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RESUMO 

 

O trabalho consta de um Plano de Negócio para repensar as maneiras tradicionais             

de operação de serviços de uma Agência de Viagens, que atuará no segmento de              

Ecoturismo e Aventura, visando atender as expectativas desse mercado no Brasil. O            

diferencial de nosso projeto é a possibilidade de networking, experiência e           

superação das expectativas dos nossos clientes. 

Palavra chaves: Plano de Negócios; Agência de Viagens; Ecoturismo; Produção          

Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

ABSTRACT 

 

The work consists of a Business Plan to rethink the traditional ways of operating              

services of a Travel Agency, which will act in the Ecotourism and Adventure             

segment, in order to meet the expectations of this market in Brazil. The differential of               

our project is the possibility of networking, experience and exceeding the           

expectations of our customers. 

Key words: Business Plan; Travel agency; Ecotourism; Intellectual Production. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Wanderlust Aventures é uma empresa que atua no mercado de ecoturismo            

e aventura, fornecendo aos clientes, solução, entretenimento e experiência, no          

mesmo ambiente físico. O negócio será monetizado por meio das vendas de            

passagem, turismo, câmbio e bar.  

A empresa está localizada em Icarai, Niterói - RJ. O local foi escolhido devido              

à grande concentração de potenciais clientes da classe B (famílias com renda entre             

R$ 7.324,34 e R$ 12.207,22) que realizam viagens com certa regularidade e se             

interessam por seus produtos e serviços devido a sua proposta. A Wanderlust            

surgiu visando suprir o modelo tradicional e estagnado das agências de viagens de             

ecoturismo e aventuras. Decidimos criar algo que atingisse além do interesse do            

público-alvo. Proporcionar experiência será a grande estratégia de crescimento de          

nossa empresa ao unir viagens, bar, jogos, interação, networking com o objetivo de             

interação do público, provendo soluções. 

Para o ano de 2018, os proprietários da Wanderlust pretendem expandir os            

negócios para a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro com a abertura da segunda                

loja. Espera-se que tal expansão gere um aumento de 70% no faturamento.            

Necessitamos de um capital de R$ 600.000,00 para iniciar nossas atividades,           

investimento esse que terá retorno a curto e médio prazo. 

A expansão para a zona sul marcará uma nova etapa da trajetória da             

empresa, que servirá de sustentação para o crescimento do negócio nos próximos            

cinco anos. Fazendo uma análise de mercado nacional e internacional, percebemos           

que existe a necessidade do conhecimento, pesquisa de opinião com clientes,           

informação para se adequar ao mercado, atingir o sucesso e ser uma empresa             

sustentável. 

Desse capital total, vamos trabalhar com capital de giro de cerca de R$             

50.000,00, já pensando nas estratégias de mercado com investimentos em          

marketing e todo tipo de conforto e qualidade para o cliente. 
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1.1 Resumo dos Principais Pontos do Negócio 
 

A responsabilidade do consultor de viagens irá crescer consideravelmente,         

segundo Lago e Cancelier (2005, p. 497), “a popularização da internet permitiu            

levar os sistemas, antes exclusivos das agências, até o consumidor final […]. Com             

isso, o agente tem-se tornado um intermediário desnecessário em muitas          

situações”.  

É preciso que o gerente de agências de viagem ofereça melhores           

oportunidades de qualificação para seus funcionários, para não ter interferências          

negativas nos negócios da empresa. A agência necessita estar em constante           

relação com o cliente, fortalecendo mais a empresa no mercado (OLIVEIRA; IKEDA,            

2002).  

A importância significativa que ocorrerá nas empresas em razão dos avanços           

dos meios tecnológicos, demandarão mais seviços pela facilidade do acesso à           

informação (LONGHINI; BORGES, 2005). Entretanto, em razão da possibilidade de          

contato com diversos pacotes de serviços e diferentes preços, nossa empresa irá            

investir em meios para baratear os serviços e oferecer melhores condições de            

trabalho para os funcionários operar com qualidade e compromisso com a marca.  

