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Esse negócio está relacionado ao lazer, a momentos agradáveis em família, ou à
descontração entre amigos ou namorados. Lembra as imagens de cartão postal, em
um ambiente tranqüilo com um lago de águas paradisíacas emoldurado por crianças
brincando sorridentes nas margens e pedalinhos ao fundo. Pedalinho combina com
final de semana, com passeio de bicicleta, com trilha ecológica e com um passeio
familiar de caiaque. Pedalinhos são pequenas embarcações para um ou mais
passageiros que acionam suas pás através de pedais. Podem ser encontrados em
parques com lagos, hotéis, resorts, praias, barragens, etc. Geralmente os pedalinhos
são encontrados em áreas destinadas aos esportes náuticos em geral, tais como
competições de jet ski, motonáutica e stock boat, além de locais para pesca e turismo
ecológico, o que proporciona a possibilidade de desenvolver uma atividade relacionada
a um passeio bucólico em família, em contato com a natureza, gerando alegria e
prazer. Além dos modelos tradicionais de fibra para duas pessoas, podem ser
encontrados nas mais diversas versões, tais como: pedalinhos elétricos para
portadores de necessidades especiais, pedalinhos para 3 ou 4 pessoas, pedalinho
família para seis pessoas e pedalinho com escorregador, que além do passeio permite
um gostoso banho no lago. O público alvo desse segmento é composto por crianças
de todas as idades, mas também é convidativo para um passeio romântico a dois. Este
documento não substitui o Plano de Negócio. Para elaboração do plano consulte o
SEBRAE mais próximo.

1. Apresentação de Negócio

Não há informações sobre o tamanho do mercado de serviços de pedalinho. Entretanto
o crescimento desse segmento está relacionado ao desenvolvimento de uma infra-
estrutura voltada para a revitalização dos espaços de lazer e esporte em contato com a
natureza, através da promoção do turismo interno por meio de programas e atividades
de lazer e esportes. O mercado do lazer e turismo no Brasil tem aberto novas
oportunidades de negócios, não somente em segmentos tradicionais, mas em novas
áreas como serviços de recreação e atividades esportivas. Segundo especialistas, o
segmento de lazer e recreação no Brasil é um dos mercados que mais cresce no
mundo nos dias de hoje. Portanto, a expectativa é de que esse mercado continue em
fase de grande crescimento. Em seu livro, O Mercado de Trabalho na Atividade
Econômica do Turismo no Brasil, Jorge S. Arbache, selecionou entre as subdivisões
dos setores de atividade econômica, aquelas atividades associadas ao turismo, a partir
das variáveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Ele cita as agências e empresas de
turismo, serviços de hospedagem, serviços de diversão compreendendo: aluguel de
pedalinhos, barcos, promoção de festas, boates, conjuntos de dança folclórica, escolas
de samba, além do comércio de lembranças e locação de veículos. O autor acredita
que o turismo tem o poder de colaborar para a redução da pobreza através da geração
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de renda e ocupação Segundo o Ministério do Turismo, em dez anos o turismo no
Brasil deverá movimentar US$ 140 bilhões, e deve se apoiar cada vez mais no
mercado interno.

Nem sempre é possível instalar a empresa no próprio local da prestação do serviço,
porém, deve-se buscar um endereço próximo. Adriana Gisele Leite de Carvalho e
outros autores no artigo “Localização em Logística - Estudo de Caso de uma empresa
em fase inicial” consideram que a localização em logística busca em síntese a
maximização dos lucros, a minimização dos custos e a redução do tempo de
deslocamento, logo a instalação da empresa de pedalinhos deve privilegiar a
proximidade do local onde os equipamentos serão expostos e colocados para aluguel,
o que facilita a operação e gestão do negócio, além de favorecer as atividades de
manutenção dos pedalinhos.

