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O turismo é um importante fator de crescimento e desenvolvimento socioeconômico
em diversos países. Isso ocorre devido ao significativo potencial de geração de
emprego, renda, atração de investimentos e, sobretudo, por promover o intercâmbio de
experiências e propiciar a valorização de culturas e tradições. Nós últimos anos no
Brasil, o investimento em turismo resultou em avanços expressivos para o setor, que
hoje representa 3,6% do PIB brasileiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). De 2003 a 2012 o setor cresceu 40,6% enquanto a
economia brasileira apresentou expansão de 28%. Com isso, geramos três milhões de
empregos em 2013 e chegamos a 6 milhões de visitantes e 215 milhões de viagens
internas. (Entrevista do atual Ministro do Turismo , Vinícius Lages, ao jornal O Globo,
publicada no Especial Seminário Turismo Brasil, em 30 de maio de 2014):
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1. Apresentação de Negócio

O setor de turismo pode contribuir significativamente com a criação de empregos,
favorecendo os jovens, por se tratar de uma atividade econômica que necessita de
menor investimento para criação de postos de trabalho e também por ser intensiva em
mão de obra, em função da natureza dos serviços envolvidos na sua cadeia produtiva”.
(Fonte: Plano Nacional de Turismo 2013-2016 – Governo Federal).
Algumas questões foram fundamentais para o fortalecimento do setor, como a
implementação de políticas públicas, ampliação da oferta de roteiros turísticos de
qualidade, aumento dos desembarques nacionais, incremento no número de
estrangeiros, aumento dos investimentos diretos, etc. Além disso, ressalta-se outro
importante fato que é o surgimento de uma nova classe média no país, que incorporou
mais de 30 milhões de brasileiros ao mercado consumidor. E, este público deseja ter o
título de turista!
A realização da Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, colocam o
país em evidência no cenário mundial. A exposição de imagem do Brasil em nível
internacional favorece a divulgação dos diversos destinos brasileiros e atrai novos
turistas, entre estes, também os estrangeiros interessados em experiências turísticas
alinhadas ao impacto social. Neste contexto, os empresários do setor de agenciamento
e operações turísticas ocupam posição fundamental enquanto elo da extensa cadeia
produtiva que engloba desde empreendedores individuais, pequenos negócios a
grandes empresas de hotéis, companhias aéreas, locadoras de automóveis,
restaurantes, centros culturais, comércio de produtos, dentre outros.No entanto,
algumas reflexões se impõem sobre o presente e futuro do turismo brasileiro.
Observa-se que os benefícios do turismo ocorrem de maneira desigual em algumas
localidades, e muitas vezes, os mesmos não são incorporados pela maioria da
população local. Como em todas as cadeias produtivas, os impactos do turismo no
território têm aspectos positivos e negativos nos âmbitos sociais, econômicos,
ambientais e culturais que devem ser levados em consideração.
Questões como mão-de-obra pouco qualificada, infraestrutura inadequada,
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informalidade nas relações de trabalho, sazonalidade das atividades, exploração
sexual, degradação de recursos naturais devem ser mais consideradas pelo setor.É
fundamental assegurar um desenvolvimento sustentado e sustentável, além de buscar
formas inclusivas para gerar efeitos positivos e competitivos em uma economia
mundial dinâmica e desafiadora.Para isso, é preciso também responder aos anseios e
dialogar com um novo perfil de consumidor do turismo, que aos poucos deixa se
encantar pelos roteiros padrões, de massa, para desejar experimentar vivências
transformadoras, que sejam feitas sob medida para seus sonhos.
Além disso, este consumidor incorporou ao seu dia-a-dia a tecnologia da informação e
por meio desta atua diretamente na cadeia: compra passagens, pesquisa sobre o
destino, conversa com atores locais, etc. Desta forma, qual estratégia, então, que
empreendedores da cadeia do turismo devem assumir para competir e valorizar toda a
rica diversidade cultural e geográfica do Brasil? Sugerimos olhar para duas tendências
mundiais que podem agregar ao diferencial estratégico de um negócio e ao mesmo
tempo gerar impactos socioambientais positivos, contribuindo para o fortalecimento de
territórios. Possibilitando, assim, a construção de um modelo de negócio social para a
cadeia de turismo.
A primeira delas é o turismo de experiência, ou seja, turismo que visa ser mais do que
uma viagem tradicional, estereotipada, para ser uma oportunidade de vivência de
outras culturas e enriquecimento pessoal. Esse é um conceito que não é novo, mas
ainda pouco explorado no Brasil.
“O turista não quer mais ser um expectador passivo em sua viagem; ele quer vivenciar
sensações. Basta de fotos ou filmes de recordações de paisagens, monumentos ou
pontos turísticos apenas com registro de presença. O turista de hoje quer ter a
sensação de que viveu um momento único, marcante, inesquecível!” Cecília Gaeta,
Turismo de Experiência, Senac
Outra tendência crescente é o turismo de base comunitária, que infere uma
reorientação da experiência turística, trocando a massificação por uma vivência
autêntica, mais próxima da realidade local (tanto da comunidade, quanto dos espaços
e significados por seus usos tradicionais). Esta é a essência do turismo comunitário,
prática de visitação intencional à ‘alma’ do lugar e das pessoas que o habitam” (Fonte:
Turismo de Experiência, Senac).
É uma interação anfitrião/visitante, cuja participação é significativa para ambos e gera
benefícios econômicos e de conservação para as comunidades e meio ambiente local.
(Fonte: Manual de Turismo de Base Comunitária: Receitas para o Sucesso, ITCECOBrasil).
Estes dois vetores estimularam nos últimos anos o aumento da estruturação de grupos
e redes de empreendedores (indivíduos, agricultores, organizações sociais, tribos
indígenas, comunidades quilombolas, moradores de bairros favelizados etc) que
desenvolvem e ofertam produtos turísticos nascidos a partir das suas vocações,
saberes locais, movimentos culturais, gastronômicos e folclóricos. Grupos que desejam
manter suas atividades tradicionais e apresentá-las aos visitantes, fazendo da
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Este Manual apresenta um modelo de negócio social baseado nestas duas vertentes
que se estrutura por meio de uma agência de turismo que funciona como um elo entre
grupos de turismo de base comunitária e o turista que deseja uma experiência
diferenciada. Este pequeno negócio social tem como motivação a promoção do turismo
como instrumento para o fortalecimento comunitário, por meio da complementação da
atividade econômica local, valorização cultural e afirmação de identidade.
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atividade turística uma alternativa econômica capaz de contribuir com a conservação
dos recursos naturais e culturais da região.

O produto ofertado está diretamente relacionado ao modo de vida de uma determinada
localidade, ou seja, sua forma de organização, os projetos sociais que faz parte,
formas de mobilização comunitária, tradição cultural e atividades econômicas. Os
roteiros turísticos são criados para proporcionar intercâmbio cultural e aprendizagem
ao visitante.
Não se trata apenas de uma parceria comercial e econômica, mas também social,
onde as relações sejam éticas, colaborativas e solidárias entre o consumidor e as
iniciativas locais. Operadoras de turismo sustentável elaboram e operacionalizam
programas de viagens com seus próprios equipamentos/equipe ou subcontratações
locais, mas sempre a partir do diálogo e construção com a comunidade, os
protagonistas locais.As características principais deste modelo de pequeno negócio
social são as seguintes:
- É uma agência de turismo, que na prática atua como agência de viagens ou
operadora, que exerce basicamente as funções de: concepção de pacotes e atividades
turísticas de experiência e base comunitária juntamente com grupos e indivíduos da
comunidade de destino; divulgação das potencialidades e características dos roteiros
de destino; consultoria ao consumidor e customização dos produtos; organização e
apoio à gestão local das atividades turísticas ofertadas e comercialização dos produtos
turísticos;
- Faz a intermediação entre o consumidor final (turista) que busca um roteiro de
viagem que possibilite vivência diferenciada, a partir do contato com uma realidade
local e grupos/indivíduos (fornecedores) das comunidades de destino, como por
exemplo, uma associação de agricultores familiares que oferece estadia em suas
pequenas propriedades e possibilidade ao turista de participação nas atividades diárias
do campo (por meio de oficinas pedagógicas e práticas), um roteiro ciclístico pelos
arredores do campo e participação em uma festa tradicional local.
O fornecedor pode ser uma organização social, um indivíduo, uma associação,
cooperativa ou uma pequena empresa que tenha um atrativo turístico (uma fazenda,
um lago, uma trilha etc), que desenvolva ou participe de algum tipo de atividade
(roteiro ciclístico, oficina de artesanato, oficina culinária, festas típicas etc). Estas são
consideradas como parcerias estratégicas para o negócio social;
- Atividades-chave: a agência de turismo identifica os grupos e indivíduos que têm
potenciais turísticos e que podem alavancar a economia local; constrói a relação com
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os mesmos que podem ou não estar formalizados e estruturados; desenvolve os
produtos turísticos com os grupos/indivíduos; escreve o roteiro e negocia os itens
necessários para transformar a ideia em realidade, o que inclui viabilizar transporte,
hospedagem, hotéis, guias, passeios, atividades etc; negociações e acordos com
parceiros locais e muitas vezes devem apoiar aos grupos/indivíduos locais a se
estruturarem para receber o turista e gerir as atividades;
- Atividade-meio: para que as atividades-chave se viabilizem o negócio social "Viajar
para Conhecer” precisará de alta capacidade de articulação tanto com pessoas e
instituições da comunidade de destino, como também com outras agências,
operadoras e consolidadoras de turismo, empresas de transporte, Secretarias de
Turismo, Cultura e Agricultura, entre outros. Estabelecer parcerias com outras
empresas do setor de turismo será fundamental na busca de melhores preços e
redução de custos. Em turismo, nenhuma empresa atua sozinha. É preciso trabalhar
em rede;- A proposta de valor está apoiada em promover iniciativas turísticas
produtivas e sustentáveis que contribuam com o desenvolvimento econômico local,
gerando renda e ocupação de qualidade nas comunidades de destino. Além disso, a
proposta visa oferecer produtos turísticos customizados ao perfil do cliente, que
favoreçam o intercâmbio cultural e a experiência de um novo aprendizado para o
consumidor final;
- Tem como estratégica central a construção, fortalecimento e disseminação de
modelos economicamente viáveis, ambientalmente responsáveis e socialmente justos
por meio do turismo junto a comunidades rurais, tradicionais e urbanas;
- A estrutura inicial é enxuta em termos de investimento financeiro, equipamentos e
pessoal. A princípio, recomenda-se que o ponto de venda do negócio social “Viajar
para Conhecer” seja exclusivamente em ambiente da internet (agência virtual) por
meio de um site e sistema de reservas (Sistema de Distribuição Global - GDS), que
normalmente é operado por uma parceira comercial.
O escritório do empreendedor social poderá ser um Home Office.
No entanto, é desejável que no médio prazo o empreendedor social busque um ponto
físico de atuação que pode ser estabelecido em parceria com uma instituição da
comunidade de destino que já tenha uma estrutura física.
Recomenda-se que o empreendedor fique atento aos dois destinos mais demandados
e os considere prioritários para o estabelecimento de ponto físico em parceria com
organizações locais;
- A segmentação territorial é altamente recomendável para os pequenos negócios
sociais que estão iniciando.
Assim, podem crescer e expandir no médio prazo para outras localidades de atuação.
Há uma série de atividades que serão realizadas em campo e demandarão tempo e
investimento de recursos e, por isso, num primeiro momento é importante trabalhar
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Exemplo de atividades: pesquisa de destinos e grupo locais; a formatação do produto;
o acompanhamento das viagens; fortalecimento do relacionamento com as
comunidades; dentre outras atividades;

Apresentação de Negócio

numa extensão territorial menor e não em nível nacional.

- Os clientes deste negócio social são da classe A, B e C, que podem ser segmentados
a partir dos produtos criados como, por exemplo, grupos de universitários, estudantes
de escolas particulares, colaboradores de uma empresa.
O turista estrangeiro também é um público altamente interessado neste tipo de produto
turístico que gera impactos sociais positivos para a comunidade;
- O negócio social torna acessível ao consumidor produtos e serviços turísticos
diferenciados que normalmente seriam de difícil acesso ao consumidor comum e que
não saberia onde achar tais “pacotes” ou atividades de experiência e de base
comunitária;
- A fonte de receita deste negócio social é a venda de produtos e serviços turísticos,
que valorizam a cultura e elementos locais e, sobretudo, busca não gerar impactos
ambientais.
O negócio social adicionará uma margem de lucro para criar o preço do produto ou
serviço turístico, que deve ser elaborado em conjunto com a comunidade que receberá
pela prestação de serviço.
Também podem receber comissão pela divulgação e comercialização dos produtos e
serviços para seus clientes.
Toda esta transação comercial deve ser transparente e a comunidade de destino deve
ter a clareza e segurança de todos os valores trabalhados;
- Os grupos/indivíduos executores e receptores das atividades turísticas são
remunerados de maneira justa e transparente.
O negócio social visa a geração e distribuição de renda equitativa, praticando preços e
relações de trabalho justas;
- O turismo é uma atividade complementar a outras atividades econômicas já
praticadas no destino turístico, potencializando o desenvolvimento da agricultura, da
pesca, do artesanato, a pequena agroindústria, hotelaria, serviço de alimentação e
outros serviços;
- A relação com a comunidade deve ser de tal forma que propicie que os mesmos
assumam o protagonismo do desenvolvimento das atividades, tais como planejamento,
operação e monitoramento;
- É uma proposta inovadora, pois atua de forma mista, como operadora e agência.
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As inovações no formato de atuação e no produto ofertado trarão benefícios para a
cadeia de turismo, gerará empregos e aumento de capital social para a comunidade.O
potencial de impactos socioeconômicos deste pequeno negócio social “Viajar para
Conhecer” é alto considerando o médio e longo prazos.
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As parcerias comerciais serão essenciais para o resultado positivo da operação.

Espera-se alcançar:- Aumento da renda para famílias da base da pirâmide que têm
ativos com potencial turístico;
- Aumento do fluxo de turistas de base comunitária e de experiência;
- Incorporação de pequenos produtores ou grupos produtivos da base da pirâmide na
cadeia do turismo;
- Construção de redes, relacionamentos e fortalecimento de habilidades e
competências;
- Ampliação do sentimento de pertencimento e afirmação de identidade;
- Maior divulgação e conhecimento de manifestações de patrimônio materiais e
imateriais;
- Aumentar a adoção de hábitos de consumo consciente e o consumo de produtos com
atributos de sustentabilidade;
- Fomento de outras cadeias produtivas relacionadas ao Turismo como: alimentação,
agricultura orgânica, eventos culturais, audiovisual, etc.;
- Contribuir para que comunidades tradicionais mantenham-se em seus territórios e
continuem suas atividades tradicionais como a pesca e agricultura;
- Promoção da identidade e dos ativos culturais da comunidade, contribuindo para
alavancar suas vocações e potencialidades.
O potencial de replicabilidade deste modelo de negócio também é alto se for analisado
a diversidade cultural e biodiversidade do Brasil e do número de grupos e
empreendedores que já existem e que podem gerar renda a partir dessa estratégia de
negócio.
É possível criar outras agências de turismo social que atuam de forma virtual e
incentivam a adoção de práticas de turismo que agreguem mais do que paisagens
bonitas e pequenas lembranças, mas que gerem transformação socioeconômica na
localidade e pessoal para aqueles que vivenciam novas formas de viver e que apostam
em “viajar para conhecer”.
Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
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fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o
empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a seguir.
O objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e dar uma visão geral de como
um negócio se posiciona no mercado.
Quais as variáveis que mais afetam este tipo de negócio? Como se comportam essas
variáveis de mercado? Como levantar as informações necessárias para se tomar a
iniciativa de empreender?

