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Contexto
Por conta de sua riqueza cultural e de belezas naturais,
Aracaju tem um imenso potencial econômico a ser
explorado na área do turismo. No entanto, assim como
diversas cidades no Brasil e no mundo, nossa capital ainda
busca soluções que estimulem esse setor e transformem
esse potencial em desenvolvimento - respeitando os
aspectos de sustentabilidade e preservação do patrimônio.
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Pensando nisso, diversas empresas, aplicações e entidades
já buscam a resolução dos muitos desafios vividos por um
turista em terras desconhecidas. Ainda assim, nenhuma
supera o recurso mais efetivo de todos: ter aquele "amigo
local" que já conhece os segredos e truques para transitar
na região.
Partindo desse princípio e se pudéssemos mobilizar o
cidadão comum na missão de transformar a nossa Aracaju
em um destino mais acolhedor para aqueles que buscam
conhecê-la?

Qual a ideia?
Criar uma plataforma/serviço através do
site da Prefeitura, e divulgado nas redes
sociais, que conecta viajantes que buscam
Aracaju como opção turística a cidadãos
locais que atuem como guias. A solução,
que busca o estímulo ao comércio e
atividade turística entrega aos usuários
uma contrapartida interessante: uma vez
juntos, os participantes passam a ter
acesso a vantagens e descontos
conquistados com a rede de parceiros
credenciada na estratégia.
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Quem participa?
- Turistas: eles são o ponto inicial da plataforma, que dão início ao relacionamento. Seu
principal ganho é uma experiência personalizada, receptiva e segura de turismo em
Aracaju, além das vantagens financeiras.
- Cidadãos: além do ganho cultural de contato com os turistas, o cidadão aracajuano
que atua como guia acumula pontos e vantagens nos estabelecimentos credenciados.
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- Prefeitura: organizadora do projeto, tem como principal ganho o estímulo ao turismo
na capital.
- Entidades do setor privado: representadas inicialmente pela Fecomércio, mas como
abertura para a parceria com outras entidades e grupos relacionados ao mercado
turístico, tem como principal responsabilidade o custeio inicial da estrutura do
projeto, além do credenciamento dos estabelecimentos parceiros. Seu principal ganho
com essa novidade é o aumento da demanda nos estabelecimento relacionados ao
turismo, além da coleta de informação acerca de públicos de interesse, que passam a
fazer parte do banco de dados da instituição.
- Trade turístico: responsável pela prospecção de parceiros e fornecedores de
vantagens aos cidadãos e usuários.

Como funciona?
Viajantes constantemente buscam
informações sobre os locais que querem
conhecer, assim como dicas sobre cada
localidade. Nesse contexto nada melhor
que um morador local para garantir a
melhor experiência possível em passeios e
visitas à nossa capital. Através de uma
plataforma online - implementada pela
prefeitura e financiada pela Fecomércio futuros visitantes irão se conectar com
Guias locais. Ao planejar e realizar passeios
juntos, o grupo contendo Turista + Guia
passa a ter acesso a descontos e vantagens
exclusivas nos estabelecimentos
credenciados pela Fecomércio.
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Quem são os parceiros?
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Como já citado anteriormente, a
Fecomércio se enquadra como principal
parceiro e fonte de financiamento, sendo
resposável por movimentar as diversas
participacões de empresas e marcas do
setor hoteleiro e turístico.

Informacões adicionais
No tocante aos principais aspectos de
sustentabilidade, replicabilidade,
transparência e controle, é primordial que
as entidades envolvidas desenvolvam uma
gestão compartilhada do projeto. Assim, o
trabalho de divulgação da plataforma,
assim como o a parte de gerenciamento e
fiscalização do funcionamento podem ser
mantidos de maneira efetiva.
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Idealização
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