3. Localização

É necessário contratar um contador profissional para legalizar a empresa nos
seguintes órgãos: - Junta Comercial; - Secretaria da Receita Federal (CNPJ); -
Secretaria Estadual de Fazenda; - Prefeitura Municipal, para obter o alvará de
funcionamento; - Enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa se
enquadra (é obrigatório o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal por ocasião
da constituição da empresa e até o dia 31 de janeiro de cada ano); - Caixa Econômica
Federal, para cadastramento no sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”; - Corpo
de Bombeiros Militar. Além do cumprimento das exigências anteriores, é necessário
pesquisar na Prefeitura Municipal e na Capitania dos Portos a legislação e
regulamentação aplicadas ao negócio de serviços de pedalinhos. O Sebrae local
poderá ser consultado para orientação.

4. Exigências Legais e Específicas

Uma empresa de serviço de pedalinhos não requer uma estrutura sofisticada. Trata-se
de um negócio de baixa complexidade, com poucos processos, abrangendo,
basicamente as áreas descritas a seguir: - infra-estrutura de apoio no local onde serão
locados os equipamentos, possibilitando a venda de ingressos, a distribuição de
coletes salva-vidas, a orientação ao uso dos pedalinhos, marcação do tempo e
recepção dos usuários no retorno; - depósito para estoque de pedalinhos que não
estão em uso e área de manutenção para os equipamentos que requerem reparos; -

5. Estrutura
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pequeno escritório para a administração, que desenvolverá as atividades de
relacionamento com fornecedores, movimentação de valores, gestão das pessoas que
colaboram nas atividades empresariais, controle do desempenho do negócio e demais
atividades que se fizerem necessárias.

A quantidade de profissionais está relacionada ao porte do empreendimento. Para uma
empresa de serviço de pedalinhos de pequeno porte pode-se começar com seis
empregados, conforme descrito a seguir: 03 atendentes – responsáveis pelas
atividades de vendas de tickets para os clientes, colocação de coletes salva-vidas,
marcação do tempo, orientação de uso e recepção das pessoas no retorno do passeio;
01 motorista – responsável pelo transporte dos pedalinhos que necessitam de
manutenção e reparos; 01 encarregado de manutenção – responsável pelos reparos
dos pedalinhos que requerem consertos e/ou pequenos ajustes; 01 auxiliar de
escritório – responsável pelas atividades de compras, pagamentos, controles
financeiros, atendimento aos empregados e demais atividades que o empresário
definir. Perfil profissional da equipe Os atendentes devem ter escolaridade
correspondente ao ensino médio, devem ter experiência em atendimento qualificado a
clientes, gostar de lidar com pessoas, ter tolerância, paciência, bom humor e gostar
muito do trabalho. O motorista, além de estar habilitado, deve demonstrar
comprometimento com o negócio. O encarregado da manutenção deve comprovar
conhecimento da atividade e total comprometimento com a segurança e bem-estar dos
clientes. O encarregado da manutenção poderá ser o motorista, se o empreendedor
assim decidir. O auxiliar de escritório deve ter experiência comprovada na área,
dominar o uso de equipamentos de informática e softwares básicos, ao nível de
usuário e demonstrar interesse pela atividade. Deve-se estar atento para a Convenção
Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista, utilizando-a como
balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas, evitando, assim,
conseqüências desagradáveis. O Sebrae da localidade poderá ser consultado para
aprofundar as orientações sobre o perfil do pessoal e o treinamento adequado.

6. Pessoal

São necessários os seguintes móveis e equipamentos: Mobiliário para a área
administrativa: - microcomputador completo 1 – R$ 1.600,00 - impressora 1 – R$
299,00 - telefone 2 – R$ 129,80 - mesas 2 – R$ 460,00 - cadeiras 2 – R$ 204,00 -
armário para o escritório 1 – R$ 380,00 Total mobiliário: R$ 3.072,80 Equipamentos: -
veiculo utilitário usado 1 – R$ 25.000,00 - pedalinhos para locação10 – R$ 28.000,00 -
coletes salva vidas tamanho P 15 – R$ 555,00 - coletes salva vidas tamanho M 15 –
R$ 615,00 - coletes salva vidas tamanho G 15 – R$ 600,00 - coletes salva vidas
tamanho GG 10 – R$ 480,00 Total dos equipamentos: R$ 55.250,00

