefonemas; 
Notificações ao vivo 
do status de reserva. 

 
 
 
 
INFORMATIVOS 
E INTERATIVOS 
O DIFERENCIAL 
É O CLICK A 
TAXI POR TER 
MAIOR 
COBRTURA DE 
TAXI E DE 
PAISES 

ANDROID, IOS 
TRANSPORTE 

TAXI 

 

EASY TAXI 

Taxis disponíveis 
24hs, sete dias por 
semana; taxistas 
registrados com 
nome e fotos. 

ANDROID 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

CADÊ O 
ÔNIBUS 

Acompanha as linhas 
municipais da cidade 
de SP, horários, 
estimativa de passar 
no ponto; sem 
vinculo com a 
SPTrans. 

  
 
INFORMATIVOS
, 
INTERATIVOS 
O MOOVIT É 
MAIS 
COMPLETO 
POR INTEGRAR 
INFORMAÇÕES 
ENTRE OS 
TRANSPORTES 
PÚBLICOS 
BASEADOS NA 
OPINIÃO DE 
USUARIOS 

ANDROID, 
WINDOWS 

PHONE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 

MOOVIT 

Traça rotas 
baseadas em inf. De 
usuários em tempo 
real; escolhe o 
melhor caminho 
entre os transportes 
públicos. 

ANDROID 
WINDOWS 

PHONE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 

SP TRILHOS 

Informações de 
endereços de todas 
as linhas do Metrô e 
da CPTM do Estado 
de São Paulo; Sms 
denúncia.  

 

ANDROID 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

METRO 
NAVIGATOR 

Mapas interativos; 17 
países, incluindo 
Brasil e a cidade de 
São Paulo; pesquisa 
estação mais 
próxima; 

  
 
INFORMATIVOS
, OS APPS 
SOMENTE DE 
SP TEM 
APENAS O 
MAPA DA 
CIDADE, JÁ OS 
APPS COM INF. 
DE METROS 
DO MUNDO 
TODO SÃO 
MAIS 
COMPLETOS. 

ANDROID IOS 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

AMETRO 

Mapas do metro de 
50 países; interativo. 

ANDROID, WP TRANSITO 

 

MAPLINK 
TRÁNSITO 

Inf. sobre incidentes 
em tempo real; 
Descrição da área de 
Rodízio; Inf. das 
câmeras das cidades 
e rodovias. 
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TODAS TRANSITO 

 

OLHO NA 
ESTRADA 

Condições do 
transito nas estradas 
em tempo real em 
SP e Paraná. 
 

 
 
INFORMATIVO 
E 
INTERATIVOS, 
CADA UM TEM 
SUA 
PARTICULARIE
DADE, 
  

ANDROID TRANSITO 

 

WAZE SOCIAL 
GPS MAPS & 

TRAFFIC 

; Encontra posto de 
combustível mais 
barato em sua rota; 
Inf. Baseadas nas 
opiniões e percursos 
de outros usuários. 
. 

TODOS  

 

MAPS 

Navegação em GPS; 
Orientação 
p/motoristas, 
informações sobre o 
trânsito, para 
ciclistas e pedestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERATIVO 
O 
FOURSQUARE 
É MAIS PARA 
INTERTAGIR 
COM OS 
AMIGOS DO 
QUE 
PROPRIAMENT
E COMO GPS  

IOS  

 

OFFMAPS 2 – 
MAPAS 

Não precisa estar 
conectado à Internet 
para usar o app. 

TODOS  

 

FOURSQUARE 

Mostra a localização 
e o que tem ao redor; 
Dicas de outros 
usuários; 

TODOS 

HOSPEDAGEM 
 

SOMENTE 
TURISTA 

 

KAYAK 

Encontra a 
localização usando o 
GPS do celular ou a 
conexão wi-fi 
Procura de hotel e 
passagens até 
acompanhar seu voo 
e itinerário. 

