
APP CURTA GAROPABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E

DESENVOLVIMENTO

PROBLEMA
Uma cidade com o potencial turístico de Garopaba muitas vezes peca na falta de
organização de todas as atrações que possui. Com isso, o turista que ali visita desfruta
apenas de uma parte das oportunidades dadas. A ausência de uma organização central,
catalogada e de fácil utilização gera problemas desse tipo.

SOLUÇÃO
Desenvolvimento de um aplicativo de fácil utilização, com visual intuitivo, alinhado às
características da cidade, que proporcione toda a base de informações acerca dos itens
relacionados ao turismo local.

Uma plataforma que possa ser utilizada para informar sobre as praias, trilhas, pontos de
visita, produtores e artesãos locais, além de serviços de utilidade pública.

CRITÉRIO DE SUCESSO
O projeto depende, principalmente, de dois eixos atuando de maneira colaborativa. O
primeiro é referente aos responsáveis pelo desenvolvimento e configuração do aplicativo,
além do abastecimento com informações procedentes e confiáveis.

A outra parte refere-se à população em geral, através da utilização do aplicativo,
aumentando o alcance e relatando pontos de melhoria.

ETAPAS
Dentro do grupo de trabalho responsável, é realizada a estruturação do aplicativo, definindo
propósito, missão, etapas, funcionalidades, responsáveis e prazos. Em seguida, na análise
de mercado, identifica-se a forma de aplicação e desenvolvimento.

Dadas as prerrogativas iniciais, realiza-se o desenvolvimento da plataforma. Por fim, o
lançamento, monitoramento e cronograma de melhoria pós-produção. Tratando-se de um
projeto contínuo, é mantida uma conexão com a equipe responsável, visando manter as
atualizações e melhorias de conteúdo.



RECURSOS NECESSÁRIOS
Capital humano, referente aos colaboradores da administração pública, na consolidação
das informações presentes na plataforma, além do desenvolvimento de novas
funcionalidades conforme demanda.

FONTE DE RECURSOS
Apesar de grande parte do planejamento ser realizado quase de maneira colaborativa, sem
gratificações ou benefícios financeiros às pessoas envolvidas, os custos para
desenvolvimento e publicação são arcados pela administração pública.

Mesmo assim, o projeto permite eventuais parcerias com a iniciativa privada, assim como
organizações da sociedade civil.

Mais detalhes: https://garopaba.atende.net/subportal/curta-garopaba