2. Mercado
O Organização Mundial de Turismo (OMT) prevê que, em 2020, o turismo ao redor do
mundo será responsável por 2 trilhões de dólares de faturamento por ano.
No Brasil, espera-se que só no ano de 2014 o crescimento do setor ultrapasse 6,6%,
gerando cerca de 120 mil postos de trabalho, segundo a Pesquisa Anual de Conjuntura
Econômica do Turismo realizada pela Fundação Getúlio Vargas.
O setor de Turismo já é considerado o maior empregador mundial da atualidade.
De cada nove trabalhadores no mundo, pelo menos um está ligado a esse segmento,
direta ou indiretamente.
O número de viagens domésticas no Brasil cresce aproximadamente em 10 milhões de
unidades por ano.
A projeção sustenta um crescimento da mesma grandeza nos próximos três anos.
Este crescimento exponencial do Turismo vem ocorrendo não apenas pelas grandes
eventos Internacionais no Brasil como a Copa das Confederações (2012), Visita do
Papa (2013), Copa do Mundo (2014) e Jogos Olímpicos (2016), mas também pelo
aumento de pessoas com maior poder aquisitivo.
As classes econômicas A, B e C somam um total de mais de 143 milhões de pessoas
(IBGE, 2010).
Além disso, muitas pesquisas de mercado de turismo apontam para uma maior
disponibilidade de investimento em viagens, sobretudo por parte das pessoas que
ingressaram na classe C nos últimos anos.O ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira,
declarou em julho de 2013 ao Jornal Valor Econômico, que:
“O aumento da renda familiar, preços competitivos no mercado de transporte aéreo,
mais empregos e menos desigualdades sociais contribuem para o novo cenário
socioeconômico no setor de turismo [...] Mais de 40 milhões de brasileiros foram
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incorporados ao mercado de consumo e estamos criando condições para que essas
pessoas viajem cada vez mais.”O mercado também incorpora um novo perfil de
consumidor que amplia sua consciência social e ambiental e que deseja consumir
produtos turísticos com maior significado para sua vida pessoal e com impactos
positivos na comunidade de destino.
Uma crescente parcela dos consumidores influencia o mercado com as seguintes
características:
- Optam por produtos e serviços decorrentes de práticas sustentáveis;- Demonstram
preocupação em contribuir para um planeta mais saudável;- Mais conscientes das
questões de justiça social e ambientais;- Mais independentes em suas escolhas de
viagem;- Têm preferências por itinerários flexíveis e espontâneos;- Procuram
experiências desafiantes, autênticas e com significado que os façam de fato conhecer
a cultura local;- Motivados para a aprendizagem e a autorrealização.
Além disso, estudos estratégicos para 2020 da Organização Mundial de Turismo
apontaram para transformações significativas no setor que demonstram que o
consumidor deseja “viajar para destinos onde, mais do que visitar para contemplar,
fosse possível também sentir, viver, emocionar-se e ser personagem de sua própria
viagem.” Ou seja, há uma forte tendência de “Viajar para Conhecer” e não apenas para
ver sem envolvimento real do turista.É inquestionável que os conceitos de Economia
de Experiência e Turismo de Base Comunitária avançarão.
O consumidor se mostra já mais disposto a pagar mais por um produto que apresente
o diferencial de transformação, que seja feito sob medida e que não se encerre na
volta para casa. É um fenômeno comportamental que anuncia tendências de mercado
e novas formas de fazer turismo, onde os componentes emocionais e de aprendizado
assumem uma posição de destaque.
Produtos turísticos criados a partir os princípios do Turismo de Experiência e de Base
Comunitária são diferenciais competitivos do mercado.
Oferecem ao turista acontecimentos exclusivos, tendo como referência os saberes
locais, as culturas, lendas, artesanato e gastronomia entre outras manifestações
materiais e imateriais únicas.
Outra importante modificação no mercado aconteceu pela difusão de tecnologias da
informação nos diversos níveis da cadeia do turismo, gerando novas atitudes do
consumidor que por meio da internet pode acessar sites específicos, pesquisar preços,
realizar viagens virtuais ao destino pretendido, traçar roteiros e fazer sua própria
reserva e compras online. Oportunidades que esta mudança tecnológica e de
comportamento trazem para os empreendimentos de turismo:- Aumenta o mercado de
atuação: de regional para internacional;
- Permite localizar fácil e rapidamente mais consumidores e fornecedores;
- Diminui os custos de transação na criação, venda e distribuição de serviços;-
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Aumenta a capacidade de processamento e armazenamento das informações;
- Possibilita a criação de negócios especializados: reunião de parceiros em um canal
operacional uniforme.
Este novo comportamento de compra exige a criação e oferta de produtos
direcionados para demandas específicas, visando oferecer diferentes experiências
para os visitantes.
Diante disso, a segmentação da oferta turística passa a ser importante critério no
processo de elaboração de uma estratégia para desenvolver o turismo em uma
localidade, com vistas a atrair e agradar os diferentes perfis de visitantes.
Estas mudanças exigiram que agências e operadoras de turismo repensassem sua
estratégia de negócio.
Sua sobrevivência depende da capacidade de agregar valor às atividades (por
exemplo, com o desenvolvimento de funções de consultoria e do agenciamento
especializado) e geração de novas fontes de receita.
Parte das diferenciações exigidas diz respeito à:- Integração horizontal – busca pela
manutenção e fidelização de fornecedores, trabalhando em rede com os
grupos/Indivíduos que têm atrativos turísticos de base comunitária e de experiência; Formação de alianças estratégicas;- Investimento em tecnologia da informação;
- Diferenciação de destinos e produtos – valor agregado por vender mais do que a
viagem, focando seu posicionamento na experiência, na valorização da diversidade,
ampliação de conhecimento e intercâmbios culturais.
- Redução dos custos de operação.
A maioria das empresas do setor é de pequeno porte, tanto no que se refere ao
faturamento, quanto ao número de funcionários, indicando por um lado a possibilidade
de atuar com estruturas enxutas e por outro que as mesmas teriam dificuldade em
ampliar o raio de ação para além da esfera local.
A captação de novos clientes é sempre um desafio imposto.
No entanto, as alternativas de comunicação, via ferramentas online (website, redes
sociais, aplicativos móveis, etc) podem facilitar o processo de aproximação com
consumidores.É também crescente no mercado o surgimento de grupos organizados
(organizações sociais ou pequenos negócios) e/ou empreendedores individuais de
iniciativas comunitárias que têm produto turístico ou um potencial para desenvolvê-lo.
Alguns exemplos sobre estas iniciativas: organizações sociais que oferecem oficinas
normalmente realizadas com adolescentes e jovens para grupos de turistas que
desejam experimentar e aprender; cooperativa de produtores familiares rurais que
adéquam suas propriedades para receber o turista, construção de um albergue em
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comunidades de baixa renda, comunidade quilombola que desenvolva rotas de
caminhada que remonte às fugas dos escravos e encontros com mestres griôs
(contadores de história, mediadores da tradição oral) etc.Há dezenas de iniciativas
incipientes que precisam de apoio, tanto de conhecimento técnico quanto apoio
comercial para chegar ao consumidor final.
O papel da agência e operadora de turismo social é justamente de identificar,
organizar, fortalecer e dialogar com o mercado, apresentando um produto e/ou
serviços de valor agregado.Para empreendedores que desejam gerar impacto social e
ingressar no setor de turismo, este é um mercado promissor.
Porém, muito competitivo e que exigirá habilidades de articulação para formação de
redes de confiança em meio a comunidades, amplo conhecimento do perfil do cliente,
planejamento do negócio de longo prazo e eficiência na gestão.Os negócios sociais
podem aproveitar melhor as oportunidades deixadas pela presença de turistas
conscientes e construir estratégias de nicho, ou seja, produtos e serviços inovadores
para públicos específicos, que beneficiem e satisfaçam tanto os que viajam, como o
destino e a comunidade local.A) CONSUMIDOR:Os clientes do pequeno negócio
social de turismo “Viajar para Conhecer” são, na maioria, das classes econômicas A, B
e C e têm perfil bastante diverso quanto à faixa etária, variando desde adolescentes e
jovens até grupos de idosos.
A escolaridade deste público é mais alta, ultrapassando muitas vezes o ensino
superior.
Parte relevante do turista que demanda produtos de turismo social e sustentável é de
estrangeiros, sobretudo de europeus.De forma geral, este consumidor já viajou
anteriormente para destinos tradicionais, mas agora busca experiências que possam
impactar positivamente comunidades, famílias e o meio ambiente.
As pesquisas de mercado evidenciam que o turista não quer mais ser sujeito passivo
de seus roteiros turísticos, mas sim ator de sua própria experiência.
Essa busca por novos produtos turísticos privilegia a oferta segmentada de produtos
turísticos, exigindo das agências e operadoras cada vez mais a criação e oferta de
produtos direcionados para demandas específicas, visando oferecer experiências
diferenciadas aos turistas.
Diante disso, a segmentação da oferta turística passa a ser importante critério no
processo de elaboração de uma estratégia para desenvolver o turismo em uma
localidade, com vistas a atrair e agradar os diferentes perfis de visitantes.
De acordo com a publicação do Sebrae São Paulo “Tendências de Negócios e Perfil
dos Consumidores para 2014” (volume 2), apesar do turista contemporâneo ter perfil
mais abrangente, há traços comportamentais que são identificáveis na maioria:- Viaja
cada vez mais: a redução do custo das viagens aumenta o número de turistas;
- É bem informado e sabe o que busca;
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- Utiliza as tecnologias para organizar as viagens e comprar serviços turísticos,
utilizando redes sociais, aplicativos e outras ferramentas;
- É mais experiente, exigente e independente em relação à qualidade das escolhas;
- Valoriza as características naturais e culturais do destino;
- Deseja gerar impactos positivos nas comunidades e no meio ambiente de destino.
Vale ressaltar que o número de idosos no Brasil hoje representa 10,8% da população,
ou seja, 20,5 milhões de pessoas (IBGE, 2010) e muitos deles fazem parte do grupo
de novos turistas.
Pessoas com mais de 60 anos, aposentados e pensionistas, estão sendo estimuladas
a viajar até mesmo por políticas públicas federias (Programa Viaja Mais).
É um mercado que cresce a cada dia e que pode ser explorado pelos negócios sociais
de turismo.
Outra segmentação importante é a de jovens, que representa 40,2% da população
brasileira, que muitas vezes estão em busca de suas vocações e de experiências
novas.
Nada melhor do que uma viagem com significado e possibilidade de intercâmbio
cultural para agregar na construção de uma perspectiva de futuro.
Clientes corporativos também podem ser um nicho de mercado interessante quando é
possível levar grupos de colaboradores de uma empresa para uma experiência com
aprendizagem dentro de comunidades tradicionais da Amazônia, por exemplo, e assim
transmitir o que é o trabalho em equipe, a divisão de funções, adaptação, flexibilidade
etc.
Adicionalmente, entre 2011 e 2012 o número de eventos internacionais no Brasil
cresceu cerca de 20%, segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil.Há um
segmento a ser explorado neste sentido, no entanto, é importante considerar que, em
geral, comunidades tradicionais não comportam a visitação de muitas pessoas de uma
só vez pela falta de infraestrutura e pelos próprios impactos que podem ser causados
por grandes grupos.
Então, não são grandes empresas que são o foco principal, até porque estas já são
atendidas por grandes operadoras de turismo, mas sim, empresas de médio porte que
desejam realizar treinamentos especiais com seus colaboradores.B)
CONCORRÊNCIA:No Brasil há 13.203 agências e operadoras de viagem, segundo a
Panrotas (fonte: http://www.panrotas.com.br/).A competitividade depende da
diferenciação do produto e da forma como este será colocado no mercado, ou seja,
das estratégias utilizadas para divulgar e comercializar os produtos turísticos criados a
partir da interação com as comunidades e empreendedores locais.
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O negócio social “Viajar para Conhecer” tem valor agregado diferenciado dos negócios
tradicionais.
Isso precisa ficar claro na sua comunicação e posicionamento no mercado.
Para que um empreendimento se destaque em meio à concorrência, precisa adotar
alternativas estratégicas para atrair clientes e fidelizar aqueles já conquistados.
Os produtos ou serviços turísticos de experiência e de base comunitária é um fator de
diferenciação no mercado e agrega valor em comparação ao produto turístico
tradicional.O negócio social que entender melhor os desejos da demanda e promove a
qualificação ou aperfeiçoamento de seus destinos e roteiros com base nesse perfil,
terá mais facilidade de inserção, posicionamento ou reposicionamento no mercado.
É necessário conhecer profundamente as características do destino: a oferta (história
local, dados geográficos, atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos,
acesso) e a demanda (as especificidades dos grupos de turistas que já o visitam ou
que virão visitá-lo).
Um dos principais diferenciais de agências e operadoras em relação à concorrência é
a prestação de serviço de qualidade, que depende fundamentalmente da relação que
se constrói com a rede de fornecedores da comunidade de destino e com os
consumidores.Algumas dicas para relação eficaz com o mercado:- Analisar o públicoalvo do seu destino ou empreendimento;
- Estabelecer relações transparentes e claras com as comunidades/empreendedores
de destino;
- Monitorar e divulgar os impactos socioambientais nas comunidades e famílias da
base da pirâmide;
- Desenvolver roteiros e atividades de experiência customizados ao perfil do cliente;
- Possuir sempre um tarifário atualizado;
- Organizar um site sobre os produtos e serviços oferecidos, com horários de
funcionamento e contatos da empresa;
- Estar sempre atualizado sobre as ações realizadas pelos parceiros e proporcionar
informações atualizadas nos meios de comunicação utilizados;
- Participação em feiras do setor de turismo, na área de negócios sociais e rodadas de
negócios;
- Parcerias com sites de busca – Google, Yahoo, etc.
para que sejam indicados logo que buscarem por turismo de experiência e de base
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comunitária;
- Inserção nas redes sociais como Facebook, Instagran e Twitter e também nas
páginas especializadas em turismo, sustentabilidade, diversidade cultural e étnica e
consumo consciente.
No caso de um negócio social de turismo “Viajar para Conhecer” há inúmeras
oportunidades de diferenciação, tais como:
- Proposição de roteiros turísticos diferenciados que geram conhecimento não só de
lugares, mas de pessoas que vivenciam aquela realidade.
Exemplo: Visitas a comunidades favelizadas com guias locais e participação em
oficinas in loco; viagem de barco por um rio do Pantanal incluindo vivências com a
população ribeirinha, experimentação da culinária local, dentre outras.
O diferencial será definido a partir da cultura local e o tipo de experiência que o destino
oferece;
- Geração de renda alternativa para grupos produtivos que já exercem suas atividades
tradicionais, como pesca, artesanato, agricultura, e utilizam o turismo como uma
ferramenta de desenvolvimento local;
- Estímulo ao associativismo e cooperativismo para organização de atividades e
experiências turísticas.
A atuação normalmente é em rede e possibilita o fortalecimento comunitário;
- Possibilidade de experimentar manifestações culturais, produtos alimentícios, festas
típicas, modos de vida que normalmente são pouco divulgados e abertos ao público
em geral, como por exemplo, dentro de tribos e reservas indígenas;
- Premiações, certificados e selos são sempre fatores de diferenciação no mercado.
A certificação Empresa B é um exemplo, selo criado pela B LAB
(http://www.sistemab.org/portugues/inicio), uma organização sem fins lucrativos com o
intuito de certificar empresas que tem um sério compromisso com a sociedade e o
meio ambiente.
Outro exemplo é prêmio Empreendedor de Sucesso da revista Pequenas Empresas
Grandes Negócios na categoria Impacto Social.
C) FORNECEDORES:A rede de fornecedores é a parte mais importante do negócio
social de turismo, pois é a partir dela que será ofertada os produtos e serviços
turísticos.
É ao mesmo tempo a fonte de receitas e o destino principal dos recursos derivados da
estratégia do negócio.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

