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 A
presentação de N

egócioTurismo Ecológico está relacionado ao deslocamento de pessoas para espaços
naturais com ou sem equipamentos receptivos, motivados pelo desejo ou necessidade
de estar no meio da natureza. Esse turismo pode ser focado para observação passiva
da flora, da fauna, da paisagem e dos aspectos cênicos do entorno. Incluem-se
também aqueles que buscam uma observação participativa e interativa com o meio
natural, na prática de longas caminhadas, escaladas, desbravamentos e aberturas de
trilhas. Pode-se incluir no universo do turismo ecológico os esportes de aventura como:
rafting, os desafios de superação de limites físicos como canyoning, off-road, rapel e
outros, ou ainda, inserir-se na área do turismo desportivo como os jogos de natureza.
(Beni, 2007).

O turismo ecológico visa, através de práticas corretas de uso de áreas ambientais,
promover uma interação entre o turista e o meio ambiente de modo que essa junção
de homem e natureza não gere nenhum tipo de dano ambiental. Ele pode contribuir de
forma positiva para a preservação ambiental, pois, levando-se em consideração as
suas práticas de atividades naturais e corretas, podem ser implementados espaços
ecológicos de preservação destinados à prática dessa modalidade, garantindo assim
uma maior conservação de áreas naturais. Nesse contexto, o turismo ecológico pode
utilizar-se de forma sustentável do patrimônio natural e incentivar sua conservação,
além de buscar através de suas atividades a formação de uma consciência de
preservação da natureza e de seus sistemas ecológicos.

O turismo ecológico teve início no Brasil no final dos anos 80 e após a II Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a Eco92
realizada em 1992 no Rio de Janeiro, alcançou maior visibilidade.

As operadoras de turismo são empresas que montam pacotes turísticos negociando
diretamente com hotéis, companhias aéreas e demais fornecedores do ramo. Por
negociarem em grande quantidade conseguem preços mais baixos que aqueles
oferecidos diretamente ao consumidor. Assim, a agência de turismo ecológico também
pode elaborar pacotes, mas normalmente revende para as grandes operadoras,
ganhando uma comissão para cada venda realizada.

Atualmente, de acordo com a Lei Geral do Turismo n. º 11.771/08, de 17 de setembro
de 2008, a responsabilidade entre a agência e a operadora de viagem é solidária, ou
seja, ambas respondem pela entrega do produto/serviço vendido ao cliente. Contudo,
uma atualização deverá acontecer em breve através do Projeto de Lei (PL 1829/2019)
e um dos temas trata especificamente da responsabilidade solidária, que conforme o
Art. 27 § 8º, “ A agência de turismo responde objetivamente e de forma solidária pelos
danos que seus serviços de intermediação causarem”. Ou seja, a agência se
responsabiliza pelo serviço que presta e não por erro cometido em algum outro ponto
da cadeia de fornecimento contratada pelo consumidor.
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Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
fazem parte de um Plano de Negócio e sim do ambiente no qual este negócio está
inserido. O objetivo dos tópicos é dar uma  visão geral de como um negócio se
posiciona no mercado e contribuir para responder as perguntas como: quais as
variáveis que mais afetam este tipo de negócio? Como se comportam essas variáveis
de mercado? Como levantar as informações necessárias para tomar a decisão de
empreender neste segmento?

Para saber como elaborar um Plano de Negócios, procure a Unidade do Sebrae mais
próxima ou clique aqui. (hiperlink:
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6
dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf )

O Brasil é detentor de riquezas naturais que representam um grande potencial do
ponto de vista do turismo ecológico. O país detém um número entre 10% e 20% do
total de espécies do planeta, possuindo 22% da flora, 10% dos anfíbios e mamíferos e
17% das aves do mundo.

Os maiores pólos ou regiões para o ecoturismo são Fernando de Noronha (PE),
Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA), Chapada dos Guimarães
(MT), Bonito (MS), além dos mais de 50 parques nacionais.

Embora o trânsito de pessoas e veículos possa ser agressivo ao estado natural desses
ecossistemas, os defensores de sua prática argumentam que, complementarmente, o
ecoturismo contribui para a preservação dos mesmos, é um dos principais meios de
educação ambiental e permite a integração e desenvolvimento econômico das
comunidades locais em áreas de preservação ambiental.

O ecoturismo é o segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo,
enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo
entre 15 a 25% por ano. A Organização Mundial de Turismo (OMT) estima que 10%
dos turistas em todo o mundo tenham como demanda o turismo ecológico. O
faturamento anual do ecoturismo, em nível mundial, é estimado em US$ 260 bilhões,
do qual o Brasil se apropriaria com cerca de US$ 70 milhões.

De acordo com o WTTC (World Travel & Tourism Council), que organiza estatísticas
do turismo mundial, o Turismo Ecológico representa hoje entre 15 e 20% do setor
turístico.

Ameaças e oportunidades

As oportunidades de negócios são definidas pelas possibilidades de bons resultados

2. Mercado
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que o empreendedor vislumbra ao implantar um novo empreendimento.

O conhecimento real das possibilidades de sucesso somente será possível através de
pesquisa de mercado.

Uma pesquisa não precisa ser sofisticada, dispendiosa - em termos financeiros - ou
complexa. Ela pode ser elaborada de forma simplificada e aplicada pelo próprio
empresário, para estudar a concorrência já instalada, o tipo de público-alvo em termos
de capacidade aquisitiva, os gostos pessoais e as expectativas que as pessoas têm
em relação a uma agência de turismo ecológico.

Também é importante pesquisar os preços praticados pelos concorrentes e o padrão
de qualidade ofertado por eles, tanto em produtos quanto em serviços (atendimento).

É muito grande o risco de abrir as portas sem conhecimento do mercado concorrente e
consumidor.

As ameaças são representadas por todas as possibilidades de insucesso que o futuro
empresário pode identificar para o novo negócio. A realização da pesquisa fornece
subsídios para a previsão de dificuldades que poderão aparecer pelo caminho.