 
 
INTERATIVO, 
AJUDA 
ENCONTRAR 
OS MELHORES 
HOTEIS, O 
BOOKING.COM 
É MAIS 
USADOS EM 
TODAS AS 
PLATAFORMAS
. 
O 
HOSTELWORD
L É VOLTADO 
SOMENTE 
PARA 
ALBERGUES 
   

TODOS 

HOSPEDAGEM 
 

SOMENTE 
TURISTA 

 

BOOKING.COM 

Procura hotéis, 
albergues, pousadas, 
apartamentos, 
campings e até 
castelos; 
Acesso 24 h, sete 
dias por semana. 
 

ANDROID, 
IOS 

HOSPEDAGEM 
 

SOMENTE 
TURISTA 

 

HOTÉIS.COM – 
RESERVAS DE 

HOTEIS 

Encontra hotéis 
baratos, suítes de 
luxo cinco estrelas, 
apartamentos e 
B&Bs; 
Mais de 154.000 
hotéis em 200 
países; 
 

http://www.offmaps.com/
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ANDROID, 
IOS 

HOSPEGADEM 
SOMENTE 
TURISTA 

 

HOSTELWORL
D 

Faz reservas em 
albergues 
espalhados pelo 
mundo 

TODOS COMUNICAÇÃO 

 

WHATSAPP 

Troca mensagens 
instantâneas entre 
smartphones não 
tem custo de ligação. 

 
 
 
 
 
 
SYPE AINDA É 
O MAIS 
CONHECIDO 
AGORA FOI 
COMPRADO 
PELA 
MICROSOFT  

TODOS COMUNICAÇÃO 

 

VIBER 

Faz chamadas 
gratuitas para 
qualquer lugar do 
mundo 

TODOS COMUNICAÇÃO 

 

SKYPE 

Custo-benefício para 
fazer chamadas 
internacionais; 
Cria conta e deposite 
um valor; precisa 
esta conectado  a 
Internet. 

TODOS REDES SOCIAIS 

 

INSTAGRAM 

edita fotos e  
compartilha com o 
mundo por meio de 
uma rede social 
exclusiva. 

 
 
 
 
 
FACEBOOK 
AINDA É A 
REDE SOCIAL 
MAIS USADA 

TODOS REDES SOCIAIS 

 

TWITTER 

Rede social com 
limite de caracteres 
por postagem. 

TODOS REDES SOCIAIS 

 

FACEBOOK 

Rede social mais 
utilizada no mundo 

TODOS FOTOS 

 

PICASA 

Edita e compartilha 
fotos, podendo ser 
usado tanto no 
celular quanto no 
desktop. 

 
 
PINTEREST É 
POUCO 
CONHECIDO, 
PORÉM MAIS 
COMPLETO.  

TODOS FOTOS 

 

PINTEREST 

Compartilha 

preferências 

pessoais através de 

imagens  não 

precisando ser fotos 

feitas por ele 

 

IOS FOTOS 

 

POSTALE 

Um aplicativo 

interessante que 

permite a criação de 

cartões postais 

virtuais com as  fotos 

que você for tirando 

 

http://content.viagens.ig.com.br.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/02/WhatsApp.jpg
http://itunes.apple.com/br/app/viber-free-phone-calls-text/id382617920?mt=8
http://www.skype.com/intl/pt-br/get-skype/on-your-mobile/download/
http://itunes.apple.com/us/app/postale/id436737730?mt=8


29 
 

durante a viagem. 
 

TODOS ALIMENTAÇÃO 

 

COMER E 
BEBER 

Guia Gastronômico 

nacional que traz os 

melhores 

restaurantes, bares e 

comidinhas indicados 

e premiados pela 

Revista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAIS 
CONHECIDO E 
USADO 

ANDROID ALIMENTAÇÃO 

 

RESTAURANT
E SÃO PAULO 

+ 

Encontre 

restaurantes, bares e 

pubs na cidade; 

encontra locais pelo 

tipo de comida que 

deseja. 