7. Equipamentos
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A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:Giro dos estoques: o giro
dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido em
estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido em base anual e
tem a característica de representar o que aconteceu no passado. Obs.: Quanto maior
for a freqüência de entregas dos fornecedores, logicamente em menores lotes, maior
será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice de rotação de
estoques. Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação
do período de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as
vendas futuras, sem que haja suprimento. Nível de serviço ao cliente: o indicador de
nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, isto é, aquele
segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, ou serviço,
imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de venda que
podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a mercadoria em estoque ou não se
poder executar o serviço com prontidão.Portanto, o estoque dos produtos deve ser
mínimo, visando gerar o menor impacto na alocação de capital de giro. O estoque
mínimo deve ser calculado levando-se em conta o número de dias entre o pedido de
compra e a entrega dos produtos na sede da empresa.A empresa de serviços de
pedalinhos não atua no mercado de produtos tangíveis. Seu negócio é fazer pessoas
felizes. Em serviços é muito importante o atendimento, a atenção às pessoas, o
respeito e o compromisso com a satisfação de cada usuário.

8. Matéria Prima/Mercadoria

Os processos produtivos de uma empresa de serviço de pedalinhos são divididos em:
Exposição dos equipamentos para locação – local onde são expostos os equipamentos
disponíveis para aluguel. Atendimento ao cliente – venda do ticket de serviço,
orientação ao usuário quanto ao tempo de uso, colocação dos coletes salva-vidas,
acesso aos pedalinhos, controle de tempo e recepção no retorno. Depósito e guarda
de equipamentos – área onde são armazenados os pedalinhos que não estão em uso,
por questões de sazonalidade ou porque estão em manutenção. Administração –
destina-se às atividades de relacionamento com fornecedores, controle de contas a
pagar, atividades de recursos humanos, controle financeiro e de contas bancárias,
acompanhamento do desempenho do negócio e outras que o empreendedor julgar
necessárias para o bom andamento do empreendimento.

9. Organização do Processo Produtivo
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Há no mercado uma boa oferta de sistemas para gerenciamento de pequenos
negócios. Para uma produtividade adequada, devem ser adquiridos sistemas que
integrem as compras, as vendas e o financeiro. Os softwares possibilitam o cadastro
de clientes e fornecedores, controle de estoque, serviço de mala-direta para clientes e
potenciais clientes, cadastro de móveis e equipamentos, controle de contas a pagar e
a receber, fornecedores, folha de pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa etc.
Algumas empresas oferecem programas para gestão comercial, que podem ser
acessados nos seguintes endereços: www.downloads.uol.com.br/
http://www.bling.com.br/login.php http://www.meugerenciamento.com.br/site/index.asp
Ser decidir pela compra, deve-se procurar softwares de custo acessível e compatível
com uma pequena empresa.

10. Automação

O canal de distribuição é o local onde os equipamentos estão em exposição para
locação e uso. Os negócios serão realizados em parceria com outras empresas como
hotéis, resorts, parques de diversão, pesque-pague, exploradores de espaços em
lagos e represas, etc. Negócios relacionados com instituições públicas requerem a
participação em processos de licitações para concessão do serviço.

11. Canais de Distribuição

Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua auto-sustentação. Pode ser caracterizado como: - investimento
fixo – compreende o capital empregado na compra de imóveis, equipamentos, móveis,
utensílios, instalações, reformas etc.; - investimentos pré-operacionais – são todos os
gastos ou despesas realizadas com projetos, pesquisas de mercado, registro da
empresa, projeto de decoração, honorários profissionais e outros; - capital de giro – é o
capital necessário para suportar todos os gastos e despesas iniciais, geradas pela
atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as compras iniciais, pagamento
de salários nos primeiros meses de funcionamento, impostos, taxas, honorários de
contador, despesas de manutenção e outros. Para uma empresa de serviço de
pedalinhos o empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 91.822,80 para
fazer frente aos seguintes itens de investimento: - mobiliário para a área administrativa
– R$ 3.072,80; - construção e reforma de instalações – R$ 10.000,00; - equipamentos
– R$ 53.250,00; - despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas
etc.- R$ 3.500,00; - capital de giro para suportar o negócio nos primeiros meses de
atividade – R$ 22.000,00.