Algumas ameaças e oportunidades desta atividade empresarial merecem destaque
pelo impacto que podem causar, tanto positivamente como negativamente:

Ameaças:

- Serviços oferecidos pela internet, provendo contato direto das pessoas com hotéis,
companhias aéreas e demais serviços diminuindo a necessidade de intermediários;

- Veiculação de reportagens mostrando acidentes durante prática de Turismo
Ecológico realizado sem os devidos cuidados;

- Pouca infraestrutura de informações turísticas e políticas nacionais de incentivo ao
turismo, se comparados a outros países, em especial países vizinhos, como Chile e
Argentina, têm contribuído para o afastamento de adeptos do turismo ecológico.

Oportunidades:

- Aumento da busca por roteiros nacionais de viagem;

- Potencial natural do Brasil;

- Potencial do Brasil como principal destino de aventura do mundo;

- Propaganda positiva da mídia incentivando uma vida mais natural;

- Mercado pouco explorado.
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A localização de uma agência de turismo ecológico pode ser considerada como um
fator de alta importância para o sucesso do negócio e deve estar alinhada com a
estratégia geral do empreendimento.

Dentre todos os aspectos importantes para a escolha do ponto, deve-se considerar
prioritariamente a densidade populacional, o perfil dos consumidores locais e regionais,
a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a visibilidade, a facilidade de
estacionar no local e a segurança e limpeza do local.

Para uma escolha segura, outros detalhes devem ser considerados, como:

- O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à localização, capacidade
de instalação do negócio, possibilidade de expansão, características da vizinhança e
disponibilidade dos serviços de água, luz, esgoto, telefone e internet?

- O ponto é de fácil acesso, possui estacionamento para veículos, local para carga e
descarga de produtos e conta com serviços de transporte coletivo nas redondezas?

- O local está livre de ruídos excessivos, maus odores, poluição do ar, inundações e
outros riscos?

- As atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de Zoneamento ou o
Plano Diretor do Município?

- A legislação local permite o licenciamento das placas de sinalização?

Uma boa localização é aquela que favorece o acesso das pessoas, com o menor grau
possível de dificuldade. Uma agência de turismo ecológico deve estar instalada em
local de grande frequência de público, como em shoppings, centros comerciais, ruas
ou avenidas movimentadas, ou outros locais de grande fluxo de pessoas, que favoreça
o estacionamento de veículos e possua boas condições ambientais para uma
permanência agradável da clientela.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a definição da melhor
localização – ponto - é um pouco mais complexa do que aparenta, pois envolve
variáveis antagônicas, como alto fluxo de pessoas e custo acessível. O melhor ponto
não é necessariamente aquele que proporcionará o maior faturamento, e sim aquele
que trará o melhor resultado. Para tanto, deve-se conhecer profundamente as
particularidades do negócio em questão.

Em cidades tipicamente turísticas é comum encontrar as agências concentradas em
determinadas ruas, mas naquelas que não têm este foco o cuidado com a instalação
deve ser valorizado.

3. Localização
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Para dar início ao processo de abertura da empresa será necessário que se cumpram
os seguintes procedimentos:

1) Consulta Comercial

Antes de realizar qualquer procedimento para abertura de uma empresa deve-se
realizar uma consulta prévia na prefeitura ou administração local. A consulta tem por
objetivo verificar se no local escolhido para a abertura da empresa é permitido o
funcionamento da atividade que se deseja empreender. Outro aspecto que precisa ser
pesquisado é o endereço. Em algumas cidades, o endereço registrado na prefeitura é
diferente do endereço que todos conhecem. Neste caso, é necessário o endereço
correto, de acordo com o da prefeitura, para registrar o contrato social, sob pena de ter
de refazê-lo.

Órgão responsável:

- Prefeitura Municipal;

- Secretaria Municipal de Urbanismo.

2) Busca de nome e marca

Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome pretendido e a marca que
será utilizada.

Órgão responsável:

- Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples) e Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI).

3) Arquivamento do contrato social/Declaração de Empresa Individual.

Este passo consiste no registro do contrato social. Verifica-se também, os
antecedentes dos sócios ou empresário junto à Receita Federal, através de pesquisa
do CPF.

Órgão responsável:

- Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples).

4) Solicitação do CNPJ

Órgão responsável:

4. Exigências Legais e Específicas
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Receita Federal.

5) Solicitação da Inscrição Estadual

Órgão responsável:

Receita Estadual

6) Alvará de licença e Registro na Secretaria Municipal de Fazenda

O Alvará de licença é o documento que fornece o consentimento para a empresa
desenvolver as atividades no local pretendido.

Órgão responsável:

- Prefeitura Municipal;

- Secretaria Municipal da Fazenda.

7) Matrícula no INSS

Órgão responsável:

- Instituto Nacional de Seguridade Social; Divisão de Matrículas – INSS.

8) Registro nos seguintes órgãos:

- Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur;

- Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA;

- Sindicato das Empresas de Turismo – Sindtur

- Associação das Agências de Viagem – ABAV

- International Air Travel Association - IATA (para ter acesso a passagens
internacionais)

Legislação específica:

Lei Geral do Turismo n.º 11.771/08, de 17 de setembro de 2008 da Presidência da
República. Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico;

Deliberação Normativa n.º 310/92, 30 de abril de 1992 do Instituto Brasileiro de
Turismo – Embratur. Normas técnico-administrativas de procedimentos para o exame
dos pleitos de credenciamento para operação no mercado de câmbio de taxas
flutuantes, por empresas/empreendimentos turísticos e especificação das suas
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atribuições e as do Banco Central do Brasil - BACEN, visando simplificar o
atendimento do empresariado.

Deliberação Normativa n.º 400/98, de 06 de novembro de 1998 do Instituto Brasileiro
de Turismo – Embratur. Trata do Programa de Financiamento de Agências de Turismo.

Lei n°. 12.974/2014, de 15 de maio de 2014. Dispõe sobre as atividades das agências
de turismo.