ANDROID, 
IOS 

Guia 

 

SP MOBILE 

Localiza os locais 
que deseja ir, 
divididos por 
categorias. 

 

ANDROID, 
 

Guia 

 

SÃO PAULO 
GUIA DA 
CIDADE 

Guia dos atrativos 
próximos a 
localidade 

 

ANDROID, IOS Guia 

 

MINUBE 

Guia de atrativos do 
um do baseados em 
experiência. 

 

TODOS GUIA 

 

TRIP ADVISOR 

Encontre hotéis, 
restaurantes e 
pontos turísticos em 
qualquer destino; 
Fotos e opiniões 
disponibilizadas 
pelos viajantes; 
Encontra opções 
próximas a sua 
localidade; 
 

 

TODOS GUIA 

 

MTRIP 

Um guia de viagens 
que pode ser 
personalizado de 
acordo com o gosto. 
Monta roteiros com 
atrações 
turísticas, hotéis, 
restaurantes, lojas e 
baladas. 
 

 

ANDROID 
IOS 

GUIA 

 

TRIP PLANNER 

App da EMBRATUR 
Usa informações do 
Cadastur e do 
Tripadvisor 
 

 

http://itunes.apple.com/br/app/veja-comer-beber-2012/id398432482?mt=8


30 
 

IOS GUIA 

 

BRASILMOBILE 

Contem guia de 
viagens de algumas 
cidades brasileiras 

 

ANDROID CONVERSOR 

 

XE CURRENCY 

Conversor de 
moedas; 
Mais de 180 países, 
atualizados. 

 

IOS CONVERSOR 

 

RIGHT SIZE 

Ajuda descobrir qual 
a numeração 
equivalente em 
outros países. 

 

ANDROID CONVERSOR 

 

CONVERTME 

Semelhante ao Right 
Size; 
Converte moedas, 
temperaturas. 

 

IOS LINGUAGUEM 

 

TRADUTOR DE 
VIAGEM 

Guia linguístico com 
pronúncia e 
ilustrações que 
traduz palavras e 
expressões 
portuguesas para 28 
línguas; off line. 

 O GOOGLE 
TRADUTOR 
AINDA É MAIS 
USADO 

ANDROID 
IOS 

LINGUAGEM 

 

GOOGLE 
TRADUTOR 

Traduz cerda de 60 
idiomas 

 

IOS PLANEJAMENTO 

 

LISTA DE 
VIAGEM 

Ajuda saber quais 
itens são adequados 
para cada tipo de 
viagem; numero de 
roupas, aparelhos;  
Produtos que podem 
ser usados. 

 

ANDROID PLANEJAMENTO 

 

MALA 
SUITCASE 

Lista de 640 objetos 
para colocar na 
mala; 
Peso aproximado da 
bagagem; 
Objetos e líquidos 
que não podem ser 
levados 

 

ANDROID 
IOS 

PLANEJAMENTO 

 

TRIPIT 

Facilita a interação 
entre usuários, 
organiza, armazena 
as viagens 
Encaminha e-mails 
de confirmação de 
viagens para 
plans@tripit.com; 
Compartilha com a 
família ou amigos; • 
Sincronize os planos 
com o calendário. 

 

http://content.viagens.ig.com.br.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/02/XE-Currency.jpg
http://content.viagens.ig.com.br.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/02/RightSize.jpg
http://content.viagens.ig.com.br.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/02/Google-Tradutor.jpg
http://blog.culturainglesa-ce.com.br/wp-content/uploads/2013/01/Aplicativos-para-ajudar-em-viagens-2-Cultura-Inglesa-Ce.jpg
http://itunes.apple.com/br/app/tradutor-de-viagem/id362298529?mt=8
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TRIP PLANNER 

Organiza os planos e 
roteiros da viagem  
 

 

ANDROID 
IOS 

ORGANIZAÇÃO 

 

TRIP 
ORGANIZER 

Orienta sobre 
documentos e 
vacinas necessárias 
para cada país; 
Telefones úteis do 
pais, como de postos 
médicos, policia; 
Dicionário básico de 
cada país. 