13

Mercado

Portanto, é fundamental, investir tempo em diagnosticar e identificar as iniciativas com
potencial turístico já existentes ou não, trabalhar junto com as pessoas envolvidas para
a construção e gestão dos produtos turísticos - muitas vezes isso implica no apoio à
formalização do grupo, gestão interna, treinamento de equipe, etc.
Para um negócio social como este, dividimos os fornecedores nos seguintes tipos:Fornecedores de matéria-prima para os produtos da “Viajar para Conhecer” e são corealizadores da atividade turística: organização social, um indivíduo, uma associação,
cooperativa ou uma pequena empresa que tenha um atrativo turístico (uma fazenda,
um lago, uma trilha etc), que desenvolva ou participe de algum tipo de atividade
turística (realização de festas culturais e populares, oficinas práticas, visita guiada a
espaços históricos e culturais, gastronomia típica da região, etc).A maioria dos grupos
comunitários está organizada em forma de associações e têm o turismo como fonte
complementar de renda.
A primeira geralmente é a agricultura, pesca ou artesanato.
Os grupos tradicionais são encontrados nas regiões rurais ou ribeirinhas de todos os
estados brasileiros.
Os beneficiários são as famílias, mas são geralmente as mulheres que tomam frente
dos negócios de turismo.
São também co-realizadores uma vez que o papel do negócio social “Viajar para
Conhecer” será facilitar o desenvolvimento de produtos e atividades turísticas em
parceria com os fornecedores locais.
E são eles que realizarão na ponta, para o turista, a atividade.
Um exemplo que ilustra bem esta situação é a Associação Acolhida da Colônia,
fundada em 1999 por agricultores familiares de Santa Catarina.
Estes agricultores abrem suas casas e oferecem a oportunidade para o turista
vivenciar o dia-a-dia no campo.
As atividades turísticas da Acolhida da Colônia (http://www.acolhida.com.br/) buscam
recriar os laços entre as pessoas do meio urbano e as do meio rural.
Para tanto a Associação desenvolve uma série de ações que buscam aumentar a
valorização das coisas do meio rural e da agricultura familiar, como: cicloturismo,
oficinas de culinária típica em fogão à lenha com direito a livro de receitas já publicado,
passeios a cavalo, colônia de férias para crianças com atividades típicas da vida no
campo, banho de cachoeira, dentre outras.
Além das atividades há produtos que são vendidos e que carregam a identidade do
local: artesanato, geleias, pães, panos bordados, mel, livro de receita etc.
São os membros da Associação da Acolhida da Colônia que realizam as atividades
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com o turista na prática.
A agência irá apenas fazer a interlocução entre o turista e a Associação.No entanto,
como já abordado, há estágios diferentes de maturidade dos grupos comunitários.
E o negócio social “Viajar para Conhecer” deverá se adaptar a essa realidade, sendo
que em muitos momentos será necessário desenvolver os produtos turísticos que
ainda não estão formatados e organizados, apoiando a comunidade local a se
estruturar.
- Fornecedores estratégicos para a atividade meio: agências de viagem, operadoras de
turismo, consolidadoras e empresas de transporte são atores importantes dentro da
cadeia de turismo e também serão seus fornecedores e parceiros comerciais para
atividades complementares.
Dependendo do produto que será oferecido aos clientes, para otimizar os custos devese acessar a a rede de parceiros.
Por exemplo: um grupo de terceira idade de europeus que deseja vivenciar a forma de
vida de comunidades ribeirinhas.
Será mais vantajoso negociar as passagens do grupo e não individualmente.
Você poderá contar com uma empresa consolidadora para negociar junto às grandes
companhias aéreas o melhor preço de passagem internacional.
Estes parceiros indiretos devem ser remunerados com percentuais/comissões
acertados previamente.- Fornecedores estratégicos que fortalecem a atuação em rede:
outros fornecedores locais também são fundamentais para que o negócio social tenha
resultado como, por exemplo: a rede de guias locais que podem ser formados e prestar
serviços pontuais aos seus produtos turísticos; artistas populares e artesãos locais que
também podem fornecer produtos típicos locais para suas atividades (exemplo:
artesanato para compor uma mesa de café colonial, grupo de teatro que apresenta
uma peça relacionada a temática da experiência ofertada); diretores e gestores de
bens culturais locais devem estar sempre envolvidos e podem ajudar no
desenvolvimento de produtos turísticos complementares.As Secretarias de Turismo,
Educação, Cultura e Agricultura além de regularem muitas atividades podem facilitar
os processos, apoiar financeira e tecnicamente, ceder espaços para as atividades e,
sobretudo, apoiar no fortalecimento dos grupos locais fornecedores das atividades e
serviços turísticos.
- Fornecedores técnicos para os serviços do dia-a-dia do negócio social: técnico em
informática é fundamental para dar o suporte tecnológico; assessor de imprensa e
profissionais de comunicação são importantes para a divulgação do negócio social e
dos destinos ofertados.
Podem ser furto de uma parceira comercial ou de permutas de serviços.
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Você também pode tentar fazer parcerias com grupos de estudantes de faculdades de
comunicação, habilitados em jornalismo ou publicidade, ou então com empresas
juniores desses cursos para determinadas inserções na mídia e para capturar
depoimentos dos turistas e dos beneficiários do projeto na comunidade.

3. Localização
A proposta é que este pequeno negócio social “Viajar para Conhecer” tenha a princípio
sede apenas virtual, funcionando em tempo real no ambiente da internet,
frequentemente em parceria com distintos sistemas de reserva .
Desta forma, o empreendedor social pode realizar as atividades de várias localidades
brasileiras, pois tem a especificidade de ser um negócio virtual.
Será necessário ter um ambiente físico onde a equipe possa trabalhar.
Mas, é possível que no início das atividades, para redução de custos de investimento
inicial, que cada um trabalhe de forma remota – Home Office.
A parte de pesquisa de identidade e vocações turísticas locais, elaboração dos
produtos turísticos, acompanhamento das viagens, relacionamento com os grupos e
empreendedores locais é que deverá ser em campo e exigirá investimento de tempo e
recursos financeiros.
Este relacionamento próximo com a comunidade é primordial para o sucesso do
negócio social “Viajar para Conhecer”.
Quanto mais próximo e transparente for o relacionamento, mais produtos turísticos de
qualidade poderão ser ofertados numa relação de ganha-ganha: turista, comunidade
local e o seu negócio social.
Este trabalho em campo e de relacionamento exigirá muitas vezes que o
empreendedor esteja presente no local e dependendo da situação é preciso fazer
contas e calcular se não vale mais a pena ter um ponto de trabalho na comunidade.Os
dois destinos mais demandados pelos clientes do “Viajar para Conhecer”, pode ser um
critério ao empreendedor para o estabelecimento de ponto físico em parceria com
organizações locais.Este segundo ponto de trabalho, escritório na comunidade, poderá
ser implementado a partir de uma parceria local.
Ou seja, você não necessariamente precisa alugar um imóvel na comunidade, mas
pode negociar com um parceiro local uma parte de um imóvel já existente e lá montar
um pequeno escritório de apoio, com seu computador portátil (laptop, tablet etc), um
telefone móvel, câmara fotográfica e alguns itens de papelaria.
Os demais equipamentos (impressora, cadeira, mesa etc) podem ser compartilhados
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Como já notado acima neste Manual, recomenda-se ao empreendedor que adote a
estratégia de segmentação territorial para que possa conhecer esse relacionar com as
comunidades de destino.
Recomenda-se determinar um raio geográfico específico de atuação e cobertura, ao
menos no início da atuação.Nada impede que ao longo do caminho o empreendedor
angarie sócios e parceiros para que possa fazer o seu negócio crescer e expandir para
outras localidades.

Exigências Legais e Específicas

com o parceiro, bem como dividas proporcionalmente as contas básicas de luz e
outras serviços que por ventura utilize.

4. Exigências Legais e Específicas
A) ROTEIRO PARA ABERTURA DO EMPREENDIMENTO – ÂMBITO NACIONAL:
Segundo a Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008, compreende-se por agência de
turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação
remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece
diretamente.
Estas agências, na prática do mercado, configuram-se em operadoras de turismo,
agências de viagens e agências de receptivo.Para registrar uma empresa, a primeira
providência é contratar um contador – profissional legalmente habilitado para elaborar
os atos constitutivos da empresa, auxiliá-lo na escolha da forma jurídica mais
adequada para o seu negócio e preencher os formulários exigidos pelos órgãos
públicos de inscrição de pessoas jurídicas.
O Contador pode informar sobre a legislação tributária pertinente ao negócio.
Mas, no momento da escolha do prestador de serviço, deve-se dar preferência a
profissionais indicados por empreendedores com negócios semelhantes.
Toda e qualquer empresa deverá contar com a assessoria de um Contador.
Como você deve saber, a nossa legislação estabelece várias obrigações que as
empresas devem cumprir, tais como: obrigações comerciais, tributárias, fiscais,
trabalhistas, previdenciárias etc.
Portanto, é fundamental que você procure um Contador para que ele possa lhe auxiliar
nesta tarefa.
Nunca contrate um profissional levando-se em conta somente o preço cobrado.
Converse com o Contador e veja os serviços que ele pode lhe oferecer.
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Para legalizar a empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as
devidas inscrições.
As etapas sequenciais do registro são:- Registrar o ato constitutivo (contrato,
requerimento de empresário, entre outros) na Junta Comercial do seu Estado ou no
Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;

Exigências Legais e Específicas

Uma vez escolhido o profissional, exija um contrato escrito que estabeleça todas as
obrigações das partes, valor dos serviços, forma de pagamento etc.

- Registrar junto à Secretária da Receita Federal, que emitirá o CNPJ;- Registrar junto
a Receita Estadual, que emitirá a Inscrição Estadual (caso a empresa seja sujeita ao
ICMS, como empresas do setor de comércio, transporte ou indústria);- Registrar junto
ao Sindicato Patronal (a empresa ficará obrigada ao recolhimento anual da
Contribuição Sindical Patronal);- A empresa terá também que cadastrar-se junto à
Caixa Econômica Federal no sistema Conectividade Social – INSS/FGTS; e
- Obter autorização do Corpo de Bombeiros Militar.Adicionalmente, o empreendedor
deve estar atento ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11/9/1990) e
às suas especificações.
Por se tratar de uma agência virtual que precisará de um endereço eletrônico será
necessário fazer o registro do domínio (.com.br).
O registro de domínios, nas categorias sob o .br, está disponível para pessoas físicas
(CPF) e jurídicas (CNPJ) legalmente representadas ou estabelecidas no Brasil com
cadastro regular junto ao Ministério da Fazenda.
As condições para a prestação do serviço são baseadas na regulamentação vigente e
regidas pelo Contrato.
A escolha do nome de domínio é de responsabilidade do solicitante, que poderá
efetuar seu registro caso o resultado da pesquisa de disponibilidade seja "Domínio
disponível para registro".
De preferência escolha um domínio o mais próximo do nome da empresa ou algo bem
relacionado a turismo e viagens.
O nome deve ser óbvio inclusive na hora de escrever.O domínio é o endereço do seu
site na internet.
Seu domínio é a sua marca na internet.
Com ele você garante que nenhuma pessoa ou empresa irá criar um site com o
mesmo endereço registrado que você.
Você adquire direito para usar aquele nome.As condições para a prestação do serviço
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Esta entidade desde 2005 implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da
Internet no Brasil.
O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e
manutenção dos nomes de domínio que usam o .br.B) REGULAMENTOS E
EXIGÊNCIAS:

Exigências Legais e Específicas

são baseadas na regulamentação vigente e regidas por um contrato entre o
empreendedor social e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é
uma entidade civil sem fins lucrativos.

A Lei no 11.771 (Lei do Turismo) de 17 de Setembro de 2008 estabelece normas sobre
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no
planejamento, no desenvolvimento e no estímulo ao setor turístico e disciplina a
prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos
prestadores de serviços turísticos.
Um ponto importante da Lei, e que impacta diretamente sobre os empreendimentos
que operam com a atividade turística, é a obrigatoriedade de registro no Cadastro
Nacional de Turismo - CADASTUR.
O cadastro tem validade de dois anos, contados da data de emissão do certificado.
O CADASTUR é o que evidencia a busca pela adequação aos padrões estabelecidos
para a atividade nas agências de viagens do setor.
A inscrição dessas empresas no CADASTUR demonstra que o setor deseja promover
o seu ordenamento e atender as normas vigentes para a categoria em âmbito nacional.
As agências e operadoras devem atender às normas específicas e vigentes para a
categoria em âmbito nacional.
Os empreendimentos que fazem parte do CADASTUR podem ter acesso a linhas de
crédito para:
- Financiamento de projetos de implantação, modernização e ampliação de
empreendimentos turísticos;
- Obter capital de giro isolado;
- Adquirir produtos, insumos, serviços, máquinas, equipamentos e imóvel para uso
comercial.Outra legislação fundamental para o empreendedor de negócios sociais é o
Código de Defesa do Consumidor.
Os negócios que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem
observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC).
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O CDC foi instituído pela Lei no.
8.078, em 11 de setembro de 1990, com o objetivo de regular a relação de consumo
em todo o território brasileiro, na busca do reequilíbrio na relação entre consumidor e
fornecedor, seja reforçando a posição do primeiro, seja limitando certas práticas
abusivas impostas pelo segundo.
A fim de cumprir as metas definidas pelo CDC , você deverá conhecer bem algumas
regras que o seu empreendimento deverá atender, tais como: forma adequada de
oferta e dos produtos destinados à venda, fornecimento de orçamento prévio dos
serviços a serem prestados, cláusulas contratuais consideradas abusivas,
responsabilidade por eventuais problemas ocorridos durante as viagens, dentre
outros.É importante atentar para as diretrizes do Decreto n.º 7962 de 2013, que
estabelece novas regras para o comércio eletrônico e vendas coletivas, com base no
Código de Defesa do Consumidor.
Sugere-se realizar a filiação à Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV)
para concessão de carta de capacitação técnica aos empreendedores.Adicionalmente,
outro fator importante, é o conhecimento de algumas legislações deste setor, tal como
a Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98; assegurando a integral proteção dos direitos dos
seus autores estabeleceu penas rigorosas a quem viole esses direitos
Caso a atividade turística que você irá oferecer envolva a comercialização e
manipulação de alimentos e bebidas é essencial observar a legislação fiscal e
sanitária.
Para aprofundar as questões relativas a esta temática acesse o site da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): www.ansiva.gov.br e do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento: www.agricultura.gov.br.Uma boa dica é entrar
em contato com o órgão municipal ligado à ANVISA para que possa alinhar sobre a
legislação vigente e exigências de adequações.
Assim, você faz uma aproximação com os agentes locais e fica por informado de todos
os detalhes.