As empresas 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) – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. O CDC regula a
relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca de equilibrar a relação
entre consumidores e fornecedores.

O CDC somente se aplica às operações comerciais em que estiver presente a relação
de consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa (física ou jurídica) adquire produtos
ou serviços como destinatário final. Ou seja, é necessário que em uma negociação
estejam presentes o fornecedor e o consumidor, e que o produto ou serviço adquirido
satisfaça as necessidades próprias do consumidor, na condição de destinatário final.

A área mínima necessária para uma agência de turismo ecológico é de
aproximadamente 30m², sendo necessárias inicialmente para o atendimento, duas
pessoas. A agência pode funcionar numa sala padrão comercial, com banheiro.

Apresenta-se abaixo uma estrutura de agência de turismo ecológico, considerando a
disponibilização de espaços específicos para área de atendimento ao cliente e área
administrativa.

Os espaços indicados acima devem ser organizados em layout adequado, valorizando
a facilidade de movimentação e comodidade do cliente, possibilitando a seguinte
estrutura:

a) Área de atendimento – local onde serão instaladas as mesas, cadeiras,
computadores, telefones, impressoras, cartazes/banners de roteiros turísticos, dentre
outros itens, de forma organizada e harmônica. Deve contar com poltronas e mesas de
apoio para acomodação dos clientes. A iluminação deve ser discreta, mas eficiente,
para a leitura de revistas, guias turísticos, folders, propostas e contratos.

O ideal é que haja uma área que aproveite ao máximo a luz natural, evitando sempre
que possível a utilização de iluminação artificial e nos espaços necessários deve-se
optar pelas lâmpadas led, já que elas consomem menos energia e duram muito mais
tempo.

5. Estrutura
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b) Área administrativa – onde serão realizadas as operações de gestão do negócio,
com relação a pessoas, finanças, comercial, relacionamento com parceiros e com
fornecedores. Este espaço poderá ficar em anexo à área de atendimento ao cliente,
porém, a organização e instalação devem estar em harmonia com a decoração e
layout do todo que compõe a agência.

Não existe uma regra clara e objetiva para a definição da estrutura física necessária
para instalação de uma agência de turismo ecológico. Os setores deverão estar
organizados da melhor forma, para que seja possível a realização das tarefas, com o
melhor atendimento possível ao cliente.

A quantidade de pessoas estará diretamente relacionada ao porte do empreendimento.
Para uma agência de pequeno porte recomenda-se iniciar com 04 (quatro) pessoas,
nos seguintes cargos:

- Gerente (pode ser o próprio empreendedor);

- Agente de viagens;

- Auxiliar de atendimento;

- Auxiliar de serviços gerais.

O empreendedor deverá participar de forma ativa do negócio. Assim sendo, o auxiliar
de atendimento dará apoio ao agente de viagens e ao gerente que, na maioria dos
casos, poderá ser o próprio empresário.

Perfil dos colaboradores – conhecimentos, habilidades e atitudes:

1) Gerente

- Estabelecer políticas, diretrizes e normas de funcionamento da agência;

- Implantar sistemática de planejamento e controlar os resultados;

- Gerenciar finanças, produtos, marketing e liderar pessoas;

- Gerenciar o atendimento, a manutenção e fidelização da clientela;

- Negociar acordos com parceiros e fornecedores;

- Garantir o crescimento sustentado da agência.

6. Pessoal
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2) Agente de viagens

- Operar sistemas de reservas;

- Operacionalizar produtos turísticos;

- Manter rede de parceiros e fornecedores;

- Implementar a política da qualidade;

- Dominar tecnologia de informação e comunicação;

- Estabelecer contatos para fechar pacotes com operadoras;

- Atender os clientes;

- Fechar negócios;

- Orientar clientes;

- Manter e fidelizar clientes;

- Gerar documentos e relatórios;

- Manter-se informado sobre a dinâmica do setor de turismo;

- Comunicar-se bem;

- Criar e inovar;

- Manter comportamento profissional adequado;

- Agir com ética e respeito;

- Trabalhar em equipe.

3) Auxiliar de atendimento

- Atender telefone;

- Auxiliar o agente de viagens em suas atividades;

- Auxiliar o gerente;

- Dominar tecnologia de informação e comunicação em nível básico;

- Auxiliar no fechamento de pacotes com operadoras;
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- Auxiliar no atendimento aos clientes;

- Orientar clientes;

- Participar na manutenção e fidelização de clientes;

- Gerar documentos e relatórios;

- Manter-se informado sobre a dinâmica do setor de turismo;

- Comunicar-se bem;

- Demonstrar interesse por inovação;

- Manter comportamento profissional adequado;

- Agir com ética e respeito;

- Trabalhar em equipe.

4) Auxiliar de serviços gerais

- Manter o ambiente limpo, higienizado e organizado;

- Servir água aos colaboradores e clientes;

- Preparar e servir café aos clientes e aos colaboradores;

- Manter a limpeza e a ordem no ambiente da copa;

- Manter comportamento profissional adequado.

O empreendedor deverá manter-se atualizado e promover treinamento da equipe para
manter a motivação, a qualidade do desempenho e a excelência no atendimento ao
cliente.

Para estruturar a agência serão necessários os seguintes equipamentos:

- Três mesas;

- Oito cadeiras;

7. Equipamentos
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- Três computadores completos;

- Uma impressora multifuncional;

- Três telefones;

- Um sofá de dois lugares;

- Uma poltrona individual;

- Duas mesas de apoio – pequenas;

- Três armários de duas portas;

- Um armário baixo, tipo balcão, com três portas;

- Um arquivo para pastas suspensas;

- Um aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs para ambientes entre 13 a 17m².

O empresário deve avaliar se existe necessidade de instalação de sistema de alarmes,
instalação de câmeras, bem como a contratação de seguro para os equipamentos e
estoque, considerando os riscos pertinentes à região ou local em que a agência está
instalada.