 

ANDROID SAÚDE 

 

MYTRAVELAID 

Ajuda a localizar, 
hospitais e posto de 
atendimento próximo 
a localidade; 
Tradutor para o 
nome d 
medicamento 
equivalente nos 
países. 

 

ANDROID ORGANIZAÇÃO 

 

EXPENSIFY – 
FINANÇAS 

Ajuda a equilibrar os 
gastos; 
Organiza o dinheiro 
em diversas 
categorias; importa a 
fatura do cartão de 
crédito para o 
celular; tira foto dos 
recibos e transfere 
os valores para um 
banco de dados. 

 

ANDROID ORGANIZAÇÃO 

 

VIAGEM DE 
GALERA 

Calcula o custo da 
viagem; o usuário 
informa a origem, 
destino, tipo do 
motor e combustível  

 

ANDROID ESPORTES 

 

PEDALA SÃO 
PAULO 

Inf. ciclísticas  
Mapa de SP para 
organizar o passeio 
de bicicleta, 
 

 

ANDROID ESPORTES 

 

MINHAS 
TRILHAS 

Grava o caminho, 
velocidade, distância 
e altitude enquanto 
faz exercícios físicos.  
Visualiza e anota os 
dados em tempo 
real, sobre o 
progresso. 
 

 INTERATIVO, 
AJUDA A 
PRATICAR 
ESPORTES. 

ANDROID 
ENTRETENIMENT

O 

 

PARQUES SÃO 
PAULO 

Relação dos parques 
da cidade de São 
Paulo. 

INFORMATIVO 
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ANDROID COMPRAS 

 

GUIA 25 DE 
MARÇO 

Guia de lojas da rua 
25 de Março 

INFORMATIVO 

ANDROID 
IOS, WINDOWS 

PHONE. 
ORGANIZAÇÃO 

 

TRIPCASE 
TRAVEL 
ALERTS 

Adiciona os detalhes 
da  viagem (voo, 
reservas em 
restaurantes, hotéis, 
reuniões, etc.);  
 

 

ANDROID MÚSICA 

 

SOUNDHOUND 

Identifica trechos de 

músicas que estão 

tocando; 

 

 

http://www.soundhound.com/
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APÊNDICE B – Roteiro para pesquisa qualitativa e entrevistas 

 

 Quais são os apps que mais utiliza de maneira geral em seu smartphone? 

 

 Utiliza aplicativos em viagens ou na cidade de São Paulo, desde aqueles que 

ajudam a comunicar com família e amigos e verificar e-mails até aqueles que são 

mais voltados para o turismo com informações de atrativos, restaurantes, hotéis, 

como organizar a bagagem, transportes locais? Cite alguns exemplos desses 

aplicativos que utiliza 

 

 Qual é o aplicativo que considera o mais interessante e por quê? 

 O que sente falta de maneira geral? 

 Quando pensa em apps de destinos turísticos qual melhor app que já usou/ ouviu 

falar? 

 Utiliza outra forma de pesquisar antes ou depois de fazer uma viagem? 

 Qual app considera o ‘pior’ e por quê? 

 

Entrevista 1 

Quais são os aplicativos que você usa, nas suas viagens? 

São vários aplicativos diferentes, uso o Skype para me comunicar nesses outros 

lugares a custo muito baixo ou zero, em muitas vezes. O Facebook, ajuda muito 

para conseguir marcar encontros nas cidades em que viajo. Tem um aplicativo 

chamado trouver no qual as pessoas postas fotos em diferentes lugares e marcam 

essas fotos, com algumas hashtag (#) e da para procurar atrativos, a partir delas. 