Além da possibilidade de se estudar de maneira profunda os serviços           

prestados, por meio de feedbacks dos clientes, a Wanderlust pode tomar a iniciativa             

de consertar erros durante o fornecimento dos próximos serviços. O setor turístico            

também sairá ganhando, pois irá incentivar uma maior qualificação do mercado,           

valorizando mais a indústria ecoturística nacional. 
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1.2 Dados do Empreendedor 

Vinícius Aves Santos do Carmo 

Endereço: Rua Luis de Jesus, 20 a, Parque Lafaiere - Duque de Caxias/RJ 

 

ATRIBUIÇÕES:  

Sócio administrador do negócio tem como responsabilidade a identificação de          

falhas e reuniões com clientes para fechamento de negócios. É ele quem dará             

acessoria e desenvolvimento administrativo. Este sócio deverá cumprir carga         

horária de trabalho na empresa equivalente a 08 horas diárias. 

 

HISTÓRICO ACADÊMICO 

 

MBA – Gestão de Serviços – UFF - Universidade Federal Fluminense 

Graduação em Ciências Econômicas (UFF- 2º Período) 

Graduação em Turismo (UFF, 2017 –10) 

Inglês -  Avançado (PROLEM/UFF) 

Espanhol -  Básico (PROLEM/UFF) 

Francês -  Fundamental (PROLEM/UFF) 

Técnico em Informática (Colégio Carlos Gomes, 2009)  

 

Leonardo Minenzes  

Endereço: Ruda Conceição, n° 20A - Ilha do Governador/RJ 

Responsável pelo setor comercial que inclui gestão de marketing e          

publicidade, gestão de vendas e atendimento e gestão de comunicação. É ele            

quem dará acessoria e desenvolvimento a campanhas publictárias e de mídia,           

ações on-line e off-line, aprimoramento de relacionamento com o clinte e reuniões            

com clientes para fechamento de negócios. Este sócio deverá cumprir carga horária            

de trabalho na empresa equivalente a 08 horas diárias. 
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HISTÓRICO ACADÊMICO 

 

MBA – Gestão de Serviços – UFF - Universidade Federal Fluminense 

Administração (UFF, 2014 –17) 

Inglês -  Avançado (CCAA) 

Técnico em Segurança do Trabalho (SENAC, 2009)  

 

1.3 Dados do Empreendimento 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Agência Wanderlust Adventure LTDA.  

NOME FANTASIA: Wanderlust Adventure. 

 

A nossa proposta é oferecer os seguintes serviços turismo, câmbio e           

experiência. A ideia nasceu do sócio Vinícius, ao iniciar o curso de MBA em Gestão               

de Serviços da UFF, que costuma estar sempre juntos com amigos, nas horas de              

lazer, para práticas de trekking, camping e aventuras em geral, ou seja, sempre que              

possível, gostam de realizar viagens de ecoturismo e aventura. Tendo em vista que             

conseguiu agendar suas férias para o mês de Julho de 2018, iniciou as buscas por               

destinos turísticos nacionais.  

A empresa será formada por dois sócios e um grupo de sócios-capitalistas            

detentores de parte dos os ativos da firma. O primeiro sócio terá a função de diretor                

administrativo-financeiro e outro diretor comercial, com atribuições específicas        

dentro de sua área de atuação. A Wanderlust Aventures terá sua sede e escritório              

no bairro de Icaraí, em Niterói-RJ para suas atividades, onde lançará sua campanha             

e manterá este como principal praça de relacionamento com seus clientes. 

 

1.4 Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Garantir a excelência no atendimento, priorizando as necessidades dos          

clientes e a qualidade em todos os serviços prestados. 
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Visão : Ser referência nacional no setor de ecoturismo e aventura personalizado e             

de experiência, possuindo uma marca de destaque e alto valor. 

 

Valores: Ética, Confiança, Transparência, Respeito e Competência. 