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 frequência 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

8. Matéria Prima/Mercadoria
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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.

Uma agência de turismo ecológico não trabalha com mercadorias, e por isso, não
acumula estoques. Seus produtos são representados por pacotes e ofertas de roteiros
turísticos à escolha do cliente.

Os principais produtos oferecidos por uma agência de turismo ecológico são roteiros
turísticos e atrações que envolvem atividades junto à natureza, conforme segue:

- Acqua-ride;

- Bóia- cross;

- Cicloturismo;

- Mergulho livre;

- Rafting;

- Tirolesa;

- Arvorismo;

- Caminhadas;

- Cavalgadas;

- Espeleoturismo;

- Montain bike;

- Passeio de barco;

- Passeios de Flutuação;

- Rapel;

- Travessias com acampamento;

- Asa-delta;
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- Balonismo;

- Trilhas ecológicas.

Serviços:

- Passagens individuais ou coletivas;

- Pacotes para passeios, viagens e excursões com destinos ecológicos;

- Reserva de acomodações;

- Assistência especializada ao turista;

- Organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários
personalizados.

Sites de alguns fornecedores:

http://www.voeturoperadora.com.br

www.mundodastribos.com

www.jumalodge.com.br/Turismo

www.decolar.com/Pacotes

www.freeway.tur.br

www.jalapao.com/Roteiros

www.adventureclub.com.br

http://www.naturezaterra.com.br

O processo produtivo de uma agência de turismo ecológico ocorre, basicamente, a
partir das seguintes demandas:

- Solicitação de produto ou serviço pelo cliente;

- Averiguação de especificidades do produto pelo agente;

- Levantamento de preços e formas de pagamento junto aos fornecedores;

9. Organização do Processo Produtivo
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- Fechamento da venda;

- Confirmação na operadora;

- Pós-venda.

Solicitação de produto ou serviço pelo cliente:

O cliente solicita orçamento de produto na agência.

Averiguação de especificidades do produto pelo agente:

O agente de viagens faz todos os questionamentos necessários para orçar o produto
para o cliente. Por exemplo: qualidade do hotel, número de adultos e crianças, tempo
de permanência em viagem, etc.

Levantamento de preços e formas de pagamento junto aos fornecedores:

O agente de viagens solicita orçamento, forma e prazos de pagamento aos
fornecedores da agência.

Fechamento da venda:

O agente apresenta os orçamentos ao cliente e o orienta quanto às especificidades
auxiliando o cliente na escolha do produto que mais se adequa às suas necessidades.

O cliente escolhe o produto e faz a compra:

O agente solicita o produto na operadora de viagem.

Confirmação na operadora:

O agente solicita a confirmação da compra do produto na operadora em duas vias.
Uma das vias é entregue para o cliente, a outra fica na agência.

Pós venda:

Na data de retorno do cliente, o agente liga ou passa e-mail para informar-se sobre a
viagem do cliente. Solicita informações sobre a impressão do cliente sobre local,
instalações e serviços. Anota na ficha do cliente para futuros contatos.
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Existem vários softwares no mercado que possibilitam a automação da gestão de
estabelecimentos comerciais. Entretanto, o mais indicado é que o empresário invista
em softwares específicos para uma agência de turismo que permitirão a gestão mais
eficiente, contemplando detalhes específicos do negócio.

Dentre os benefícios que um software de gestão oferece, pode-se elencar:

- Controle de reservas integrado às vendas;

- Recebimentos totais ou parciais de vendas;

- Se for recebimento parcial o saldo fica pendente no contas a receber para ser
liquidado no futuro;

- Emissão de vouchers;

- Contas a pagar e a receber de clientes e fornecedores, integrando totalmente a
venda com o financeiro;

- Emissão integrada de boletos bancários (impressa ou via e-mail);

-Controle de prazos de faturamento;

- Emissão de notas de débito/notas de crédito, faturas e recibos;

- Parcelamento de faturas/emissão de faturas com valor total ou valor pendente de
pagamento;

- Demonstrativo de receitas e despesas;

- Fluxo de caixa com projeção futura;

- Controle de cheques pré-datados;

- Controle de depósitos não identificados;

- Controle de receitas e despesas da agência por centro de custos.

Alguns Fornecedores:

http://www.amadeus.com/br/x21601.html

www.wintour.com.br/

10. Automação
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www.monde.com.br/

www.benner.com.br/AgenciaTurismo

www.baixaki.com.br/busca/?q=agencias

www.cptsoftwares.com.br

Uma agência de turismo ecológico pode utilizar mais de um canal para fazer com que
seus produtos cheguem até o cliente. Dentre eles pode-se elencar a loja física e loja
virtual na internet, através da modalidade de e-commerce. Ao fazer a opção da adoção
de multicanais, a empresa precisa estar consciente de suas competências e recursos.
Para atuar em vários canais a empresa deverá estar apta a agir com rapidez para fazer
negócios e a ter uma infraestrutura adequada para gestão.

Independente do canal adotado é necessário capacitar o(s) funcionário(s) para o uso
adequado das ferramentas de venda, de forma que possam oferecer o melhor
atendimento aos clientes.

11. Canais de Distribuição

Várias decisões irão impactar no montante do investimento necessário para abertura
de uma Agência de Turismo Ecológico, dentre elas:

Localização: o valor para alugar ou comprar um imóvel irá variar de acordo com a
região escolhida para abertura do negócio.

Tipo de imóvel: optar por alugar ou comprar um imóvel;

Qualidade do imóvel: condições físicas do imóvel, necessidade de reforma, tamanho
da reforma.

Os resultados das decisões referentes a estes itens surgirão com a elaboração do
plano de negócios. Etapa fundamental para quem deseja empreender de forma
consciente, “o plano de negócios é a validação da ideia, análise de sua viabilidade
como negócio” (DOLABELA, 1999, p.17).