São fotos incríveis, é uma forma que eu tenho para identificar os principais pontos 

turísticos dos lugares que eu vou, e também para postar as minhas fotos. 

 

Apps de transportes, ou para organizar suas viagens? 

Quando eu tinha um número muito grande de reservas eu costumava usar o 

Tripcase para sincronizar as informações com da agenda com essas reservas. De 

transportes, os próprios apps de Cia aéreas. Sinto-me mais seguro ao acessar o app 

da Cia. A gol, por exemplo, sempre que acontece algo, eles informam sobre 

remanejamento de voos ou cosias do gênero. Os transportes locais, algumas 
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cidades têm os apps que mostram o horário dos bondes, ônibus, mapas, explicam 

como é a questão de ingressos, quanto custa um bilhete. Algumas têm sistema de 

bicicletas, informam os locais para alugá-las, mostra nos mapas o número de 

bicicletas disponíveis, os locais para devoluções. 

 

Sobre alimentação e hospedagem? 

Alimentação depende muito do lugar, tem vários apps que as pessoas fazem 

avaliações dos bares e restaurantes, o  que é interessante para descobrir novos 

restaurantes. 

 

Entretenimento? 

Existem apps similares de restaurantes para a vida noturna, tem os das próprias 

baladas, no qual da para colocar o nome na lista, ganhar pontos que dão direito a 

alguns benefícios, como, uma bebida de graça ou dependendo acesso a ala vip. 

Permite publicar suas fotos da balada, que podem ir para o site. Costumava usar 

muitos apps específicos de locais públicos que confirmavam eventos, como praças 

na Austrália. 

Já usei apps da mastercard, que informam os caixas compatíveis de qualquer 

banco. Em São Paulo baixei o app de bicicletas para entender como funciona e onde 

encontra-las, mas ainda não aluguei nenhuma. 

Acessei o Urbanoide SP para ver as alternativas para chegar ao meu trabalho. 

 

Esses apps que marcam presença são interessantes, até por eu estar em um 

momento de adaptação e não ter saído muito, nem lembro a ultima vez que marquei 

presença. Não sei se tem a ver com o tipo de experiência, em São Paulo é tudo 

rotineiro para mim, e tenho a tendência de marcar presença naqueles momentos 

que realmente quero registrar. Essa história de presença é como se fosse uma 

fotografia, é um app que uso mais em viagens que aqui. 

 

O que gostaria de ver em um app? 

Um app que pudesse integrar um pouco melhor as informações e os apps já 

existentes e que são específicos para a cidade. Como se fosse um portal de entrada 
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para os demais. Normalmente as cidades têm apps com informações gerais, 

deixando o usuário limitado o que está dentro do app. 

 

Você gostaria de um app com mais informações ou com mais opiniões das 

pessoas? 

Na área do turismo é interessante ter as duas coisas e conectar as redes sociais, 

muitas das avaliações não são registradas especificamente nesse apps, mais sim, 

no Facebook e no Twitter, criar uma hashtag da SPturis, poderia auxiliar para colher 

tais comentários. 

 

Sobre a interface de um app? 

Uma interface que seja simples, com padrões já pré-estabelecidos, que facilite o 

acesso. Sobre músicas, associar não somente os locais que tocam as músicas que 

me agrade, mas também, associar o calendário de eventos e festivais. Seria legal se 

tivesse uma sincronização com rádios locais ou com a biblioteca do meu 

smartphone para sugerir apresentações do mesmo gênero.  

Seria interessante ter uma ferramenta que não tenha só informações gerais, mas 

que foque nas experiências individuais, personalizando as informações sobre a 

cidade. 

 

O que não gosta? 

 Apps que tentam ser o mais abrangente possível e na verdade tem poucas 

informações e estão desatualizados, deixando a desejar. 

Outro app que usava bastante funcionava como um alarme, quando voltava da 

balada e pegava o trem, para não perder o local que iria desembarcar, selecionava a 

estação desejada e dois minutos antes ele tocava, antes desse app tinha que 

arrumar alternativas para  não dormir, ligava para amigos, ouvia músicas, cantava. 