5. Estrutura
Um dos motivos atraentes deste modelo de negócio social está centrado no fato de
que não exige ao empreendedor uma estrutura complicada e cara.
Pelo contrário, pois munido de itens essenciais já é possível lançar e gerenciar o
“Viajar para Conhecer”.Os itens essenciais são os seguintes:- Dois notebooks
modernos e com boa capacidade de memória e velocidade.
Devido à praticidade de peso e tamanho pequeno, os laptops são bem recomendados;

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

20

Estrutura

-3 mesas de trabalho;
- 3 cadeiras de trabalho;- Estante com prateleiras e gavetas para organização do
material de trabalho;
- Impressora multifuncional a laser;
- Conexão de alta velocidade para internet;
- Telefone sem fio;
- 2 aparelhos celulares;
- Pacote de conexão a internet 3G para o smarthphone;
- Filtro de linha para o computador, uma vez que ele ficará ligado quase 24 horas por
dia;- Câmara fotográfica digital de boa qualidade, que permita tirar fotografias em alta
resolução para publicação em site, redes sociais e nos materiais impressos;
- Filmadora digital e com estabilizador de imagem que permita fazer pequenos vídeos
que possam ser publicados no site e redes sociais;
- Material de escritório;
- Website estruturado e com e-commerce, pois é por lá que seus clientes irão
encontrar o seu negócio social e adquirir os produtos e serviços turísticos;
-Adquirir sistema de pagamento online e de proteção para transações virtuais: cartão
de crédito, empresas de meio de pagamento (exemplo: PayPal, PagSeguro UOL,
Cielo), boletos bancários ou débito em conta corrente.
No item abaixo Equipamento e Tecnologia há mais informações sobre estas formas de
pagamento online que é estratégico para o seu negócio social.
Para colocar o sistemas você não paga, as taxas são cobradas a partir das suas
vendas.
Normalmente as taxas variam de 4,99% a 7%, a depender do volume de transações e
das formas de pagamento;
- Aluguel de um provedor de hospedagem para site.
É provável que o empreendedor já possua os itens básicos mencionados acima, como
equipamento pessoal.
Neste caso, podem ser facilmente exportados para o empreendimento, diminuindo
ainda mais o investimento inicial.Vale também lembrar que empreender e trabalhar de
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casa também pode ser uma opção interessante para este tipo de negócio social.
Porém, muita atenção! É preciso que o empreendedor se informe junto a Prefeitura do
seu município para as exigências na obtenção do Alvará de Licença e Funcionamento
municipal, pois isso depende da legislação específica de cada município.
Na maioria dos municípios, o alvará é exigido no início das atividades da empresa e
renovado periodicamente, normalmente uma vez por ano.
Portanto, para registrar o empreendimento no seu endereço residencial é preciso
averiguar as leis de zoneamento do seu município.
De maneira geral, as zonas Z-01 permitem apenas residências.
A Z-02 é uma zona mista, onde pode haver residências e comércio.
E há, ainda, a Z-03, estritamente comercial.
A classificação da zona onde você pretende abrir seu negócio pode ser conferida na
própria Prefeitura, através do documento do IPTU (Imposto de Propriedade Territorial
Urbano).
Caso a zona que você reside permita estabelecimentos comerciais, a legalização de
sua empresa continua nos demais órgãos, como Junta Comercial ou Cartório Civil de
Pessoas Jurídicas, onde é feito registro do contrato social, Receita Federal do Brasil,
para emissão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social).Lembramos que para os empreendedores que
trabalham em casa, disciplina é fundamental e a palavra de ordem é organização.
Afinal, misturar o horário de trabalho com as saídas à padaria e acompanhamento ao
trabalho de um eletricista, por exemplo, pode quebrar a concentração de qualquer um.
É necessário ter um espaço físico definido, seja um escritório, um quarto, uma mesa,
um pequeno estoque com prateleira, enfim, um canto onde possa se concentrar e que
consiga manter organizado.
Imagine atender um cliente com os cachorros latindo e crianças chorando ao fundo?
Certamente não é esta a imagem de profissionalismo que você deseja passar.
É importante manter alguns hábitos como acordar cedo, vestir-se como se fosse ao
escritório, estabelecer horário de almoço, etc.As maiores vantagens em abrir um
negócio em casa residem no fato de que será possível economizar significativamente
com transporte, alimentação, aluguéis, telefone, infraestrutura básica, encargos
sociais, pagamento de empregados, impostos etc.
Além disto, você estará livre do trânsito caótico das grandes cidades.
Do ponto de vista dos clientes, estes também se beneficiam do fato do custo dos
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serviços prestados serem mais baixos.Por outro lado, você deverá estar preparado
para a perda da privacidade pessoal, uma carga mais intensa de trabalho e horários
indefinidos.
Portanto, ao tomar esta importante decisão, coloque na balança todos estes itens e
planeje-se da melhor forma para alcançar o sucesso do seu negócio.

6. Pessoal
Por desejar manter uma estrutura enxuta e para iniciar a operação do negócio social
com um investimento baixo, pode-se iniciar com uma equipe pequena de apenas três
pessoas:- Profissional ou técnico especialista em turismo – é essencial para este
trabalho.
Há diversos cursos técnicos no mercado oferecidos pelo Sistema S e por
universidades brasileiras.
Esta é a pessoa que junto com a comunidade e grupos locais fará a elaboração dos
roteiros e produtos turísticos.
Terá uma interação constante com a comunidade e com os parceiros do negócio e
deverá atuar na estruturação da comunicação do negócio social;
- Um profissional com habilidades para desenvolvimento de novos negócios e
articulação de relações comunitárias e comerciais.
Este profissional vai fazer contato com parceiros comerciais e com a comunidade.
Irá acompanhar os grupos nas viagens e também fazer a parte de eventos, feiras,
congressos que possam gerar conhecimento e divulgação ao negócio social;
- Assistente administrativo – responsável por alimentar as redes sociais a partir de um
plano de comunicação pré-definido, gerenciar as atividades burocráticas junto aos
fornecedores e apoiar as tarefas desempenhadas pelos demais profissionais.
Há outro profissional que é de extrema relevância que é um especialista em tecnologia
da informação, mas poderá ser terceirizado.
Normalmente há empreendedores individuais e pequenas empresas que oferecem
este serviço de forma mensal ou semanal.
Como toda a estratégia do negócio está centrada em uma empresa virtual, será
necessário investir na contratação de um profissional de alta qualidade e competência
e ainda que seja disponível para qualquer emergência.Os demais profissionais
envolvidos na prestação de serviços de turismo poderão ser contratados de forma
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pontual, como prestadores de serviços e dentro da legislação adequada.
É imprescindível que se atente à observância das Leis trabalhistas aplicáveis.
Deve-se estar atento para a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores
nessa área, utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações
trabalhistas, evitando, assim, consequências desagradáveis.
Todos os cargos, funções, competências e habilidades serão descritos no manual de
funcionamento e gestão dos trabalhos do negócio social “Viajar para Conhecer”.
A gestão de pessoas será feita de forma participativa e transparente visando que todos
tenham compreensão dos procedimentos, possam auto-avaliar os serviços prestados e
atender ao consumidor com qualidade.
Todos terão acesso às informações obtidas por meio de cursos, seminários, grupos de
estudos, livros e outras fontes de estudo.
Sempre que possível será investido no desenvolvimento profissional dos
funcionários.Para o processo de contratação de prestadores de serviço será dado
preferência para pessoas residentes nas comunidades de destino.Outro ponto
importante a ser considerado ao montar a sua equipe e que o principal fator de
retenção do cliente em atividades de turismo é o atendimento.
Para trabalhar na atividade de turismo é preciso muito habilidade com pessoas, alta
capacidade de organização e gerenciamento de crises.
O cliente está em seu momento de lazer e quer que tudo dê certo.
Os funcionários do seu negócio social “Viajar para Conhecer” deve sentir uma empatia
genuína como consumidor.
Bom humor e paciência também são duas características essenciais.
A qualificação de profissionais aumenta o comprometimento com o negócio social e
sua missão, eleva o nível de retenção de funcionários, melhora a performance do
negócio e diminui os custos trabalhistas com a rotatividade de pessoal.
O treinamento dos colaboradores de um negócio social como “Viajar para Conhecer”
deve desenvolver as seguintes competências:
- Capacidade de organização e trabalho à distância;- Capacidade de compreender as
necessidades do consumidor e atender suas demandas de forma atenciosa e
cuidadosa;- Compreensão dos aspectos sociais e econômicos de desenvolvimento de
uma localidade;- Descobrir talentos e potencias turísticos;- Capacidade de
relacionamento com a comunidade de foram respeitosa e transparente;
- Valorização da diversidade e combate a qualquer tipo de preconceito;
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- Conhecimentos em inglês e espanhol são desejáveis.O empreendedor pode
participar de seminários, congressos e cursos direcionados ao seu ramo de negócio
para manter-se atualizado e sintonizado com as tendências do setor.
O Sebrae da localidade poderá ser consultado para aprofundar as orientações sobre o
perfil do pessoal e treinamentos adequados.
É preciso atentar e estimular para que os fornecedores locais dos produtos e serviços
turísticos também tenham relações respeitosas com seus colaboradores e dentro das
normas legais trabalhistas.
É de extrema importância que os fornecedores do pequeno negócio social “Viajar para
Conhecer” utilizem mão de obra local, de pessoas residentes na comunidade, dado ao
objetivo deste negócio social que é promover oportunidades de geração de renda
alternativa para as comunidades.É muito importante que todas as pessoas envolvidas
diretamente com o “Viajar para Conhecer” estejam atentas para o impacto social deste
modelo de negócio em comunidades de baixa renda.
Faz-se necessário monitorar os resultados sociais e observar o que realmente mudou
na vida dos usuários.
Recomenda-se o uso metódico e regular de indicadores que podem mensurar as
mudanças positivas e impactos, como por exemplo, aumento no incremento da renda,
aumento do fluxo de turistas, criação de novos empreendimentos ou atividades
relacionadas à cadeia produtiva do turismo etc.

7. Equipamentos
Os equipamentos necessários são muito simples e não requerem grandes
sofisticações tecnológicas.
O empreendedor social pode dar início ao trabalho com seus equipamentos pessoais,
afinal hoje o acesso a notebook, smartphones, impressoras, telefones, celulares,
câmaras fotográficas digitais e filmadora é amplo.
Mesmo com equipamentos mais básicos, pode-se dar início às atividades e aos
poucos o empreendedor pode adquirir equipamentos mais modernos e com tecnologia
avançada que possibilitará um trabalho com mais qualidade.Empresas de turismo de
todos os portes passaram a investir mais em sites modernos onde possam divulgar
fotos e vídeos dos destinos e atividades turísticas ofertadas, além de oferecer compras
de pacotes online.
A tecnologia facilitou muito o trabalho de agências de viagens que expandem seus
serviços além das fronteiras geográficas.
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Atualmente, no setor de turismo é por meio de campanhas online que as agências
conseguem maior número de visitas.
O melhor caminho para obter clientes, turistas, é investir em portais segmentados, site
de busca e redes sociais.Neste sentido, o primeiro passo para o empreendedor deste
negócio social é desenvolver um site bem feito, funcional, dinâmico e que demonstre a
identidade do “Viajar para Conhecer”.
Existem disponíveis muitas ferramentas na internet que podem ajudar o empreendedor
nesta construção, mas seria muito importante que fosse contratado um profissional,
uma vez que esta será a principal ferramenta de divulgação e relacionamento com
potenciais clientes.Vale lembrar algumas etapas básicas para o desenvolvimento de
um site:
- Diagnóstico;
- Estratégia;
- Especificação do protótipo;
- Implementação;
- Lançamento, avaliação e manutenção evolutiva.
Um site que explica muito bem estas etapas descrevendo cada uma delas fase é o
http://webinsider.com.br/2009/08/06/principais-passos-para-o-planejamento-de-um-site/
No caso de uma agência turismo, o site além de abrigar uma loja de e-commerce deve
ter conteúdo relacionado para seus clientes, sobretudo relativo às comunidades, às
culturas locais, aos impactos causados a partir das atividades turísticas,
sustentabilidade etc.Como estamos falando de um e-commerce, é fundamental
mensurar e acompanhar as visitas e compras.
Para isso, o Google Analytics é um grande aliado.
Este é um serviço oferecido pelo Google, que gera estatísticas detalhadas sobre o
acesso (visitas) ao site, vendas e outros dados estatísticos.
É o serviço de estatísticas web mais utilizado atualmente.
O serviço básico é gratuito e há versões que são pagas.Dicas de duas ferramentas
gratuitas para construção de site:
http://pt.wix.com/
http://www.lojaintegrada.com.br/
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Quando o site estiver pronto e o domínio devidamente registrado é preciso buscar uma
empresa para hospedar o site.
Há diversas possibilidades gratuitas e pagas e sua escolha depende dos serviços que
você deseja adquirir.
Há pacotes mensais que variam de R$9,90 por mês à R$ 100,00.
Exemplos de empresas de hospedagem: Uol Host, Locaweb, Hostgator, entre
outras.Entre as várias alternativas de publicidade digital, os sites de busca são
responsáveis, não só pela quantidade de visitantes, mas, principalmente, pela
qualidade da audiência dos sites de agências de turismo.
É por isso que as agências de turismo vem investindo cada vez mais em campanhas
de links patrocinados e em SEO ou Otimização para Sites de Busca, com o objetivo de
destacar seus sites nas primeiras posições e à frente dos concorrentes.
O termo SEO (do inglês, Search Engine Optimization) refere-se à otimização para
mecanismos de pesquisa.
É o conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o
posicionamento de um site nas páginas de resultados naturais (orgânicos) nos sites de
busca, como Google.
São concebidas melhorar o número e a posição de seus resultados nas buscas
orgânicas para uma grande variedade de palavras-chave relevantes ao conteúdo do
website.
Estratégias de SEO podem melhorar tanto o número de visitações quanto a qualidade
dos visitantes, onde qualidade significa que os visitantes concluem a ação esperada
pelo proprietário do site (ex. compra de pacotes de viagens).
Outro ponto fundamental é a necessidade de estabelecer algumas formas de
pagamento.
As mais frequentes são:- Cartões de crédito: tem ótima aceitação e é a forma com a
qual os consumidores estão mais acostumados.
Oferece possibilidade de parcelamento ao cliente.
As taxas de utilização do serviço em alguns casos são altas.
É preciso identificar qual é a empresa que oferece o serviço mais vantajoso de acordo
com o negócio;
- Boleto bancário: o boleto é um meio de pagamento comum no comércio eletrônico,
no entanto ele geralmente não é o único meio de pagamento, assim com o depósito
em conta corrente.
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Os grandes comércios eletrônicos estimulam a compra com boleto bancário
oferecendo pequenos descontos, pois neles não é incluso os juros do cartão.
É uma forma de compensação da empresa por não ter que pagar juros ou taxas de
transação.
É considerada um meio seguro de pagamento, mas o processamento é mais lento.
- Depósito em conta: a forma mais simples de ter um comércio eletrônico é oferecer o
número da conta para depósito, mas esta forma de pagamento é a menos segura tanto
para o cliente consumidor, quanto para a empresa.
- Cartões de débito: o cartão de débito já é uma opção usada por várias lojas virtuais,
principalmente empresas que costumam vender à vista na internet, mas que precisam
de um rápido tempo de resposta do status de pagamento.
Algumas empresas de cartões já oferecem o meio de pagamento online, este é o caso
da CIELO e da REDE.
Empresas que vendem pela internet e possuem baixa margem de lucro, geralmente
optam apenas pelo boleto e débito em conta, já que no cartão de débito parte da venda
vai para a empresa que oferece o serviço de pagamento;
- Intermediário de Pagamentos: empresas de meio de pagamento como, por exemplo,
PagSeguro, Pagamento Digital, MOIP e o PayPal.
Estas soluções são focadas na cauda longa do e-commerce, ou seja, o mercado de
pessoas físicas, micro e pequenas empresas.
São grandes responsáveis pela democratização do e-commerce, pois são soluções
que não requerem credenciamento com administradoras e dão garantias contra
fraudes, sendo talvez a opção mais simples para quem quer começar a vender na
internet sem correr risco algum.
No entanto, tanta comodidade gera problemas percebidos com mais facilidade por
quem está crescendo no e-commerce.
Muitos pensam que o principal problema do intermediário é suas taxas, mas poucos
sabem que a maior reclamação é o alto índice de vendas perdidas, seja pelo processo
de pagamento complicado ou por a venda ser negada pelo intermediário, o que se
agrava com o crescimento do negócio.
Existem empresas no mercado especialistas que dão ao estabelecimento as
ferramentas e o apoio necessário para venderem mais evitando fraudes.
Uma delas, líder de mercado e utilizada pelo gateway de pagamentos iPAGARE, é a
ClearSale.
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Utilizando uma ferramenta deste tipo, o estabelecimento pode optar por somente
utilizar a ferramenta, por delegar as análises para a equipe da ClearSale ou até por
obter a garantia da venda pela ClearSale. (http://ecommercenews.com.br/).