Considerando uma Agência de Turismo Ecológico instalada numa área de 30m², é
necessário um investimento inicial estimado em aproximadamente R$ 56.750,00
(cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), a ser alocado majoritariamente nos

12. Investimentos
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seguintes itens:

Reforma e adaptação do imóvel

R$ 7.000,00

Mobiliário

R$ 15.100,00

Aluguel

R$ 750,00

Divulgação

R$ 3.000,00

Equipamentos

R$ 13.000,00

Taxas e Impostos

R$ 3.900,00

Capital de giro

R$ 14.000,00

TOTAL

R$ 56.750,00

O investimento estimado em reforma, mobiliário e equipamentos para a instalação de
uma agência física de turismo de pequeno porte deve ficar em torno da previsão
proposta a seguir:

Três mesas

R$2.700,00

Oito cadeiras

R$2.100,00

Três computadores completos
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R$9.000,00

Uma impressora multifuncional

R$1.200,00

Três telefones

R$350,00

Um sofá de dois lugares

R$2.000,00

Uma poltrona individual

R$1.200,00

Duas mesas de apoio – pequenas

R$1.400,00

Três armários de duas portas

R$3.000,00

Um armário baixo, tipo balcão, com três portas

R$1.800,00

Um arquivo para pastas suspensas

R$900,00

Um aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs

R$2.450,00

Reforma e adaptação do imóvel

R$7.000,00

TOTAL

R$35.100,00
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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 menores 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.

O desafio da gestão do capital de giro deve-se, principalmente, à ocorrência dos
fatores a seguir:

- Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;

- Aumento de despesas financeiras, em decorrência das instabilidades desse mercado;

- Baixo volume de vendas.

13. Capital de Giro
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O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão.

Ele 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 a empresa poderá alcançar mais rapidamente
sua auto sustentação, reduzindo as necessidades de capital de giro e agregando maior
valor ao novo negócio.

Para uma agência de turismo ecológico, o empreendedor deve estabelecer um
percentual em torno de 30% do investimento total para capital de giro.

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas comerciais, insumos
consumidos no processo de prestação e execução de serviços, depreciação de
maquinário e instalações.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
prestação e venda de 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 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.

Os custos para abrir uma agência de turismo ecológico podem ser estimados
considerando-se os itens e valores referenciais indicados abaixo:

1. Salários e encargos - R$ 4.900,00;

2. Contribuições e taxas: R$ 600,00;

3. Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$ 2.700,00;

4. Água, luz, telefone e acesso a internet: R$ 900,00;

5. Manutenção de site e software: R$ 450,00;

6. Produtos e serviços para higiene e limpeza da empresa e funcionários: R$ 600,00;

7. Recursos para manutenções corretivas e preventivas de maquinários, equipamentos
e instalações: R$ 450,00;

14. Custos
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9. Propaganda e publicidade da empresa: R$ 1.650,00.

O empreendedor deve primar pelo controle de todos os gastos envolvidos no
desenvolvimento do negócio, de forma criteriosa, mantendo em níveis
preestabelecidos no Plano de Negócio, as despesas e os custos, buscando
alternativas para minimizar esses dois elementos, mas sem comprometer o
desempenho comercial.

Para manter-se competitiva, uma agência de turismo ecológico precisa buscar
alternativas que a diferenciem dos concorrentes.

Manter um banco de dados com informações dos clientes fornecerá subsídios para um
atendimento personalizado, possibilitando exercer o marketing de relacionamento.

Informações como passaportes, vistos, programa de milhas, hotéis onde se hospedou
ajudarão na construção do perfil do cliente possibilitando atender e possivelmente
superar as expectativas do turista.

Ao oferecer um atendimento de qualidade, a empresa cria um diferencial, constrói um
relacionamento de confiança e torna inconveniente a migração do cliente para um
concorrente.

Outra indicação, é oferecer serviços de traslado, aluguel de carros ou bugues.
Também é interessante oferecer a compra antecipada de ingressos de entrada em
parques e reservas.

A agência poderá, também, manter parceria com operadoras que atuem em diversas
áreas, que mantenham pacotes diversificados, possibilitando a oferta de alternativas
variadas, com roteiros nacionais e internacionais, dando oportunidade para escolha
dos clientes.

Dessa forma, poderá atender segmentos variados de públicos e manter-se na
vanguarda, com possibilidades de vender diversas vezes para os mesmos clientes,
dentro da sua especialidade de turismo ecológico. O Brasil possui inúmeros roteiros
turísticos nessa área. Somando-se às alternativas dos países da América do Sul, tem-
se uma gama enorme de roteiros. E a partir daí outros roteiros, em outros continentes
tornar-se-ão possíveis.

15. Diversificação/Agregação de Valor
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Os meios para divulgação dos produtos e serviços de uma agência de turismo
ecológico variam de acordo com o porte e o público-alvo escolhido.

Podem ser usados anúncios em jornais de bairro, panfletos, revistas locais e
propaganda em rádio.

Recomenda-se que o empreendedor elabore um plano de comunicação do negócio e o
coloque em prática pelo menos dois meses antes de começar a operar.

Estratégias de comunicação dirigidas às redes sociais (Google, Facebook, Linkedin,
Instagram, YouTube, Twitter, entre outras) mostram-se muito adequadas nessa etapa.
Por meio delas, o empreendedor poderá compartilhar conteúdos relacionados ao
segmento em que irá atuar. Vídeos postados no YouTube, por exemplo, podem ajudar
o cliente no momento da escolha do roteiro de viagem. Também indica-se usar fotos
de destinos para estimular o cliente a saber sobre os locais de turismo.

Anúncios patrocinados no Google Adwords, Facebook Ads, Linkedin e vídeos no
YouTube são bastante adequados para esse tipo de negócio.

A divulgação através de um site na internet é fator fundamental, em razão do
crescimento de acesso à rede nos dias atuais. Um portal bem construído, com
fotografias e vídeos dos diversos destinos alavancará as vendas. Depoimentos de
clientes satisfeitos, postados no site, demonstram grande poder para aumento da
credibilidade da agência.