 

Entrevista 2  

Qual é o perfil dos apps que você usa? 

Os apps que mais uso hoje, é os de chamar taxi. Taxi, Já, 99 Taxi, Easy Taxi, acho 

que é a invenção mais incrível do ano, uso muito. É meu favorito. Ele te localiza e 
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chama o taxi mais perto, muito rápido. Fora isso, tem um de vinho, no qual você 

fotografa o rótulo e ele te da todas as informações do vinho.  

Já usei em viagem o Tripadvisor. No sentido de você estar em um lugar e querer 

verificar o que as pessoas acham de um determinado restaurante. A primeira vez 

que usei foi no meu aniversário, estava viajando no Nordeste e me indicaram um 

restaurante francês por lá e eu acessei o Tripadvisor para ver o que as pessoas 

falavam e gostei muito. Então eu acho que é um aplicativo legal para você ver o que 

tem por perto de onde está que vale a pena. É muito interessante, principalmente a 

parte gastronômica. Todos os de gastronomia acho legais, porém, alguns são pagos 

e não gosto de pagar por aplicativos. 

 

No geral quais apps você usa? 

Uso todos de redes sociais, Facebook, Twitter, Foursquare, Linkdin, enfim fazem 

parte da minha rotina. O Instagram acho que tem tudo a ver com o turismo. 

 

Usa algum app para organizar suas viagens, sua agenda? 

Tem um app que atualiza sua agenda telefônica, caso um amigo mude de número, 

porém é preciso que os dois tenham para poder sincronizar as informações. Outro 

app interessante é um que passa um arquivo de um smartphone a outro 

simplesmente encostando os aparelhos, sendo mais rápido. 

 

Conhece mais algum aplicativo de viagens? 

Para mim a referência ainda é o Tripadvisor, não acessei os outros. 

 

Tem alguma app que gosta mais, considera muito bom? 

Para o turismo acho o Tripadvisor legal, por que é construído pelo público. Tem um 

blog de gastronomia, por exemplo, que acho muito legal, um dos poucos confiáveis 

e tem um aplicativo, porém, é pago e não sou muito a favor de pagar por apps. 

Alguns custam US$ 0,99 se for muito interessante eu pago, não pago mais que esse 

valor, pra mim os apps tem que ser gratuitos. 
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No geral qual app você mais gosta? 

O Facebook funciona muito bem, apesar de não conseguir compartilhar pelo celular, 

as outras funções são boas. O Instagram é muito legal. Foursquare acho bem legal 

com essa coisa do turismo. Tem gente que faz check-in em farmácia, hospital, 

cemitério, eu não curto. Eu faço check-in nos lugares mais bacanas, não fico 

fazendo check-in do meu dia inteiro, de todos os lugares que estou. Pra mim não é 

esse o objetivo, mas pensar em lugares mais interessantes, até porque, acho que é 

uma dica, Olha! Frequento esse lugar, eu gosto! O legal é que com muitos check-ins 

em um lugar você acaba virando prefeito do lugar. Uma rede muito interessante. 

 

Algum app que você não gosta? 

No momento não sei nenhum. Acho que os apps deveriam ser mais interativos, 

apesar de eu ter vontade de ter um app de dicionário, só não tenho porque são 

muito caros, acho uma coisa interessante, para escrever uma palavra corretamente 

sem ter que procurar na Internet. 

 

O que gostaria de ver em um app? 

Acho que o usuário precisa sentir que está ganhando com o aplicativo, como disse, 

acho os aplicativos de taxis interessantes, por que facilitam a nossa vida. É preciso 

que seja útil e inteligente. Já usei o Busão SP para descobrir se o ônibus que eu 

precisava estava próximo do ponto. Usei apenas uma vez e foi útil no momento. Um 

que gosto muito é o Shazam, que identifica a musica que está tocando e descreve 

todas as informações sobre a mesma. Apps de portabilidade, que ajudam a 

identificar a operadora de seus amigos eu também uso. 