8. Matéria Prima/Mercadoria
Podemos considerar como matéria-prima do negócio social “Viajar para Conhecer”,
basicamente: recursos naturais, bens materiais, bens imateriais (práticas,
conhecimentos, saberes populares e manifestações), atividades culturais,
infraestrutura turística etc.
Há duas questões características do brasileiro que também podemos considerar como
matéria-prima dos serviços turísticos: a diversidade cultural e a hospitalidade, a
capacidade de receber bem.A partir das vocações, potencialidades locais e do desejo
da comunidade, considera-se as possibilidades dos serviços turísticos que podem ser
oferecidos ao mercado.
Em se tratando de prestação de serviços turísticos de um negócio social que prevê a
geração de impactos positivos, é fundamental que a atividade turística seja pensada a
partir da motivação principal do negócio de fortalecer a comunidade local.
Além disso, o consumo consciente dos recursos naturais e o cuidado com as práticas
sustentáveis devem ser priorizados ao longo de toda a cadeia de serviços prestados.
Para a divulgação e comercialização dos serviços, recomenda-se que os mesmos
sejam formatados (organizados e sistematizados) em produtos turísticos, que podem
ser, por exemplo, adquiridos por meio de um “pacote” (conjunto de atividades,
hospedagem, transporte, às vezes alimentação, sob um mesmo preço).
A partir do momento que são formatados os produtos, o empreendedor normalmente
tem menos trabalho na operação, pois já sabe como irá atuar.
Isso significa mais assertividade na comunicação; menos custos posto que o serviço
entra na “linha de produção” do negócio; e, também, diminui a insegurança do
empreendedor na prestação do serviço.
Para o desenvolvimento dos produtos é fundamental o conhecimento das expectativas
do mercado.
É preciso criar algo com identidade e diferencial competitivo.
A formatação de produtos em sintonia com as características de um determinado
segmento irá torná-lo mais atrativo para o mercado já que apresentará peculiaridades
que vão de encontro às necessidades e expectativas do consumidor.De acordo com
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pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Confederação Nacional do Turismo, em 2012, o
turista brasileiro:- É independente e gosta de tomar suas próprias decisões sobre
destinos, atrações e hospedagem;

É como o turista é atendido que determina o nível de satisfação;
-Usa sua rede de relacionamento para levantar informações reais sobre o destino; e
- Gosta muito de pacotes.
A facilidade de comprar um roteiro já formatado e com formas de parcelamento
encanta o brasileiro.Estes dados devem ser levados em consideração ao pensar no
seu produto turístico, mas lembre-se que seu principal diferencial competitivo e sua
razão de existir é que seu negócio une geração de receitas e impactos socioambientais
para população da base da pirâmide.Para a formatação de produtos turísticos que
serão comercializados para os consumidores e prestados pela equipe do negócio
social “Viajar para Conhecer” é preciso que o empreendedor tenha já estabelecido uma
relação com organizações, lideranças e gestores locais e que consigam juntos pensar
em quê será oferecido para o turista poder vivenciar aquela cultura local e a
experiência que os atrativos permitem.É necessário que o empreendedor social
juntamente com a comunidade local possa identificar: histórias sobre a localidade
(fatos marcantes, curiosidades da história e dos personagens da cidade/comunidade);
dados geográficos e recursos naturais (população local, principais praias, quantas
cachoeiras, lagos e parques existem na localidade etc); mapa das manifestações
culturais (Festa do Divino, festas literárias, festas folclóricas, feiras de artesanato etc);
condições dos equipamentos turísticos locais (hotéis, pousadas, campings, sala de
convenções etc) e do acesso aos atrativos (estradas adequadas, existência de
adaptações para pessoas com deficiência etc); infraestrutura turística disponível
(centro de informações, casas de câmbio, internet etc) dentre outras informações que
sejam relevantes para se pensar no quê será ofertado.Após definição sobre o quê será
ofertado devem definir como irão se organizar para viabilizar que as atividades
aconteçam, quais as responsabilidades e quem deve fazer o quê, dentro de um prazo
determinado.
O modo de trabalho deve ser acordado.
O ideal é que as atividades sejam testadas com um primeiro grupo e depois ajustadas,
conforme a necessidade.
Quando tudo estiver ocorrendo bem, o produto pode ser formatado e estará pronto
para ser divulgado e comercializado.
O produto final é um catálogo de atividades que é um veículo de divulgação do seu
negócio social para parceiros comerciais, para a comunidade de destino e para os
consumidores/turistas.
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- características da atividade;
- impactos socioambientais resultantes da atividade;
-local em que se encontra a atividade;
- capacidade de recebimento;- oferta de serviço de transporte;- normas e procedimento
para participação das atividades;

Organização do Processo Produtivo

Para os produtos é preciso considerar os seguintes pontos:

- horário e datas disponíveis;- preço.A transparência das informações e, sobretudo, do
preço e dos impactos do negócio social para aquela determinada comunidade,
pessoas e grupos é requisito fundamental.

9. Organização do Processo Produtivo
A articulação com grupos e indivíduos da comunidade de destino e construção de
aliança estratégica são pontos chave para realizar serviços de turismo de qualidade e
com diferencial socioambiental de forma eficiente e efetiva.
Esta capacidade de articulação e compreensão da comunidade local está diretamente
ligada à qualidade do serviço prestado na ponta com o turista.Ponto central na
organização do processo produtivo é a intermediação entre o consumidor final (turista)
que busca um roteiro de viagem que possibilite vivência diferenciada, a partir do
contato com uma realidade local e grupos/indivíduos (fornecedores) das comunidades
de destino.As tarefas de dia-a-dia da operação do negócio social “Viajar para
Conhecer” são:
- Identificação dos grupos e indivíduos que têm potenciais turísticos e que podem
alavancar a economia local;
- Construção da relação com os mesmos que podem ou não estar formalizados e
estruturados;
- Construção do roteiro e viabilização do negócio (transporte, pousadas, hotéis, guias,
passeios, atividades etc);
- Formatação dos produtos turísticos;- Concepção de pacotes e atividades turísticas de
experiência e base comunitária juntamente com grupos e indivíduos da comunidade de
destino;- Divulgação das potencialidades e características dos roteiros de destino;Consultoria ao consumidor e customização dos produtos - articulação com parceiros
comerciais (demais fornecedores);
- Organização e apoio à gestão local das atividades turísticas ofertadas;- Execução de
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campanhas de comunicação para divulgação do negócio social e dos serviços
turísticos ofertados;
- Comercialização dos produtos turísticos;
- Monitoramento das atividades e avaliação dos impactos gerados pelo negócio social;
-Participação em eventos e encontros do setor.

10. Automação
O mercado brasileiro conta com uma variada gama de sistemas informatizados
(softwares) que podem auxiliar na automatização de processos para a gestão eficiente
do “Viajar para Conhecer”, e assim facilitar o trabalho do empreendedor social.Vários
processos podem ser automatizados para maximizar competência em gestão como,
por exemplo:- Banco de dados das comunidades, grupos e empreendedores com
potencial turístico, indicando o inventário de cada local: atrativos naturais, oficinas,
festas, trilhas, lideranças, histórias marcantes etc;- Controle de contatos e cadastro de
clientes;
- Receitas publicitárias e controle dos dados sobre faturamento/vendas;
- Contas a pagar, tributos e impostos;
- Gestão de caixa e bancos (conta corrente);
- Relatórios e gráficos gerenciais para análise real do faturamento do negócio e para
acompanhamento dos indicadores socioeconômicos;- Livros fiscais.Não há problemas
em começar a informatização do empreendimento utilizando ferramentas simples,
como planilhas e editores de texto.
No entanto, quando estes deixam de atender às necessidades do negócio, é preciso
procurar um software/aplicativo mais adequado.
Porém, é preciso estar atento a vários fatores e antes de adquirir um software, procure
conhecê-lo bem:
- Utilize um demo, que é uma versão mais simples do programa, mas que permite uma
visão geral do sistema.
O demo pode ser enviado pelo fornecedor ou obtido por download na internet;
- Visite outros negócios que já utilizem o software escolhido;
- Solicite uma apresentação do software, procurando visualizar a relação entre a
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- Averigue a possibilidade de adequações do software ao longo da utilização;

Canais de Distribuição

entrada de dados do programa e os processos operacionais do seu negócio;- Preste
atenção na apresentação clara e objetiva do contrato de serviços;

- Pergunte sobre a disponibilidade de consultorias e treinamentos, assim como a
existência de manutenção gratuita ou paga;
- Verifique o prazo de validade do software e se o mesmo atende à legislação vigente.

11. Canais de Distribuição
Segundo o Ministério do Turismo, o canal ou via de distribuição consiste em um
número de organizações ou de indivíduos que se encarreguem de levar o produto ou
serviço ao local onde o comprador potencial se encontra, em tempo e momento
convenientes a esses compradores.
Para o negócio social de turismo que é agência e operadora, que cria produtos
turísticos, a utilização da internet e de uma rede de parceiros são fatores que
contribuem para o sucesso comercial.
O processo de venda não precisa escolher um único tipo de canal de distribuição, mas
sim combinar o uso de intermediários de acordo com as diferentes realidades de
mercado.O negócio social de turismo faz a venda direta aos consumidores a partir do
produto e serviço turístico construído e realizado junto aos fornecedores primários que
são os grupos e empreendedores de base comunitária.
Faz parte das suas atribuições a organização junto à comunidade de destino de tudo
que é necessário ao turista: hospedagem, alimentação, transporte (que nem sempre é
feito por um fornecedor da comunidade), atividades etc.
Este negócio social de turismo visa justamente apoiar as organizações locais na
comunicação e posicionamento com o mercado.
Vale destacar que a maioria das organizações, grupos e empreendedores locais
muitas vezes têm dificuldade de comunicação, estão em locais remotos, como é o
caso, por exemplo, de comunidades ribeirinhas e tribos indígenas.A internet é uma
ferramenta de extrema importância para o processo de comercialização e divulgação
de produtos turísticos.
As vendas online cada vez aumentam mais e o consumidor tem se sentido mais
confiante em fazer compras pela internet.
As pessoas buscam informações na internet antes de definir uma viagem.
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O negócio social de turismo faz exatamente esta ponte.
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No entanto, para escolher um destino de base comunitária e de experiência é mais
difícil haver informação disponível e, sobretudo, no nível de um produto turístico.

Por isso, a boa comunicação por meio da internet é fundamental à estratégia de
negócio.
Quando está oferecendo um produto diferenciado com valor agregado e se o cliente
não o conhece ou não tem certeza de como juntar os diferentes produtos que está
comprando (montando um pacote turístico) então essas incertezas podem
comprometer a compra direta.O uso da internet intensificou o comércio eletrônico (ecommerce) de serviços turísticos, tanto do tipo business-to-business (B2B) quanto do
tipo business-to-consumer (B2C), e está associado a potencial difusão do comércio
móvel (m-commerce), utilizado principalmente por meio dos celulares.
Ao escolher a internet como principal canal de distribuição, o negócio social tem como
benefícios:- Menos custos com estrutura física de venda e menos pessoal;
- Na segmentação de mercado: os produtos turísticos passam a atingir uma
segmentação geográfica bem maior do que no meio físico, pois as informações estarão
disponíveis para acesso em qualquer lugar do mundo;
- Na formatação do produto: os clientes podem ter acesso de forma mais completa e
direta as informações sobre as comunidades de destino, as atividades, o histórico, os
depoimentos e vídeos de turistas que já passaram pela experiência.
Também podem ter acesso aos dados sobre os impactos socioeconômicos gerados a
partir da atividade turística às famílias locais;
- Nos preços ofertados: a internet gera uma enorme transparência de preços, assim
fica mais fácil a comparação entre os benefícios oferecidos por diferentes destinos;
- No sistema de comercialização: a internet permite que as compras sejam feitas de
acordo com a demanda do cliente.
Ganha-se em tempo e facilidade de compra.
O site é uma eficaz e econômica mídia promocional, considerando que o Brasil é um
dos países com maior número de internautas, inclusive nas comunidades de baixa
renda do país.
O site precisa ser bem claro e as informações sobre o negócio, fáceis de encontrar.No
site deve haver muitas imagens, depoimentos e histórias das comunidades de destino.
Deve apresentar cada atividade que é oferecida como produto turístico e, sobretudo,
deve estar descrito de forma transparente qual o ganho social e econômico para a
comunidade local.A utilização de redes sociais é uma opção dentro do universo web
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A grande vantagem das redes sociais para empreendedores é que são veículos de
comunicação de longo alcance que não cobram pelo serviço.
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capaz de atingir várias pessoas e ao mesmo tempo envolvê-las, sendo assim um
espaço bastante produtivo para divulgação.