A instalação da agência em local de grande visibilidade pelo público-alvo permitirá a
comunicação através de banners, cartazes e fotos dos destinos turísticos.

Na medida do interesse e das possibilidades, poderão ser utilizados anúncios em
jornais de grande circulação, revistas e outdoors. Se for de interesse do
empreendedor, um profissional de marketing e comunicação poderá ser contratado
para desenvolver campanha específica.

16. Divulgação

O segmento de TURISMO ECOLÓGICO, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7912-1/00 como a atividade de
organizar e reunir pacotes turísticos e excursões que são vendidas em agências de
viagens ou diretamente ao público cliente, as excursões podem incluir uma ou todas
dentre as seguintes atividades: transporte, alojamento, alimentação, poderá optar pelo
SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

17. Informações Fiscais e Tributárias
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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$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 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
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$ 81.000,00 (oitenta e um 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 169/2022 - Anexo XI
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=1
23086). Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em
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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 (com as revogações pelas Resolução CGSN nº
140/2018 e Resolução CGSN nº 169/2022).

A seguir serão indicados alguns eventos do ramo:

ABAV - Feira das Américas

Evento: Anual

Local: Riocentro, Rio de Janeiro – RJ

18. Eventos
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Informações: http://www.feiradasamericas.com.br

ADVENTURE SPORTS FAIR

Evento: Anual

Local: Parque Ibirapuera

São Paulo - SP

PESCA TRADE SHOW

Evento: Anual

Local: Pro Magno Centro de Eventos

São Paulo – SP

Festuris - FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO

Evento: Anual

Local: Serra Park

Gramado – RS

SALÃO SÃO PAULO DE TURISMO

Evento: Anual

Local: Centro de Eventos São Luis

São Paulo – SP

WORKSHOP CVC

Evento: Anual

Local: Expo Center Norte

São Paulo – SP

Todos os eventos acima poderão ser consultados em N’Feiras

Site: http://www.nfeiras.com/turismo/brasil/

O empreendedor deste ramo deve ter em mente uma data muito importante que é o
Dia do Turismo Ecológico, que é comemorado todo dia 01 de Março de cada ano. Ele
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poderá estimular sua clientela a viajar nessa data, através de campanhas motivadoras.

Relação de entidades para eventuais consultas:

Ministério do Turismo

Esplanada dos Ministérios, Bloco "U"

Brasília - DF

Cep :70065-900

Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo

Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco G

Brasília - DF

Cep :70712-907

SINDTUR – Sindicato das Empresas de Turismo

Rua José Leal, 1340 – Alto da Boa Vista

Ribeirão Preto - SP

Cep.:14025-260

Tel: (16) 3607-6865

Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 115 - 11º andar Centro São Paulo - SP

Cep: 01210-010

Telefone: (11) 3350-8080

ABAV - Associação Brasileira de Agências de Viagem

Av. São Luís, 165 1º andar, Cj. 1 B – Centro

São Paulo – SP

Cep 01046-001

19. Entidades em Geral
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Fone: (11) 3155-3077

E-mail: abav@abav.com.br

AVIESP - Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo

Telefone: (11) 2626-1905

e-mail: aviesp@aviesp.org.br

Associação de Desenvolvimento do Turismo Ecológico do Vale do Itajaí

Av. Getúlio Vargas, 201

Timbó – SC

Telefone: (47) 3382-6811

Instituto EcoBrasil

Site: www.ecobrasil.eco.br 

Instituto Ecológico Aqualung

Rua do Russel, 300, Glória

Rio de Janeiro - RJ.

Cep.: 20240-130

Tels: (21) 3734-7618 (21) 98464-7618

E-mail: instaqua@uol.com.br

IEB - Instituto Ecoturístico Brasileiro

Rua Minerva, 156

São Paulo – SP

Cep.: 05007.030

Telefone: (11) 3672-7571
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Norma técnica é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1.Normas específicas para um Turismo Ecológico

ABNT NBR 15401:2006 - Meios de hospedagem - Sistema de gestão da
sustentabilidade – Requisitos.

Esta Norma especifica os requisitos relativos à sustentabilidade de meios de
hospedagem, estabelecendo critérios mínimos específicos de desempenho em relação
à sustentabilidade e permitindo a um empreendimento formular uma política e objetivos
que levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos
ambientais, socioculturais e econômicos significativos.

ABNT NBR 15331:2005 - Turismo de aventura - Sistema de gestão da segurança –
Requisitos.

Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão de segurança no turismo
de aventura, quando uma organização pretende aumentar a satisfação e segurança do
cliente por meio da efetiva aplicação do sistema, incluindo processos para melhoria
contínua do sistema e a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e
requisitos regulamentares aplicáveis, e necessita demonstrar sua capacidade para
assegurar a prática de atividades de turismo de aventura de forma segura e que
atendam aos requisitos de segurança do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis.

ABNT NBR 15501:2011 - Turismo de aventura — Técnicas verticais — Requisitos para
produto.

Esta Norma aborda os serviços para o fornecimento de produtos turísticos das
atividades de cachoeirismo, tirolesa, rapel e escalada, bem como estabelece os
requisitos da operação relativos à segurança dos clientes e condutores destes
produtos com atividades de turismo de aventura que empregam técnicas verticais. Esta
Norma foi redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes de organizações e
para adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais.

20. Normas Técnicas
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as TécnicasABNT NBR 15502:2011 - Turismo de aventura — Técnicas verticais — Procedimentos.

Esta Norma estabelece procedimentos específicos para a aplicação de técnicas
verticais em produtos turísticos com atividades de turismo de aventura, com o objetivo
de promover a satisfação e a segurança dos clientes e condutores, incluindo
procedimentos seguros e o atendimento dos requisitos do cliente e requisitos
regulamentares aplicáveis.

ABNT NBR 15508-1:2011 - Turismo de aventura — Parque de arvorismo - Parte 1:
Requisitos das instalações físicas.