 

Entrevista 3 

Quais app você utiliza de maneira geral no seu smartphone? 

Em ordem de uso: Whatsapp, Instagram, Facebook, Itaú, app de edição de fotos e 

tenho vários outros, mas, não uso diariamente como esse, por exemplo, peixe 

urbano, Hotmail. 
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E você utiliza algum mais especifico para viagens, desde aqueles que te ajudam a 

escolher hotel, passagem aérea, planejar o que levar na mala, ou calcular quanto de 

combustível, o que visitar, onde comer? 

Faço cotações de passagens pelo apps da decolar, assim aproveito e já vejo 

hospedagem, passeios em um único lugar, mas só esse mesmo. 

 

Nas suas viagens você utiliza alguma outra fonte de pesquisa, sites, revistas, além 

de fazer cotação pela decolar? 

Sim, uso o Google, busco roteiros, mas nada extenso, só busco os principais pontos 

turísticos. Para viagem de carro faço também a média de combustível que vou 

gastar. Para Argentina, eu tinha um guia, aqui no Brasil, quando fiz todas as cidades 

históricas de Minas, eu parava no guichê de ponto turístico da cidade. Coleciono 

mapas dos lugares que vou (risos). Ah! Prefiro usar o navegador do GPS a acessar 

o Maps, pois é preciso estar conectado a Internet e nem sempre isso é possível. 

 

Dos apps que você usa qual acha mais interessante? 

Sou Instafanática. Amo viajar e postar minhas fotos no Instagram. Sem ele não vivo.  

Instagram com certeza! 

 

E qual você considera fraco? 

Linkedin, a ideia é ótima, mas como app é ruim demais. 

 

E o que você gostaria de ver em um aplicativo, o que sente falta nos que utiliza? 

Sinto falta de atualizações mais frequentes, alguns travam muito. 

 

Entrevista 4 

Quais apps você usa? 

Todos de redes sociais! Amo! Não vivo sem acessá-las. O que mais gosto de usar é 

o tt (Twitter) Até por usar mais, acho de melhor qualidade, até melhor que o 

Facebook. Mas uso também, o Instagram no meu tablet e Lomogram no celular, 

apps de e-mails, GPS, um app de conversor de unidades, Whatsapp, alguns 

religiosos e tem um app, o Pim Notes, como se fosse um Postite que fica na tela do 
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celular, é prático para me organizar. E para entretenimento eu tenho dois joguinhos, 

sou viciada também, um é de forca, tem a categoria de cidades, bem legal. 

 

Sinto falta de ter o app oficial do Facebook, tem apps que travam muito, mas não sei 

se é por causa do app ou o modelo do aparelho. Dos que eu tenho instalados, o pior 

é o Facebook, porque os apps genéricos são muito pesados e travam toda hora e 

mesmo que entra pela Internet nem sempre está atualizado. 

 

Usa ou já ouviu falar de apps de destinos turísticos? 

 Nunca pesquisei sobre apps para turismo, vi informações sobre o app que você 

falou, por curiosidade e achei superficial. Até mexi nele um pouco, cor legal, ícones 

grandes e bonitos, mas achei um pouco confuso em alguns aspectos, consegui 

mudar o idioma uma vez e depois não consegui mais e não lembro como fiz (risos). 

Acho esses apps puro marketing não diz realmente como é o lugar, pode ser que 

aqueles que têm opiniões das pessoas, sejam mais sinceros. Ah! Baixei o status voo 

para testá-lo, só por curiosidade também e gostei muito, acredito ajudar bastante, 

mas quando for usá-lo baixo de novo. (risos) 

Acho no geral, que os apps deveriam ser mais fiéis aos acontecimentos e que 

existem muitos aplicativos para uma mesma coisa e você não tem como saber em 

qual confiar. Deveria ter um critério de avaliação para lançar esses apps, para que 

indicassem uma informação mais coerente.  Também não gosto de propagandas, 

deveriam ser proibidas (risos). 