Outra vantagem de se usar as mídias sociais é que elas permitem uma resposta mais
rápida e assim fica mais fácil saber o que os seus clientes e usuários pensam.O
Facebook, por exemplo, é uma plataforma de comunicação interativa gratuita e
também uma das mais fáceis e práticas maneiras de divulgar o empreendimento ao
seu público-alvo.
Os números recentemente divulgados pelo próprio Facebook sobre a sua penetração
no Brasil impressionam qualquer um.
O Brasil tem 83 milhões de usuários, dos quais 52 milhões entram na rede social
diariamente.
A maior parte é jovem: 54% têm entre 15 e 34 anos, e uma ligeira maioria (50,6%) é de
homens.
A rede ensina, por exemplo, que no Brasil o usuário acessa o site entre 8h e 23h,
então este é um bom período de horário para postar sobre o seu negócio.
Além disso, as publicações com fotos rendem mais curtidas e compartilhamentos do
que as que só têm texto.
Entre os usuários brasileiros, 82% curtem fotos postadas por amigos.
Outra boa prática é aproveitar o potencial interativo que o meio oferece, perguntando a
opinião dos seguidores sobre o assunto de um post.Portanto, crie um perfil atraente no
Facebook para o seu pequeno negócio social de “Viajar para Conhecer”, escolhendo
boas fotografias, personagens interessantes e posts dos viajantes e suas experiências.
Por isso, fique atento e disponível e mantenha o serviço atualizado.
Os textos devem ser lidos antes de serem postados para evitar erros de português e
evite fotos amadoras.
Existem diversas estratégias de promoção de produto que precisam ser definidas, pois
um destino é uma marca, e, portanto, precisa se relacionar com os públicos de seu
interesse para se tornar conhecida e preferida.
O valor agregado dos produtos ou serviços de base comunitária e experiência é a
questão central na promoção e especialmente as características da comunidade de
destino, sua história, seus diferenciais e o impacto positivo social, econômico e
ambiental que a atividade turística causa.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

35

Canais de Distribuição

Algumas ferramentas podem ser usadas para aproximar o negócio social e o seu
público:- Propaganda – ainda que um empreendedor social que esteja começando não
tenha recursos livres para investir em um bom filme comercial, hoje com a facilidade de
acesso à tecnologia pode-se produzir pequenos filmes com depoimentos e imagens
dos atrativos turísticos da comunidade de destino.
É importante contar com a parceria de jovens da própria comunidade ou de
organizações sociais locais para se fazer um bom produto com custo mais baixo ou até
mesmo com custo zero, podendo ser pago por meio de permutas.
A veiculação deste filme pode ser feita pelo YouTube e outras redes sociais como
Facebook e Twitter.
Inclusive é interessante que se crie um canal no YouTube no qual possam ser
compartilhados filmes produzidos por clientes e por moradores da comunidade;
- Promoção de vendas: juntamente com a comunidade local, pode-se pensar em
algumas estratégias de promoção para grupos ou famílias em épocas de eventos
festivos na comunidade.
As festas que já normalmente ocorrem na comunidade podem ser oferecidas como um
diferencial em um pacote turístico;
- Eventos e experiências com grupos de clientes específicos: o Famtour é uma forma
de promoção geralmente para apresentar o destino aos agentes de viagem.
No caso do negócio social de turismo “Viajar para Conhecer” estas viagens de primeiro
conhecimento podem ser feitas exclusivamente para alguns clientes, como diretores de
escolas e universidades.
Se a segmentação considera adolescentes e jovens, pode ser feita por um
representante da empresa com quem deseja fechar um pacote de experiência para os
colaboradores;- Marketing Direto: tendo acesso aos dados de potenciais clientes, o email marketing é uma forma de enviar novidades de destinos oferecidos pela “Viajar
para Conhecer”.
Além do email, pode-se usar mensagens de texto para celulares e comunicações
direcionadas via facebook e twitter;- Vendas pessoais: apesar de atuar essencialmente
pelo ambiente da internet, é recomendável que sejam feitas visitas a clientes para que
assim possa ser feito um contato mais “olho no olho” e que o empreendedor social
possa sentir suas reais necessidades.
Participação em feiras, congressos e eventos também são formas de relacionamento
com os clientes importantes, sobretudo quando for para falar sobre a causa do negócio
social “Viajar para Conhecer”;
- Oferecer palestras nas escolas e nas universidades sobre as viagens de experiência
e as vantagens do turismo de base comunitária;O principal propósito da comunicação
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é a conquista e a fidelização de clientes.
Para isso, o ideal é elaborar um plano de marketing.
Os gastos criados pela divulgação devem ser considerados despesas fixas.
Consulte o Sebrae mais próximo da sua região para orientações quanto ao plano de
marketing do seu negócio social.O uso destas ferramentas de comunicação deve ser
feito de forma combinada, para conseguir o melhor resultado de abrangência de
público e de vendas de produtos a partir da estratégia de segmentação.
Porém, este resultado deve ser obtido ao menor custo possível, considerando que nem
sempre a verba para promoção estará disponível, especialmente no início das
atividades.
É importante lembrar que o objetivo da divulgação não é apenas tornar o produto
conhecido, mas divulgar a causa, a motivação principal do negócio social que é a
geração de renda alternativa para comunidades tradicionais por meio do turismo.

12. Investimentos
O investimento inicial varia muito de acordo com o porte do empreendimento e do que
o empreendedor social já possui para iniciar suas operações.
Muitas vezes a estrutura está semi-pronta, mas precisa legalizar a empresa ou a
empresa está no papel, mas ainda não tem infraestrutura adequada para o
funcionamento.
Além disso, para determinar o valor do investimento é preciso que o empreendedor
faça escolhas e já tenha em mente quais as comunidades de destino irá trabalhar, pois
assim já se pode prever custos relacionadas à articulação local e, de acordo com o
estágio de maturidade do grupo, será preciso mais ou menos investimento de tempo
para formatar os produtos.Assumimos que inicialmente o negócio social “Viajar para
Conhecer” funcionará em ambiente virtual, que os funcionários trabalhem de suas
casas ou quando façam trabalhos juntos possam fazer na casa de alguém, sem
necessidade de alugar um local para isso.Atenção: Ainda que opte por utilizar
materiais e equipamentos já existentes, como laptop, celular, telefone sem fio,
impressora etc é fundamental que o empreendedor saiba separar vida pessoal do seu
negócio social.
Os custos relacionados ao negócio social devem entrar na lista de dados registrados
no fluxo de caixa da empresa.
Caso o empreendedor opte por registrar o negócio em seu endereço domiciliar e
deseje comprar todos os equipamentos e materiais novos, o valor estimado para
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investimento é de R$21.574,90 a ser alocado majoritariamente nos seguintes itens:
Itens de despesas
Valor unitário
Quantidade
Valor Final
Notebooks
R$ 1.500,00
2
R$ 3.000,00
Mesa
R$ 500,00
3
R$ 1.500,00
Cadeira
R$ 250,00
3
R$ 750,00
Estante com prateleiras e gavetas
R$ 580,00
1
R$ 580,00
Impressora multifuncional a laser
R$ 300,00
1
R$ 300,00
Conexão de alta velocidade
R$ 100,00
1
R$ 100,00
Pacote de conexão a internet 3G
R$ 150,00
2
R$ 300,00
Telefone sem fio
R$ 150,00
1
R$ 150,00
Telefone celular
R$ 700,00
2
R$ 1.400,00
Filtro de linha para o computador
R$ 30,00
1
R$ 30,00
Câmara fotográfica digital
R$ 700,00
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1
R$ 700,00
Filmadora digital
R$ 800,00
1
R$ 800,00
Material de escritório
R$ 100,00
1
R$ 100,00
Website estruturado e com e-commerce
R$ 4.800,00
1
R$ 4.800,00
Gastos com viagens para articulação com a comunidade
R$ 3.000,00
1
R$ 3.000,00
Custos de legalização da abertura da empresa
R$ 2.000,00
1
R$ 2.000,00
Domínio do endereço de site na internet
R$ 34,90
1
R$ 34,90
Aluguel de hospedagem
R$ 30,00
1
R$ 30,00
Material de comunicação e marketing
R$ 2.000,00
1
R$ 2.000,00
O montante de investimento inicial para este pequeno negócio social foi estimado com
base em orçamentos realizados na região metropolitana do Rio de Janeiro, em agosto
de 2014, e com fornecedores locais.
Estes valores podem variar de cidade para cidade e devem ser considerados apenas
como um padrão de referência.
Para informações mais apuradas sobre o investimento inicial, sugere-se que o
empreendedor utilize o modelo de plano de negócio disponível no Sebrae.
É de suma importância que o empreendedor social do “Viajar para Conhecer” conheça
o ecossistema de negócios sociais no Brasil para que possa avançar e crescer com
mais facilidade e em contato direto com outros empreendedores sociais para a troca
de experiências e compartilhamento de conhecimento especializado, inclusive com os
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pares que estão empreendendo negócios de base tecnológica com a intencionalidade
de causar impacto na base da pirâmide para as classes C, D e E.Existem atualmente
no Brasil muitas organizações que trabalham com a missão de incubar, acelerar e
financiar negócios sociais, inclusive fornecendo capital semente para o negócio
deslanchar.
Além disso, várias promovem concursos e maratonas para os melhores modelos de
negócios sociais.
Importantes atores do ecossistema são: ANDE, Artemísia, Endeavor, GVces, HUB, ICE
– Instituto de Cidadania Empresarial, NESsT, Potencia Ventures, Vox Capital, Yunus
Negócios Sociais etc.

13. Capital de Giro
O capital de giro é uma reserva de recursos para ser utilizada conforme as
necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo.
Estes recursos são destinados para a execução da atividade principal da empresa.
Não é um investimento e sim uma reserva para o período entre o pagamento ao
fornecedor e o recebimento do cliente.
Esses recursos ficam alocados nos estoques, nas contas a receber, no caixa ou na
conta corrente bancária.
Desta forma, o capital de giro é basicamente para ser utilizado no ciclo operacional da
empresa.
Não importa o setor de atuação ou o porte da empresa, toda empresa necessita de
capital de giro.
O que muda é o montante deste capital que deve ser calculado de acordo com cada
realidade e com base no período a ser coberto pelo capital de giro liquido.
Nos primeiros meses, enquanto o negócio estiver amadurecendo, o faturamento
deverá crescer aos poucos.
Enquanto não se estabiliza e atinge o ponto de equilíbrio (arrecadação que a empresa
deve ter, a partir da venda de produtos ou serviços, para pagar os investimentos), os
custos fixos da empresa – salários, energia elétrica, por exemplo – poderão ser
maiores do que a receita.
O empreendedor deve calcular por quanto tempo será preciso colocar dinheiro no
negócio e fazer uma reserva de capital.
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Há três fatores que precisam ser considerados no cálculo do capital de giro:
- Volume do estoque: quanto maior o estoque, maior a necessidade de capital.
Quanto maior a necessidade de investimento nos estoques, mais recursos financeiros
a empresa deverá ter;
- Recebimento de vendas: prazo médio entre a venda do produto ou do serviço e a
entrada do dinheiro do cliente em caixa e que pode ser alterado.
Por isso, é preciso planejar muito bem como serão as formas de pagamento.
Vender à vista significa ter dinheiro em caixa.
No entanto, pode ser que o público-alvo do negócio tenha o hábito de comprar
parcelado, o que vai postergar o recebimento;
- Pagamento das compras: o empreendedor pode negociar com os fornecedores para
alongar o tempo entre a compra e a saída do dinheiro do caixa.
No entanto, o custo final pode ficar mais alto, pois normalmente se concede desconto a
quem paga em menos tempo.As contas a receber são resultados das vendas
realizadas a prazo, ou seja, o seu cliente leva o seu produto ou serviço e lhe devolve o
recurso financeiro depois.
Portanto, quanto mais prazo você oferece ao cliente ou quanto maior for a parcela de
vendas a prazo no seu faturamento, mais recursos financeiros a empresa deverá ter.
Portanto, administrar o capital de giro da empresa significa avaliar o momento atual, as
faltas e as sobras de recursos financeiros e os reflexos gerados por decisões tomadas
em relação a compras, vendas e à administração do caixa.
Quanto maior o prazo concedido aos clientes, maior será sua necessidade de capital
de giro.
Portanto, saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.
Os desafios relacionados com a gestão do capital de giro geralmente estão
relacionados com:
- Variação dos diversos custos absorvidos pelo negócio;
- Aumento de despesas financeiras, em decorrência das instabilidades desse mercado;
- Baixo volume de vendas;
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- Aumento dos índices de inadimplência.
Portanto, o empreendedor deve ter um controle orçamentário rígido de forma a não
consumir recursos sem previsão e deve evitar a retirada de valores além do pró-labore
estipulado, pois no início todo o recurso que entrar na empresa nela deverá
permanecer, possibilitando o crescimento e a expansão do negócio.
Dessa forma, o empreendimento poderá alcançar mais rapidamente sua autosustentação, reduzindo as necessidades de capital de giro e agregando maior valor ao
novo negócio.
No caso do negócio social “Viajar para Conhecer”, recomenda-se ao empreendedor a
alocação de aproximadamente R$ 40.000,00 estimado como capital de giro e reserva
constante.
Este valor deriva do cálculo da soma de dois meses de gastos mensais do negócio.
Este montante considera principalmente as necessidades dos meses iniciais de
operação, após o lançamento do empreendimento.Recomenda-se ao empreendedor
muita atenção na elaboração do plano de negócio no tocante às estimativas de receita
e despesas, dado que o montante de capital de giro é também função de planejamento
financeiro rigoroso.
O investimento inicial varia muito de acordo com o local onde será implantado o
empreendimento e dos fornecedores dos equipamentos.
É fundamental que o empreendedor faça o seu plano de negócios de forma
estruturada.
Um ponto importante a ser considerado no negócio social de turismo é que a
sazonalidade é uma questão real no turismo e é preciso controlar com muita atenção o
fluxo de caixa para garantir o capital de giro em qualquer época do ano.

14. Custos
São todas as despesas que incorrem na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, gastos com administração e
vendas, matéria-prima e insumos consumidos no processo de produção.
Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio.
Os custos fixos, como pró-labore, aluguel, salários e encargos, energia elétrica,
telefone etc não variam em decorrência das vendas.
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São aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da
produção.
Independem, portanto, do nível de atividade, conhecidos também como custo de
estrutura.
De forma estimada, prevê-se os seguintes itens como gastos mensais:
Itens de despesas
Valor
Aluguel de hospedagem
R$ 30,00
Salário I
R$ 3.500,00
Salário II
R$ 3.500,00
Salário III
R$ 1.800,00
Encargos sociais dos salários
R$ 5.999,84
Contador
R$ 600,00
Luz e água
R$ 150,00
Papelaria
R$ 50,00
Plano 3G
R$ 500,00
Telefone fixo
R$ 150,00
Despesas com viagens (estimativa)
R$ 1.500,00
Apoio de técnico em TI
R$ 500,00
Pacote mensal de internet
R$ 100,00
Já os custos variáveis, os de compra dos produtos e as comissões, por exemplo, são
diretamente ligados às vendas, oscilando conforme o aumento ou a redução das
receitas.
São as despesas variáveis que oscilam proporcionalmente de acordo com o nível de
produção ou atividades.
Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou volume de vendas
efetivado num determinado período.
Quando as vendas aumentam, sobem também os gastos variáveis.
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Calcular mal qualquer um desses itens faz com que as despesas no final do mês
sejam maiores do que o empreendedor havia imaginado, resultando em redução do
lucro, comprometendo assim a capacidade de pagar as contas e crescer mais.
Os custos fixos e variáveis relacionados ao negócio social do “Viajar par Conhecer”
devem ser estimados considerando os itens abaixo.
Custos variáveis:- Produtos para higiene e limpeza do empreendimento;
- Pagamento de taxas às operadoras de forma de pagamento: PayPal, PagSeguro,
Cartão de crédito e débito etc;
- Fornecedores eventuais como, por exemplo, para a criação de material de marketing
e guias turísticos locais;
- Despesas administrativas das vendas de serviços;
- Despesas com viagens de pesquisa e acompanhamento de turistas.Seguem algumas
dicas para manter os custos controlados:
- Comprar pelo menor preço;- Negociar prazos mais extensos para pagamento de
fornecedores;- Evitar gastos e despesas desnecessárias; e
- Manter equipe de pessoal enxuta.O controle criterioso das despesas e dos custos é
feito de acordo com os níveis preestabelecidos no plano de negócio, buscando
alternativas para minimizar esses dois elementos, mas sem comprometer o nível de
prestação de serviços do empreendimento.
Adicionalmente, existem serviços que são totalmente grátis ao empreendedor e que
além de enxugarem e diminuírem os custos do negócio, também contribuem para a
gestão e eficiência do mesmo.
Esta dinâmica deve-se à popularização da internet e, por consequência, de várias
ferramentas online – que facilitam o cotidiano dos empreendedores que necessitam
efetuar uma série de tarefas, não têm muita gente para ajudar nos afazeres e ainda
contam com um orçamento limitado.
Apresentamos abaixo alguns destes considerados como essenciais, úteis e práticos:
Para economizar com telefone: para evitar as altas tarifas cobradas pelas operadoras
de telefonia móvel, um dos caminhos é ter chips de várias delas.
Uma maneira menos trabalhosa é baixar ferramentas como o Skype e o Viber.
Com o primeiro, é possível fazer videochamadas gratuitamente, enquanto o segundo é
mais focado em chamadas com áudio apenas.
Ambos têm versões para computador e celular e são gratuitos, desde que a pessoa
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Tanto o Skype quanto o Viber, por meio de créditos, permitem ligações para telefones
fixos a custos mais baixos.
Para usar a computação em nuvem: com a massificação do uso da internet, a
chamada computação em nuvem – em que os arquivos ficam em servidores na web –
também se popularizou.
Agora, é possível acessar arquivos de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
São três os serviços mais usados: o OneDrive, da Microsoft, o Drive, do Google, e o
Dropbox.
É possível acessá-los tanto do computador quanto do celular.