12. Investimentos
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Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles:
prazos médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME)
e prazos médios concedidos a clientes (PMCC).Quanto maior o prazo concedido aos
clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será sua necessidade de capital
de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a
conceder ao cliente pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro
em caixa.Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra,
aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada
ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos
fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem e os prazos
concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa.
Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário
para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto,
retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter
problemas com seus pagamentos futuros.Um fluxo de caixa, com previsão de saldos
futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente da
necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e nos prazos
praticados no mercado poderão ser geridas com precisão. No caso de uma empresa
de serviço de pedalinhos, o empresário deve reservar em torno de 30% do total do
investimento inicial para o capital de giro.

13. Capital de Giro

São todos os gastos realizados 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, despesas de vendas e insumos
consumidos no processo de estoque e comercialização. O cuidado na administração e
redução de todos os custos envolvidos na compra, produção e venda de produtos ou
serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor poderá ter sucesso ou
insucesso, na medida em que encarar como ponto fundamental a redução de

14. Custos
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desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as despesas internas.
Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio. A
seguir serão apresentados alguns custos estimados para esse tipo de atividade
empresarial. No entanto, o novo empreendedor deverá dar prioridade para o
levantamento real, considerando a região onde pretende instalar o negócio,
consultando sindicatos locais – Sindicomerciários ou Sindilojas - da região, pois todos
os custos considerados abaixo podem apresentar variação considerável e gerar
distorções no seu planejamento: 1. água, luz, telefone, internet – R$ 690,00; 2.
salários, comissões e encargos – R$ 5.175,00; 3. taxas, contribuições e despesas afins
– R$ 320,00; 4. transporte – R$ 600,00; 5. refeições – R$ 970,00; 6. seguros – R$
850,00; 7. assessoria contábil – R$ 600,00; 8. segurança – R$ 400,00; 9. limpeza,
higiene e manutenção – R$ 420,00.

Para o sucesso do negócio é fundamental um estoque com várias opções e o mais
diversificado possível, oferecendo também para locação outros itens como: - caiaques;
- jet skis; - banana boats; - barcos infláveis; - bicicletas; - equipamento para pesca; A
oferta de pacotes é uma ótima opção e que tem um altíssimo valor agregado. Podem
ser desenvolvidos pacotes integrando passeios em equipamentos diferentes,
vantagens para grupos familiares, compartilhando a utilização de equipamentos e
passeios ecológicos, etc. A oferta de passeio sem custos para portadores de
necessidades especiais em pedalinhos motorizados também agrega valor ao negócio.
É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os serviços que estão
sendo adicionados e desenvolver opções específicas com o objetivo de proporcionar
ao cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes atuais para
identificar suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de novos
serviços ou produtos personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar os
atuais clientes, além de cativar novos.

15. Diversificação/Agregação de Valor

Os meios para divulgação variam de acordo com o porte da empresa, o público-

alvo e o local onde o serviço de pedalinhos está sendo ofertado. A divulgação através
de panfletos junto aos freqüentadores do local é uma estratégia de divulgação muito
interessante. Pode-se realizar parcerias com outras áreas e serviços do complexo
onde o empresário está instalado, oferecendo ticket para descontos ou ingressos em
outros brinquedos, para grupos familiares ou de excursão que utilizarem os pedalinhos.
A promoção de vendas é uma estratégia bastante utilizada pelos empresários,
incluindo: descontos, brindes, estímulos para clientes freqüentes, oferta de serviço
grátis de fotografia para publicação na página de redes sociais como Orkut, Facebook,

16. Divulgação
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flickr, weblogs, fotologs, etc. A divulgação através de site na internet deve ser
considerada, pois o acesso de pessoas à rede cresce permanentemente e em larga
escala. Na medida do interesse e das possibilidades, poderão ser utilizados anúncios
em jornais de grande circulação, revistas e outdoor. Se for de interesse do
empreendedor, um profissional de marketing e comunicação poderá ser contratado
para desenvolver campanha específica.