Esta parte da ABNT NBR 15508 especifica os requisitos para projeto, construção,
montagem e manutenção de parques de arvorismo com finalidade turística.

ABNT NBR 15508-2:2011 - Turismo de aventura — Parque de arvorismo - Parte 2:
Requisitos de operação.

Esta parte da ABNT NBR 15508 estabelece os requisitos para a operação de
percursos de arvorismo e para as competências dos condutores de arvorismo,
incluindo tirolesa com cabo de aço, isolada ou não, relativos à segurança dos clientes
e condutores.

ABNT NBR 15503:2008 - Turismo de aventura - Espeleoturismo de aventura -
Requisitos para produto.

Esta Norma estabelece os requisitos para produtos de Espeleoturismo de aventura e
Espeleoturismo vertical relativos à segurança dos clientes e condutores.

ABNT NBR 15507-1:2019 - Turismo equestre - Parte 1: Requisitos para produto.

Esta Norma estabelece os requisitos para produtos de turismo equestre relativos à
segurança dos clientes, condutores, auxiliares e animais.

ABNT NBR 15507-2:2019 - Turismo equestre - Parte 2: Classificação de percursos.

Esta norma estabelece os critérios à classificação de percursos utilizados em turismo
equestre quanto às suas características e severidade.

ABNT NBR 15505-1:2020 - Turismo com atividade de caminhada - Parte 1: Requisitos
para produto.

Esta Norma estabelece os requisitos para produtos de turismo com atividades de
caminhada que não envolvam pernoite, relativos à segurança dos clientes e
condutores.

ABNT NBR 15505-2:2019 - Turismo com atividade de caminhada - Parte 2:
Classificação de percursos.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 29

www.sebrae.com.br


 N
orm

as TécnicasEsta Norma estabelece os critérios referentes à classificação de percursos utilizados
em caminhadas sem pernoite quanto às suas características e severidade.

Nota: Devido ao grande número de Normas Técnicas de Turismo Ecológico seria
interessante consultar - www.abntcatalogo.com.br – ABNT/CB 54 - Turismo, para
maior conhecimento.

2.Normas aplicáveis na execução de um Turismo Ecológico

Nota: Normas Técnicas que podem ser utilizadas na área administrativa

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.

ABNT NBR 12693:2021 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 62642-1:2019 - Sistemas de alarme contra intrusão e roubo - Parte 1:
Requisitos gerais.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.
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Acampamento ou camping: realizados em áreas naturais públicas ou particulares com
equipamentos especializados.

Acqua-ride: Esporte onde um mini bote inflável desliza pelas corredeiras como se fosse
uma prancha de Body Board.

Arvorismo: Atividade que oferece aos participantes a possibilidade de percorrer um
circuito de habilidades em altura (em forma de pontes).

Bóia-cross: É a prática de descer corredeiras classe II (leves) em grandes bóias
redondas.

Caminhada com pernoite ou trekking: caminhadas de dois ou mais dias em que os
participantes precisam carregar parte dos equipamentos em mochilas, pernoitando em
acampamentos ou utilizando meios de hospedagem, como pousadas e casas de
famílias.

Caminhada de um dia ou hikking: caminhadas curtas, realizadas sem o transporte de
muito peso, com retorno ao ponto de partida antes do anoitecer.

Cicloturismo: refere-se desde pequenos passeios de bicicleta até grandes viagens pelo
mundo.

Espeleoturismo: prática puramente esportiva e recreativa de visitação a cavernas.

Rafting: é um esporte que utiliza botes infláveis para descer rios, enfrentando
corredeiras, pedras e muita água. Existem diferentes níveis de dificuldade.

Rapel: uma técnica usada para efetuar descidas verticais com o auxílio de cordas e
equipamentos, vencendo obstáculos artificiais ou naturais.

Tirolesa: consiste em um cabo aéreo ancorado horizontalmente entre dois pontos, pelo
qual o aventureiro se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a uma
cadeirinha de alpinismo.

Trade: é um conjunto de agentes, operadores, hoteleiros, transportadores e
prestadores de serviços turísticos.

Trade turístico: são organizações privadas e governamentais atuantes no setor de
"turismo e eventos" como os hotéis, agências de viagens especializadas em
congressos, transportadoras aéreas, marítimas e terrestres, além de promotores de
feiras, montadoras e serviços auxiliares.

Turismo de aventura: é o turismo que pressupõe uma programação com atividades

21. Glossário
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egócioparticipativas, onde o turista passa a ser protagonista, exigindo instalações,
equipamentos, serviços auxiliares e guias especializados, caracterizando-se por
viagens em que predominam a busca do desconhecido, as aventuras românticas, de
caça e pesca, conquista de acidentes geomorfológicos e assemelhados.

Turismo ecológico: é uma forma responsável de viajarem às áreas naturais,
conservando o meio ambiente e proporcionando o bem estar para os moradores das
destinações.

Turismo rural: é a denominação dada ao deslocamento de pessoas a espaços rurais,
em roteiros programados ou espontâneos, com ou sem pernoite para fruição dos
cenários e instalações rurícolas - neste sentido, alguns autores valem-se do excesso
da expressão turismo no meio rural para incluir também o agroturismo.

Voucher:É o comprovante, o contrato onde está mencionado o serviço a ser executado
e os dados do estabelecimento contratado, como endereço, telefone, tarifa tratada, o
localizador e o nome do titular do voucher.

Dicas importantes para quem pensa em abrir uma empresa de Agência de Turismo
Ecológico:

- Verificar os preços praticados pelos concorrentes;

- Estabelecer uma excelente relação com clientes e fornecedores;

- Estar presente diariamente na empresa;

- Estar atento aos concorrentes;

- Manter um banco de dados de clientes;

- Montar um ambiente na loja e pela internet com fotos, vídeos dos produtos/serviços
oferecidos e depoimentos de clientes;

- Usar os recursos da internet para promoção da empresa;

- Utilizar as redes sociais como forma de expandir o relacionamento comercial e
promover a agência;

- Ouvir permanentemente os clientes e promover ajustes na oferta de produtos e
serviços;

- Ter visão ampla das oportunidades de mercado e aproveitá-las para novas ofertas.