Diversificação/Agregação de Valor / Divulgação

para quem você está ligando tenha um dos aplicativos instalado.

Para não se esquecer de nada: com o Evernote, é possível fazer anotações, tirar fotos,
criar listas de tarefas, digitalizar cartões de visita, gravar lembretes de voz e organizar
todas essas informações, gratuitamente, em um banco de dados que pode ser
acessado do seu computador, celular ou até mesmo do website da ferramenta.
Para gerenciar sua empresa: com a plataforma ZeroPaper, o empreendedor pode
controlar as finanças do seu negócio onde estiver.
Além de incluir despesas e receitas, é possível tirar fotos de recibos e guardá-los em
um lugar seguro, verificar resultado por meio de relatórios, dentre outras facilidades.

15. Diversificação/Agregação de Valor
Não há informação disponível para este campo.

16. Divulgação
As ações de marketing e comunicação do negócio social “Viajar para Conhecer”
devem ser planejadas e organizadas a partir de um plano de ação.
Atualmente, estamos vivendo a hiperconectividade e excesso de informações que
chegam pelo celular, pela internet, pela televisão, jornais, revistas e todos os demais
meios de comunicação.
Minuto a minuto o consumidor é bombardeado por propagandas e informações visuais,
o que gera um desafio grande para aquele que comunica.
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A mensagem tem de ser clara e objetiva.
Suas informações devem ser consistentes e devem ser de interesse do seu público.
O segundo passo, é saber muito bem quem é o seu público.
Depois de definir a mensagem e o público, é necessário entender qual o melhor meio
para disseminar esta informação.
Por isso, não saia fazendo folder, camisetas, páginas de Facebook, banners sem
saber para quê, para quem e antes de saber qual o melhor meio de atingir este
publico.

Diversificação/Agregação de Valor / Divulgação

Para chamar atenção para o seu negócio social é preciso foco, precisão e
estratégia.Também são vastas as oportunidades de meios de divulgação, mas deve-se
utilizá-las com planejamento e sob um viés estratégico.Defina o quê comunicar.

Ao estruturar suas ações você pode pensar em formas de otimizar o uso de seus
recursos e ferramentas, ao contrário do que muitos empreendedores pensam, quando
o assunto é fazer ações para chamar a atenção do cliente, não é preciso,
necessariamente, gastar muito dinheiro.Utilize a identidade do seu negócio em todas
as comunicações que fizer.
É preciso alinhar todas as peças com layout e linguagem para fortalecer a sua
comunicação.
Para que você seja reconhecido, é preciso que sua marca esteja presente nos locais
onde o seu público alvo está.
Por isso, faça ações direcionadas ao local onde o seu público frequenta.A imprensa é
ótima aliada para divulgar ações, com o objetivo de consolidar a instituição, disseminar
uma causa e atrair novos investidores e parceiros.
Por isso, faça uma parceria com uma assessoria de imprensa que poderá ajudar a
pautar veículos segmentados sobre turismo, negócios sociais, sustentabilidade etc.
O diferencial do seu negócio social tem potencial para gerar mídia espontânea, ou
seja, gratuita.Em 2012, mais de 80 milhões de brasileiros tiveram acesso à web,
conectados em média 60 horas por mês e 99% desses já participaram de pelo menos
uma rede social (Folha de São Paulo, março de 2013).
É fundamental estar conectado à redes sociais.
Mas, é preciso pensar bem o que irá comunicar e para quem em cada uma delas.Use
o Facebook e Instagran para fazer conexão direta com o seu publico, divulgar histórias,
depoimentos, curiosidade e para mostrar parte da experiência.
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E, mais importante, que compartilhem com suas redes de amigos.
Redes sociais têm um enorme poder formador de opinião, pois o consumidor deixou de
guardar a informação, tendo em vista que ele mesmo produz conteúdo.
Pesquisas mostram que mais da metade dos consumidores nas redes sociais já
interagiram com marcas nesses ambientes e 92% das pessoas confiam em
recomendações dos amigos e não mais em propaganda.
Algumas questões importantes que devem ser levadas em consideração na sua
comunicação em rede:- Ter interação e canais de diálogos com seu consumidor.
O grande desafio é encontrar a forma mais adequada para estabelecer
relacionamentos – ouvindo e respondendo críticas, sugestões e elogios – em todos os
meios disponíveis.

Diversificação/Agregação de Valor / Divulgação

Estimule que seus clientes façam depoimentos sobre a experiência que tiveram no
âmbito de seu negócio social.

O retorno aos clientes deve ser ágil e transparente;- Ter um endereço físico (ainda que
não tenha a loja física) e um número de telefone de fácil visualização;- Ter a avaliação
de impactos dos resultados do seu negócio de forma clara, assim como histórias que
mostrem o impacto socioambiental;- Dar visibilidade aos parceiros de toda a cadeia de
seu negócio social;- Invista em fotos de boa qualidade.
Todas as fotos devem ter legendas, explicando o que é.
Quando aparecerem pessoas da comunidade ou turistas, certifique-se que os mesmos
autorizam o uso de imagem;- Tenha bons personagens, tenha números e indicadores.
Registre as boas histórias e não perca a oportunidade de disseminá-las como bons
exemplos.
Para que suas divulgações sejam ainda mais efetivas, uma boa estratégia é fazer
parcerias com fornecedores que tenham relação com o público que você quer atingir.
Utilize a sua rede de parceiros para divulgar seu negócio social e sua causa.
Lembre-se que você está vendendo muito mais do que um serviço turístico.
Crie uma relação emocional com o seu cliente, mobilize-o para sua causa, inspire-o a
abraçar a sua ideia.
Todas as formas de comunicação valem a pena, desde que seu uso seja planejado!
Faça um cadastro personalizado de todos os seus clientes e de seu perfil.
Mantenha esta rede sempre informada e animada a falar sobre a experiência
vivida.Alguns canais de comunicação que podem ser acessados e que têm o perfil do
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- Agência IBASE
- Ambientebrasil
- Canal Futura
- Programa Cidades e Soluções - GNT

Informações Fiscais e Tributárias

negócio social de turismo “Viajar para Conhecer”:

- Envolverde revista digital
- Manchetes Socioambientais - ISA
- Portal EcoDesenvolvimento Informação para um Mundo Sustentável
- Revista Aquicultura & Pesca
- Revista Eletrônica do Terceiro Setor
- Revista Árvore
- RuralNet
- TV Cultura ReporterEco

17. Informações Fiscais e Tributárias
Calcular todos os impostos que o negócio deve pagar é uma importante tarefa do
planejamento financeiro.
Em muitos casos, estes gastos variam de acordo com o ritmo das vendas ou com a
legislação de cada estado.
É fundamental que o empreendedor faça uma estimativa realista de faturamento, com
a previsão de lucro ou prejuízo.
Desta maneira fica mais fácil escolher o regime tributário mais adequado e entender
quanto vai recolher.Para que o empreendedor planeje quanto vai gastar, apresentamos
abaixo em âmbito nacional os regimes tributários e seus principais tributos de acordo
com a sua base de cálculo que são pagos por todas as empresas ao governo federal:
Um negócio social configurado como agência e operadora de turismo não se adequa
às exigências do sistema de tributação SIMPLES NACIONAL- Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
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- Lucro Presumido: É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços.
Trata-se de uma forma de tributação simplificada utilizada para determinar a base de
cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro
Real.

Informações Fiscais e Tributárias

Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.Desta
forma, o regime de tributação deverá ser:

Nesse regime, a apuração do imposto de Renda e da Contribuição Social é feita
trimestralmente.
Este regime tributário é adequado para empresas que empregam um maior número de
pessoas.
Em alguns casos, os impostos a serem pagos sobre a folha de pagamento são
menores.
O tributo é calculado sobre uma previsão de lucro e o limite de faturamento anual é de
R$ 78 milhões.A base de cálculo para determinação do valor presumido IRPJ e da
CSLL é de 32%, sobre a receita bruta.
Sobre o resultado da base de calculo (Receita Bruta x 32%), aplica-se as alíquotas
de:IRPJ - 15%, para determinação do IRPJ.
Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$
20.000,00, no mês, ou R$ 60.000,00, no trimestre, uma vez que o imposto é apurado
trimestralmente;
CSLL - 9%, para determinação da CSLL.
Não há adicional de imposto.Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes
impostos, que são apurados mensalmente:
PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;
COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.
- Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária.
Este sistema é o mais complexo, que deverá ser muito bem avaliado por um contador,
quanto a sua aplicação neste segmento.
É interessante para negócios que preveem prejuízo nos primeiros anos, quando o
investimento feito na operação supera a receita.
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Nessa modalidade é necessário apurar o lucro ou o prejuízo com precisão.As alíquotas
para este tipo de tributação são:
- IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido).

Informações Fiscais e Tributárias

A empresa tem a opção de pedir a suspensão do pagamento de impostos ao longo do
ano, ou, ao acertar as contas com o Fisco, ficar com crédito para abater em
declarações futuras.

Haverá um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$
20.000,00, multiplicado pelo número de meses do período.
O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
- CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;- PIS - 1,65% - sobre a
receita bruta total, compensável;
- COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.
Em ambos os regimes de tributação descritos acima, incidem também sobre a receita
bruta os seguintes impostos estaduais e municipais:- ICMS - Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e
Comunicação.
Em regra geral, as alíquotas variam conforme o estado, entre 7% e 18%.
Alguns produtos ou serviços possuem alíquotas reduzidas ou diferenciadas.- ISS Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município onda a
empresa estiver sediada.
Saiba também que sua empresa deverá cumprir ainda uma série de obrigações
acessórias exigidas pelas legislações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e
empresariais, tais como:
- Escrituração e Registro dos Livros Fiscais e Contábeis;
- Levantar Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico;
- Escriturar os Livros Empresariais;
- Emissão de Notas Fiscais;
- Emissor de Cupom Fiscal;
- Entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
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- Entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); e
- Entrega do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED ).

18. Eventos
Há muitos eventos no setor de turismo a cada ano.
É fundamental que o empreendedor entenda os objetivos e possibilidades concretas
de expandir sua rede de contatos, divulgar seu negócio social e obter novos
conhecimentos.
Estes eventos normalmente são pagos e requerem investimento de tempo.
Um empreendedor social eficiente planeja sua agenda anual de eventos e otimiza seus
custos, buscando parcerias, apoio e se organizando com antecedência..
Seguem algumas referências de eventos:- ABAV Expo Internacional de Turismo
Site: http://www.abavexpo.com.br
- Brite 2012 - Brazil International Tourism Exchange
Site: http://www.britebrazil.com/en/sobreobrite
- Conferência de Ecoturismo e Turismo SustentávelSite:
http://www.ecotourismconference.org
- Congresso Internacional de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo (CIHAT)
Site: http://www.fistur.com.br/index-5.html
- Feira Internacional de Artesanato
Site: http://www.finnar.com.br
- Feira Internacional de Cultura e Artesanato
Site: http://www.maosdaterra.com
- Feira Internacional de Turismo na Amazônia
Site: http://www.agenciapara.com.br
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- Feira de Turismo das Américas

Entidades em Geral

- Feira Internacional de Turismo da América LatinaSite: http://www.fit.org.ar

Site: http://feiradasamericas.com.br
- Salão São Paulo de Turismo
Site: http://salaospturismo.com.br
- Salão do Turismo Roteiros do Brasil
Site: http://www.salao.turismo.gov.br
- Salão do Turismo Roteiros do Brasil
Site: http://www.salao.turismo.gov.br
- World Travel Market Latin America
Site: http://www.wtmlatinamerica.com

19. Entidades em Geral
- ABAV – Associação Brasileira dos Agentes de viagem – associação que representa
os interesses das agências de viagem; defende os interesses do setor; promove
cursos, rodadas de negócios e promove o turismo nacional.Site:
http://www.abav.com.br/
- ABETA- Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura:
associação de
empresas com foco em serviços de ecoturismo e turismo de aventura.
Trabalha com suas associadas buscando garantir qualidade e seguranças nos serviços
prestados.Site: http://www.abeta.tur.br/
- BITO – Brazilian Incoming Tour Operation – Associação Brasileira de Turismo
Receptivo Internacional: Associação de agências de receptivo.
Site: http://www.bito.com.br/
- BRAZTOA - “Associação Brasileira de Operadores de Turismo Internacional”, atende
os interesses de operadoras especializadas em destinos nacionais e internacionais.
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- DCPAT - Quali?cação e Certi?cação de Produção Associada ao Turismo: apóia
programas e ações para o desenvolvimento da quali?cação e certi?cação de
pro?ssionais, bem como sua promoção e comercialização e o fomento a projetos de
desenvolvi mento turístico local e de inclusão social, etc

Entidades em Geral

Site: http://www.braztoa.com.br/

Site: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/secretaria_programas/dqcpat/
- DIETUR - Infraestrutura Turística: apóia projetos para a expansão da atividade
turística e a melhoria da qualidade do produto para o turista, como a implantação de
sinalização turística, os centros de informações e infraestrutura turística como
urbanização, acessibilidade, centros de eventos, entre outros.Site:
http://www.turismo.gov.br/
- PRODETUR - Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo: apóia projetos
para a estruturação e o desenvolvimento da atividade turística, com a implantação de
infraestrutura necessária, fortalecimento institucional, quali?cação em ocupações
básicas e empresarial promoção, entre outras ações.Site:
ttp://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/prodetur
.html
- DFPIT - Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo: elabora estudos e
pesquisas para a melhoria da competitividade de empreendimentos turísticos e de
setores auxiliares do turismo e a divulgação das oportunidades de investimentos no
setor em eventos especí?cos, nacionais e internacionais.
Site: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/secretaria_programas/dfpit/
- Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR): é a antiga Empresa Brasileira de
Turismo que se reformulou.
Hoje o Instituto "concentra-se na promoção, no marketing e apoio à comercialização
dos produtos, serviços e destinos turísticos”.
Site: http://www.embratur.gov.br/
- Secretaria Nacional de Políticas do Turismo (SNPT-MTur) tem como função tratar da
política nacional relativa ao setor em consonância com as determinações do Conselho
Nacional do Turismo.
Site: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/secretaria_politicas/
- Federação Nacional de Turismo (Fenactur) - foi fundada em 08 de março de 1990,
reunindo então 10 Sindicatos de Empresas de Turismo de diversos Estados do Brasil e
hoje, já com 23 Sindicatos, que representam aproximadamente 10.000 agências de
viagens.
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Normas Técnicas