O segmento de EMPRESA DE SERVIÇOS DE PEDALINHO, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9329-8/99 como a
atividade deoperação da infra-estrutura de transportes recreacionais, comoa
exploração de pedalinhos, poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual de sua atividade não
ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro empresa, R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de pequeno porte e
respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

• CSLL (contribuição social sobre o lucro);

• PIS (programa de integração social);

• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);

• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 6% a 17,42%, dependendo da receita bruta auferida
pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de
atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder

17. Informações Fiscais e Tributárias
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benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser tributado conforme a
tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm

Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado

• 5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária do
empreendedor;

• R$ 5,00 a título de ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza.

II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de
um salário mínimo ou piso da categoria)

O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os seguintes
percentuais:

• Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;

• Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.

Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre
será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.
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Feira de Negócios Náuticos - Náutica Fair Evento: anual Local: Florianópolis-SC.
www.acfeiras.com.br

18. Eventos

Relação de entidades para eventuais consultas: Associação Brasileira das Empresas
Locadoras de Bens Móveis - Alec www.alec.org.br Procurar na localidade: Associação
Comercial Alguns Fornecedores / Fabricantes:Poddium Náutica Av. Professor Abrahão
de Morais, 2650, Saúde – Bairro Industrial – Maravilha-SC CEP 04123-001 (11) 3506-
4400 www.poddiumnautica.com.br Smartpier vendas@smartpier.com (11) 4191-2678
www.smartpier.com Fermara Av. Interdistrital, 810, Distrito Industrial-Santa Barbara
d´Oeste-SP CEP 13456-120 (11)3455-1333 www.fermara.com.br Office Móveis Rua
Jacques Felix, 319, Centro – Taubaté-SP CEP 12020-060 (12) 3621-3604
www.officemoveis.com.br Obs.: Pesquisa na internet indicará outros fornecedores de
produtos para empresa de serviço de pedalinhos, que poderão estar localizados mais
próximos ao local de instalação do negócio.

19. Entidades em Geral

As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado. As normas técnicas podem estabelecer requisitos de
qualidade, de desempenho, de segurança (seja no fornecimento de algo, no seu uso
ou mesmo na sua destinação final), mas também podem estabelecer procedimentos,
padronizar formas, dimensões, tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e
glossários, definir a maneira de medir ou determinar as características, como os
métodos de ensaio. As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. A norma NBR 15599 – Acessibilidade – Comunicação na
prestação de serviços – fornece diretrizes gerais a serem observadas para
acessibilidade em comunicação na prestação de serviços, consideradas as diversas
condições e percepção e cognição, com ou sem a ajuda da tecnologia assistiva ou
outra que complemente as necessidades individuais. Define que toda a informação
deverá ser prestada diretamente à pessoa com deficiência interessada, mesmo que a
pergunta tenha vindo de seu acompanhante (guia, interprete de LIBRAS ou outro). É
aplicável à empresa de empresa de serviços de pedalinhos.

20. Normas Técnicas
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Esporte náutico – é aquele praticado com barcos ou qualquer tipo de embarcações,
como esqui aquático, windsurf, vela, caiaque, canoagem, etc. Redes sociais - Rede
Social é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou
profissionais dos seres humanos entre si, ou entre seus agrupamentos de interesses
mútuos. A rede é responsável pelo compartilhamento de idéias entre pessoas que
possuem interesses e objetivos em comum e também valores a serem compartilhados.
Sazonalidade turística– é um fenômeno que é caracterizado pela instabilidade entre a
oferta e demanda em determinados períodos do ano, no caso especifico do turismo
são conhecidas como alta e baixa estação. Tecnologia Assistiva – Traduz-se por uma
ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas
para minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências.