22. Dicas de Negócio
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O empreendedor envolvido com atividades relacionadas a agência de turismo
ecológico precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na vanguarda do setor. É
aconselhável uma autoanálise para verificar qual a sua situação 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 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 agência de turismo ecológico.

23. Características Específicas do Empreendedor

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 33

www.sebrae.com.br


 B
ibliografia C

om
plem

entar

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.

DOLABELLA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo. Cultura Editores
Associados, 1999.

HAWKINS, Donald E; LINDBERG, Kreg. Ecoturismo: um guia para planejamento e
gestão. São Paulo. Senac, 2002.

Referências Eletrônicas:

CARVALHO, Vininha F. Origem e desenvolvimento do ecoturismo no Brasil. Fevereiro
de 2007. Disponível em: http://www.ecoviagem.com.br/fique- por-
dentro/artigos/turismo/origem-e-desenvolvimento-do-ecoturismo-no-brasil-6516.asp.
Acesso em 04 de junho de 2013.

Como Montar Uma Agência De Turismo? Abril de 2008. Disponível em:
http://brasil.business-opportunities.biz/2008/04/01/como-montar-u ma-agencia-de-
turismo/. Acesso em 04 de junho de 2013.

Ecoturismo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo . Acesso em 03 de
junho de 2013.

FERREIRA, Tiago Diojene; FARIAS, Mayara Ferreira. O Turismo Ecológico no Brasil:
impactos, e o uso deste como ferramenta para a educação ambiental. Disponível em:
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_13577/artigo_sobre_o_turismo_ecol%C3
%93gico_no_brasil:_impactos,_e_o_uso_deste_como_ferramenta_para_a_educa%C3
%87%C3%83oambiental . Acesso em 03 de junho de 2013.

24. Bibliografia Complementar

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 34

http://www.ecoviagem.com.br/fique-
http://brasil.business-opportunities.biz/2008/04/01/como-montar-u%20ma-agencia-de-turismo/
http://brasil.business-opportunities.biz/2008/04/01/como-montar-u%20ma-agencia-de-turismo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_13577/artigo_sobre_o_turismo_ecol%C3%93gico_no_brasil:_impactos,_e_o_uso_deste_como_ferramenta_para_a_educa%C3%87%C3%83oambiental
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_13577/artigo_sobre_o_turismo_ecol%C3%93gico_no_brasil:_impactos,_e_o_uso_deste_como_ferramenta_para_a_educa%C3%87%C3%83oambiental
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_13577/artigo_sobre_o_turismo_ecol%C3%93gico_no_brasil:_impactos,_e_o_uso_deste_como_ferramenta_para_a_educa%C3%87%C3%83oambiental
www.sebrae.com.br


 Planejam
ento Financeiro

Turismo Ecológico. Disponível em: http://turismoecologico2009.blogspot.com.br/.
Acesso em 03 de junho de 2013.

Feiras de Turismo no Brasil. Disponível em: http://www.nfeiras.com/turismo/brasil// .
Acesso em 04 de junho de 2013.

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa é necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

Fluxo de caixa: O controle ideal sobre as despesas da empresa é realizado por meio
do acompanhamento contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de
caixa. Esse controle permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do
negócio, facilitando a contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira.
A medida que a empresa for crescendo, dificultando o controle manual do fluxo de
caixa, tornando difícil o acompanhamento de todas as movimentações financeiras, o
empreendedor poderá investir na aquisição de softwares de gerenciamento.

Capital de giro: Sempre será muito útil que se tenha certo montante de recursos
financeiros reservado para que o negócio possa fluir sem sobressaltos, especialmente
no início do projeto. No entanto, ter esse recurso disponível não é suficiente porquanto
ser premissa sua boa gestão, ou seja, somente deverá ser utilizado para honrar
compromissos imediatos ou lidar com problemas de última hora.

Princípio da entidade: O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu
proprietário. Portanto, jamais se deve confundir a conta pessoal com a conta
empresarial, isso seria uma falha de gestão gravíssima que pode levar o negócio à
bancarrota. Ao não separar as duas contas, a lucratividade do negócio tende a não ser
atingida, sendo ainda mais difícil reinvestir os recursos, gerados pela própria operação.
É o caminho certo para o fracasso empresarial.

Despesas: O empreendedor deve estar sempre atento para as despesas de rotina
como água, luz, material de escritório, internet, produtos de limpeza e manutenção de
equipamentos. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.

Reservas/Provisões: Esse recurso funcionará como um fundo de reserva, o qual será
composto por um percentual do lucro mensal - sempre que for auferido. Para o fundo
de reserva em questão, poderá ser estabelecido um teto máximo. Quando atingido,
não haverá necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las apenas

25. Planejamento Financeiro
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no caso de recomposição da reserva utilizada. Esse recurso provisionado poderá ser
usado para cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano.

Empréstimos: Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos
para alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira proposta, mas
estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis.
Deve ter cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.

Objetivos: Definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de ação,
visando amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecução dos objetivos
financeiros estabelecidos.

Utilização de software: As novas tecnologias são de grande valia para a realização das
atividades de gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e eficaz. O
empreendedor poderá consultar no mercado as mais variadas ferramentas e escolher
a que mais adequada for a suas necessidades.

Aproveite as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar
o seu negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em
contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos - Portal de Educação a Distância Sebrae -

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empretec

Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar.

26. Produtos e Serviços - Sebrae
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 Produtos e Serviços - Sebrae

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa: http://goo.gl/odLojT

Começar Bem - Conjunto de soluções no formato de palestras, oficinas, cursos e
outros recursos como cartilha, guia visual, aplicativo e vídeo. Acesse:
http://goo.gl/hMrycK

Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor a
identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado:
https://www.sebraecanvas.com/#/
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