Site: http://www.fenactur.com.br/

20. Normas Técnicas
As normas técnicas são documentos de uso voluntário, sendo importantes referências
para o mercado.
As normas técnicas podem estabelecer quesitos de qualidade, de desempenho, de
segurança.
Não obstante, pode estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos,
usos, classificações ou terminologias e glossários.
As Normas técnicas são publicadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
Recomenda-se que o empreendedor busque informações sobre as normas técnicas da
ABNT relacionadas ao Turismo.
O Ministério do Turismo (MTur) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
firmaram um contrato que possibilita, após breve cadastro, visualizar e imprimir as
normas brasileiras publicadas no âmbito do Comitê Brasileiro de Turismo (ABNT/CB54), no site: http://www.abntcatalogo.com.br/mtur/funciona.aspx
Caso a atividade turística esteja relacionado com turismo de aventura também é
fundamental consultar e se adequar às normas técnicas da Associação Brasileira das
Empresas de Turismo de Aventura (ABETA).
Em geral, as normas dizem respeito à:- Qualificação e certificação da competência de
profissionais relacionados à cadeia do turismo, desde o gerente da agência até o guia
turístico local – as normas estabelecem requisitos mínimos de competência e
resultados esperados;
- Sistemas de gestão de segurança;
- Exigências e condições mínimas para prestação de determinados serviços de
turismo: canoagem, arborismo, cicloturismo, mergulho, etc.
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21. Glossário
- Agência de turismo: segundo a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008,
compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade
econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de
serviços turísticos ou os fornece diretamente.- Agências de viagens: empresas que têm
como principal atividade a venda comissionada de serviços turísticos (passagens
aéreas, pacotes turísticos, hospedagem, entre outros) diretamente ao cliente final
(pessoa jurídica e/ou física).
- CADASTUR: sistema na internet que tem como finalidade possibilitar o cadastro de
empresas prestadoras de serviços turísticos e profissionais de turismo, conforme
legislação específica.
- Campanha Passaporte Verde: tem como objetivo a sensibilização do turista quanto
ao seu potencial de contribuir com o desenvolvimento sustentável local por meio de
escolhas responsáveis durante o seu período de férias e lazer.
A campanha foi lançada em 2008 em uma parceria do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo do
Brasil, o Ministério Francês do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e outros
parceiros.
- Competitividade: capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas
relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista
uma experiência positiva.- Consolidadora de viagem: empresa que fornece às
agências de turismo, tanto pequenas como médias, os preços e vôos de diversas
companhias aéreas credenciadas.
São elas que têm contratos com as companhias aéreas para obter melhores tarifas e
são detentores de sistemas operacionais de gestão de passagens.- Demanda turística:
conjunto de turistas, que de forma individual ou coletiva, estão motivados a consumir
uma série de produtos ou serviços turísticos com o objetivo de cobrir suas
necessidades de descanso, recreação, entretenimento e cultura em seu período de
férias.
- Experiência: é tudo aquilo que nos acontece e nos transforma.
- Famtour: do inglês, Familiarization Tour, viagens de experiências através de
promoção que tem como objetivo familiarizar e encantar o distribuidor do produto
turístico.
É um projeto turístico que consiste em convidar agentes de viagens para uma visita
técnica e turística, a fim de que conheçam o local e saibam o que estão oferecendo ao
cliente.
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- GDS: sigla de “Sistema de Distribuição Global” é um sistema informatizados cujo
principal objetivo é gerir, e armazenar, as transações (ou reservas) relacionadas com
as viagens turisticas.
Originalmente desenvolvido e utilizado pelas companhias aéreas, também são
adotadas por agências de viagens como principal meio de venda mais tarde seriam
também adoptados pelas agências de viagens como principal meio de vendas.
A GDS pode ligar serviços , tarifas e reservas de produtos e serviços em todos os três
setores de viagens: reserva de passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros e
atividades.- Oferta turística: conjunto de atrativos turísticos, serviços e equipamentos e
toda infraestrutura de apoio ao turismo de um determinado destino, utilizados em
atividades designadas turísticas.- Operadoras de turismo: empresas que têm como
função principal a montagem (elaboração/desenvolvimento) de pacotes de viagem,
com serviço de transporte, acomodação, atrativos e, eventualmente, alimentação.Patrimônio cultural imaterial: ou patrimônio cultural intangível é uma concepção de
patrimônio cultural que abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo
de indivíduos preserva em respeito à sua ancestralidade, para as gerações futuras.
São exemplos de patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de
expressão, celebrações, as festas populares, danças, lendas, costumes e outras
tradições.
- Patrimônio material: conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza
nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas
artes; e das artes aplicadas.
Eles estão divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e
paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e
cinematográficos.
- Ponto de Equilíbrio: quantidade de vendas que torna possível a manutenção e
continuidade de oferta do produto analisado.
Sem ele não é possível identificar se o produto tem possibilidade de sucesso.
- Produto: pode ser definido como tudo que pode ser oferecido a um mercado para
satisfazer uma necessidade ou desejo dos consumidores.- Produto turístico: conjunto
de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados
em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um determinado preço.
- Região turística: espaço geográfico que apresenta características e potencialidades
similares e complementares, capazes de serem articuladas e que definem um território.
- Roteirização: roteirizar é uma forma de organizar e integrar a oferta turística do país,
gerando produtos rentáveis e comercialmente viáveis.
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A roteirização é voltada para a construção de parcerias e promove a integração, o
comprometimento, o adensamento de negócios, o resgate e a preservação dos valores
socioculturais e ambientais da região.
- Roteiro Turístico: itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem
identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e
comercialização turística.
- Serviço: é entendido como atividade econômica que cria valor e fornece benefícios
para clientes, em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de
uma mudança desejada pelo destinatário do serviço.
- Turismo: a Organização Mundial do Turismo (OMT) define turismo como “as
atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes
do seu entorno habitual por um período de tempo inferior a um ano, com finalidade de
lazer, negócios e outros”.
Turismo Sustentável: atividade que satisfaz as necessidades dos turistas e as
necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto a integridade
cultural, a integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas
para o futuro.- Tour de Experiência: durante o desenvolvimento do Projeto Economia
da Experiência foi elaborado pelos parceiros (Ministérios do Turismo, Sebrae, Instituto
Marca Brasil e SHRBS da Região da Uva e Vinho –RS) uma marca comercial que
carrega o conceito da experiência , que começa com a busca da história, tradição,
cultura através de vivências.
A esta marca deu?se o nome de “Tour da Experiência” e foi desenvolvida tendo por
objetivo a valorização e promoção dos empreendimentos que apresentem produtos
diferenciados alinhados a este conceito.

22. Dicas de Negócio
- É fundamental pesquisar, conhecer e se aproximar de iniciativas que já tenham
experiência em turismo de base comunitária e de experiência.
A área de negócios sociais traz em si uma oportunidade de troca solidária entre as
iniciativas ainda que se esteja atuando no mercado.
As relações justas e éticas são exigências mínimas para um negócio social prosperar.
Segue abaixo o contato de algumas organizações neste sentido:- Aoka , São Paulo
- Site: http://www.aoka.com.br/
- Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, Santa Catarina
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Site: http://www.acolhida.com.br/
- Raízes de Desenvolvimento Sustentável, São Paulo e Minas Gerais
Site : www.raizesds.com.br/
- Rede Tucum, CearáSite : http://www.tucum.org/
- Circuito Quilombola, Vale da Ribeira – São PauloSite :
http://www.circuitoquilombola.org.br/
- Para desenvolver produtos turísticos de base comunitária é preciso olhar de forma
“apaixonada”para as comunidades de destino.
No entanto, também não se pode perder de vista a possibilidade comercial deste
produto e quais serão seus impactos positivos e negativos para a comunidade local;- O
turismo é um instrumento para fortalecimento comunitário e associativo e deve ser uma
atividade complementar a outras já desenvolvidas pelas comunidades;- Seja muito
respeitoso e transparente com a comunidade.
É essencial que a mesma seja proprietária, gestora, empreendedora dos
empreendimentos turísticos oferecidos.
As comunidades devem ser protagonista;- Os recursos derivados da estratégia
comercial do pequeno negócio social “Viajar para Conhecer” devem gerar recursos
para as comunidades de destino.
A distribuição deve ser justa e transparente.
Geração e distribuição de renda equitativa, praticando preços e relações de trabalho
justas, satisfazendo comunidade e turistas, além de promover a distribuição da renda
entre os moradores locais;
- Os produtos turísticos devem ser criados para proporcionar intercâmbio cultural e
aprendizagem ao visitante.
O resultado da experiência deve gerar valorização cultural, afirmação de identidades e
trocas de saberes;
- A formação de uma rede de relacionamento de confiança é a chave para a
sustentabilidade do seu negócio.
Por isso, pense em todos os seus públicos de interesse e não deixe nenhum de fora da
“roda”.
É preciso pensar de forma estratégica como se comunicar com cada um;Segmentação de mercado: é fundamental que os produtos e serviços turísticos sejam
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- Quanto mais se conhece o cliente mais se poderá formatar o produto a seu gosto e
desejo.
Após o primeiro ano de atuação e teste de mercado, o negócio social “Viajar para
Conhecer” pode criar nichos específicos de atuação dentro do turismo de base
comunitária e de experiência no que se refere à clientes e produtos turísticos.

23. Características Específicas do Empreendedor

Características Específicas do Empreendedor

idealizados para um público específico, respondendo aos seus anseios e desejos;Criatividade é um dos principais fatores de sucesso;

Segundo a Ashoka, organização mundial sem fins lucrativos que apoia
empreendedores sociais, o empreendedor social é aquele que aponta tendências e
traz soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais, seja por enxergar um
problema que ainda não é reconhecido pela sociedade e/ou por vêlo por meio de uma perspectiva diferenciada.
Por meio da sua atuação, ele acelera o processo de mudanças e inspira outros atores
a se engajarem em torno de uma causa comum.
Para um empreendedor social o lucro da operação de um negócio deve ser o bem
social, no entanto, sua proposta a ser implementada deve ser economicamente viável.
É fundamental que o empreendedor tenha clareza sobre o impacto socioeconômico
que deve ser perseguido.
Sua motivação principal é gerar transformação na sociedade e no caso do negócio
social de turismo “Viajar para Conhecer” é a ampliação das possibilidades de geração
de renda para comunidades tradicionais e da base da pirâmide.Um bom empreendedor
social deve:- Ser realista a respeito do potencial do negócio;
-Ter um plano de negócios bem estruturado e fundamentado;
- Definir um grupo de indicadores econômicos e socioambientais que possam
monitorar e avaliar para compreender seu desempenho e o impacto que gera com sua
estratégia;
- Construir uma equipe coesa e combinar talentos e expertises diferentes para alcançar
simultaneamente resultados econômicos e sociais relevantes;
- Ter transparência e alinhamento entre missão do negócio social e suas práticas de
atuação;
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Além disso, esta dupla função dos negócios sociais requer dos empreendedores
permanente reflexão sobre processos de gestão a serem implementados para garantir
que eles sejam alinhados com os valores e princípios do campo social, como
cooperação, solidariedade, compromisso com a diversidade, inclusão social, geração
compartilhada de riquezas e preservação ambiental.Hoje um bom empreendedor social
tem um mercado de investidores a procura de boas ideias transformadoras.

Bibliografia Complementar

- Fazer pesquisas constantemente, ainda que de forma informal, com seu público alvo,
clientes e parceiros para poder fazer ajustes na estratégia de atuação.

O Banco JP Morgan declarou em relatório em 2010 que estima um potencial de
investimentos de ordem de U$$ 1 trilhão e oportunidades de lucros de até U$$ 667
bilhões durante a próxima década para negócios destinados à população da base da
pirâmide ao redor do mundo.

24. Bibliografia Complementar
- Apresentações Sebrae - Oficina de Elaboração de Modelos de Negócios, Setor
Segmento .
- Turismo, de novembro de 2013 / Turismo Sustentável e Turismo de Experiência:
Marcelo Aguiar, Gerência de Conhecimento e Competitividade/Tendências
Tecnológicas: Turismo, Tecnologia e Competitividade: Marcelo Aguiar, Gerência de
Conhecimento e Competitividade.
- Diagnóstico dos fatores críticos da competitividade setorial: agenciamento e
operações turísticas.
Associação Brasileira de Agências de Viagens, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas; realização: Análise consultoria em Pesquisa - Salvador: ABAV:
SEBRAE, 2006.
- Manual Turismo de Base Comunitária, Receitas para o Sucesso, ITC-EcoBrasil.
- Manual de Conceituação Tour de Experiência.
- Manual para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na
produção associada.
Ministério do Turismo.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Associação de Cultura Gerais.
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- Negócios com impacto social no Brasil / Organizado por Edgar Barki et al.
– São Paulo: Peirópolis, 2013.- Os Estudos de Competitividade e Estratégia Comercial
de pesquisa do Brasil.
Ministério do Turismo junto com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).
- Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo realizada pela Fundação
Getúlio Vargas.
- Plano Nacional de Turismo 2013-2016 - Governo Federal.

Fonte de Recurso / Planejamento Financeiro

Brasília: Ministério do Turismo, 2011.- Marketing Sustainable Tourism Products ,
United Nations Environment Programme and Regione Toscana, 2005.

- Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Módulo Operacional 8
– Promoção e Apoio à Comercialização.
Brasília: Ministério do Turismo, 2007:15.
- Segmentação do turismo e o mercado.
Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, Departamento de
Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico, Coordenação Geral de
Segmentação.
– Brasília: Ministério do Turismo, 2010.
- Tendências de Negócios e Perfil dos Consumidores para 2014, Sebrae SP.
- Turismo de Experiência, Ed.
Senac

25. Fonte de Recurso
Não há informações disponíveis para este campo.

26. Planejamento Financeiro
Não há informações disponíveis para este campo.
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Não há informações disponíveis para este campo.

28. Sites Úteis
- Aoka Tours: http://www.aoka.com.br/
- Artemisa: http://www.artemisia.org.br/

Produtos e Serviços - Sebrae / Sites Úteis

27. Produtos e Serviços - Sebrae

- Associação Brasileira das Agências de Viagem: http://www.abav.com.br
- Associação Brasileira de Operadores de Turismo Internacional:
http://www.braztoa.com.br/
- CADASTUR: http://www.cadastur.turismo.gov.br
- EMBRATUR: http://www.embratur.gov.br
- Garupa: http://www.garupa.juntos.com.vc
- Ministério do Turismo: http://www.turismo.gov.br/
- Passaporte Verde: http://www.passaporteverde.org.br/
- Pequenas Empresas Grandes Negócios: http://www.revistapegn.globo.com
- Raízes Desenvolvimento Sustentável: http://www.raizes.com.br - Sistema B:
http://www.sistemab.org/portugues- Tour da Experiência:
http://www.tourdaexperiencia.com.br/inicio
- Vox Capital: http://www.voxcapital.com.br/
- World Tourism Organization: http://www2.unwto.org/
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