21. Glossário

- Investir na qualidade do atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço,
ambiente limpo e agradável, profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo
cliente, equipamentos em bom estado de conservação; - Usar cores alegres e dar
preferência por pedalinhos vistosos e que estimulam, principalmente as crianças; -
.Consultar especialistas para obter assessoria técnica sobre eventos e negócios
ligados ao segmento de turismo de lazer e entretenimento e que possuam sinergia
com o negócio de serviços de pedalinhos; - Estabelecer metas de longo prazo
considerando os períodos de baixa estação; - Procurar agregar outros serviços
náuticos ao portfólio de produtos da empresa; - Levar muito a sério a segurança e
bem-estar dos clientes.

22. Dicas de Negócio

O empreendedor envolvido com atividades relacionadas à empresa de serviço para
pedalinho precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na vanguarda do setor. É
aconselhável uma auto-análise para verificar qual a situação do futuro empreendedor
frente a esse conjunto de características e identificar oportunidades de
desenvolvimento. A seguir, algumas características desejáveis ao empresário desse
ramo. - Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio. - Pesquisar e
observar permanentemente o mercado em que está instalado, promovendo ajustes e
adaptações no negócio. - Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças
necessárias. - Acompanhar o desempenho dos concorrentes. - Saber administrar todas
as áreas internas da empresa. - Saber negociar, vender benefícios e manter clientes
satisfeitos. - Ter visão clara de onde quer chegar. - Planejar e acompanhar o
desempenho da empresa. - Ser persistente e não desistir dos seus objetivos. - Manter

23. Características Específicas do Empreendedor
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o foco definido para a atividade empresarial. - Ter coragem para assumir riscos
calculados. - Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças. - Ter grande
capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para aproveitá-las.
- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais da empresa.

AIUB, George Wilson et al. Plano de Negócios: serviços. 2. ed. Porto Alegre: Sebrae,
2000. BARBOSA, Mônica de Barros; LIMA, Carlos Eduardo de. A Cartilha do Ponto
Comercial: Como escolher o lugar certo para o sucesso do seu negócio. São Paulo:
Clio Editora, 2004. BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os Desafios do
Empreendedor. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004. COSTA, Nelson Pereira.
Marketing para Empreendedores: um guia para montar e manter um negócio. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2003. DAUD, Miguel; RABELLO, Walter. Marketing de Varejo:
Como incrementar resultados com a prestação de Serviços. São Paulo: Artmed
Editora, 2006. DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14. ed. São Paulo: Cultura
Editores Associados, 1999. KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do
novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. PARENTE, Juracy. Varejo no
Brasil. São Paulo: Ed Atlas, 2000. RATTO, LUIZ. Comercio – Um Mundo de Negócios.
Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2004. SILVA, José Pereira. Análise Financeira das
Empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. SINDICOMERCIARIOS, Sindicato dos
Comerciários do Estado do Espírito Santo. Cartilha da Convenção Coletiva de
Trabalho 2009-2010. Disponível na internet
http://www.sindicomerciarios.org.br/arquivo/cartilha_convencao_coletiva.pdf acesso em
14 de janeiro de 2010. SINDILOJAS, Sindicato dos Comerciários de São Paulo.
Convenção Coletiva de Trabalho 2009-2010. Disponível na internet
http://www.sindilojas-sp.com.br/downloads/cct_2009_2010.pdf , acesso em 14 de
fevereiro de 2010. BRASIL NÁUTICA. Disponível na internet site
www.brasilnautica.com.br – Acesso em 04 de fevereiro de 2010. PODDIUM NÁUTICA
– Disponível na internet site www.poddiumnautica.com.br – Acesso em 07 de fevereiro
de 2010.

24. Bibliografia Complementar
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26. Planejamento Financeiro
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27. Produtos e Serviços - Sebrae
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