 

Mas se fossem proibidas, você pagaria pelos apps? 

Dependendo do valor acho que sim. 

 

Dos apps que você usa qual você pagaria ou não pagaria por nenhum? 

Eu só pagaria pelo Instagram, apesar ele não tem propagandas. (risos) O problema 

é que as propagandas travam e atrapalham o app, se os aplicativos funcionassem 

direito, não me importaria com elas. No meu aparelho tem o app Nokia Dirige, mas 

tem que instalar voz, por isso, instalei outro de localização e tinha muita propaganda, 

ou seja, até ele ligar e mostrar o caminho eu já cheguei ao meu destino sozinha. 
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O que gostaria de ver em um aplicativo?  

Seria legal se tivesse um app que baixasse músicas do YT no próprio celular. Um 

que ajude a poupar energia.  

 

Entrevista 5 

Quais apps você usa? 

Uso o tt, o Facebook, Whatsapp, Lomogram, já usei de transporte público. Confesso 

que não gostei muito. Achei meio incompleto, pelo menos os de metro não me 

acrescentaram em nada. O GPS sempre me salva em São Paulo, o ruim é quando o 

smartphone está com pouca bateria, o aplicativo demora a conectar o que eu quero, 

por isso é bom ver se a bateria está cheia ou se tem carregador no carro. 

 

Apps sobre destinos turísticos você já usou ou ouviu falar? 

Só da decolar.com, mas também nunca usei. Esse que você comentou (SP Mobile) 

eu nunca ouvi falar, só vocês do turismo deve saber ne ou  será divulgado só na 

copa? (risos), deveriam divulgar mais, parece uma boa ideia. 

 

O que sente falta? 

Queria que tivesse o Instagram no meu celular ou que pelo menos desse para 

acessar o Instagram e sincronizar com o Lomogram. Os aplicativos mais legais não 

têm para Windows Phone, dificulta a nossa vida (risos). Não gosto de usar o 

Facebook, não é o oficial e as versões que tem, são muito pesadas, acabo 

acessando pela Internet. 

 

Qual seria sua sugestão para um bom aplicativo? 

Que ele cumprisse com o que promete, baixei um jogo, pelo menos pela descrição, 

achei que fosse um jogo e quando fui jogar era tudo menos um jogo, terrível. Claro 

que desinstalei. 

 

Entrevista 6 

Quais aplicativos você usa? 
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Whatsapp, Facebook, Twitter, os que todo mundo usa. Aplicativos que ajudam a 

fazer contas, a organizar meus e-mails, saber qual é a operadora que meus amigos 

usam. 

Sempre acesso o apps da própria Cia, acho  que as informações são mais precisas, 

tanto para Las Vegas, quando para Los Angeles, usei o app da American Airlines e o 

google tradutor, para minha mãe. Não sabia que tinha aplicativo que ajuda a 

organizar as malas, se não tinha usado (risos). 

 

Sabia que existe apps de destinos turísticos?  

Já ouvi falar do tripadvisor, mas, nunca usei. 

 

O que achou do SP Mobile? 

Tem coisas sobre São Paulo que eu não sabia, mas demorei em mexer nele, só 

tinha um ícone, depois descobri que estava off-line (risos). Achei legal, mas falta um 

“Q” a mais, sabe. 

 

O que gostaria que tivesse em aplicativo? 

Poderia ter um que mostrasse as rádios e os programas de tv que são mais legais 

no país, pra você se habituar um pouco. Será que eles escutam todas as músicas 

que escutamos deles? Quando voltava para o hotel queria assistir alguma coisa 

legal, se eu já soubesse onde encontrar seria mais rápido (risos).  

 

 

 

 