 

 

1.5 Setor da Atividade 

  

A Wanderlus Adventure é uma prestadora de serviços turísticos, na área de            

agenciamento de pacotes de ecoturismo e viagens. As prestadoras de serviços, são            

as empresas cuja atividade não resultam na entrega de mercadorias mas, sim, no             

oferecimento do próprio trabalho ao consumidor final, lê-se futuro turista. 

  As nossas principais atividades são a realização de atividades de vendas de            

passagens, turismo e câmbio. Teremos uma área de convivência dentro de nossa            

loja com bar, sinuca e smart tv, o que dará uma opção a mais para nosso cliente de                  

relacionamento e troca de experiências com amantes de viagens. 

 O “Vip Service” será o serviço, no qual o agente de viagens irá até o cliente.                

Para aqueles que querem programar uma viagem, mas não sabem pra aonde ir,             

como fazer, onde ficar, dentre outras atividades e, que não disponibilizam de tempo             

para ir a uma agência.  

Outra novidade é o cooler, com algumas opções de bebidas, que           

acompanhará o nosso agente na visita ao cliente, em domícilio. 

 

1.6 Formação Jurídica 

 

A Sociedade Limitada (LTDA) é uma sociedade composta por, no mínimo,           

dois sócios, classificadas como pessoas físicas. A responsabilidade de cada sócio é            

limitada ao valor de suas cotas de ações, mas todos respondem solidariamente pela             

integralização do capital social. Neste tipo de sociedade, é possível que exista um             

tipo de administrador, independete do quadro de sócios do negócio. 
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No ano de 2011, ocorrera uma modificação na legislação (Lei no.           

12.441/2011) a respeito da regulação das sociedades limitadas, esse tipo de           

sociedade era regido pelo código civil. 

O registro na Junta Comercial, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas           

(CNPJ) pela Receita Federal, que facilita a emissão de notas fiscais, solicitações de             

créditos (empréstimos) e confecção de notas fiscais. Há ainda a necessidade de            

registro na Secretaria da Fazenda (para inscrição de ICMS). 

Como se trata de um prestador de serviço turístico, é fundamental a inscrição             

no CADASTUR, bem como trâmites de nome para registro no INP. Cabe aos             

gestores verificar a necessidade e a relevância de cadastros juntos aos órgãos            

associativos do setor para respaldar a operacionalização da agência de viagens.  

 

 

1.7 Enquadramento Tributário 

 

A Sociedade Limitada contribui com as seguintes alíquotas ISS, PIS,          

COFINS, CSLL e IRPJ. Essa simplificação é realizada pela unificação da           

arrecadação das alíquotas pelo DAS, recolhido 20 dias após a qual ocorreram o             

faturamento da empresa. 

A empresa pagará uma porcentagem de 16,33% de sua receita total. Essas            

quantias serão atualizadas de acordo com alterações legislativas e alteração          

tributárias. Com essas contribuições, os funcionários e gestores da Sociedade          

Limitada terão direito a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença,          

aposentadoria e seguro desemprego. 
 

FIGURA 1 : TRIBUTAÇÃO 

 
Fonte:  Autor (2018) 
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1.8 Capital Social 

 

O capital será composto por ativos dos próprios sócios (20%) da firma e com              

previsões de investimento sócio-capitalista (80%) que tem interesse no segmento,          

em razão, da grande demanda do segmento do ecoturismo pelos brasileiros. 

 
FIGURA  2: SÓCIOS 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

1.9 Fonte de Recursos 

 

O recurso será de capital próprio de aplicação e de terceiros           

(sócio-capitalistas) necessário para a abertura da empresa. Tal capital será usado           

para a abertura e legalização da empresa, aluguel de loja, montagem, compra de             

materias de escritório, alíquotas, contas a pagar, pagamento de salários dos           

colaboradores e encargos trabalhistas. 
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

Os avanços tecnológicos estão mudando a interface no modo de prestação           

de serviços nas agências de viagens, como o acesso às informações, tecnologias            

de comunicação, que ativão a reestruturação dentro da agências prestadoras de           

serviços turísticos, provocando, uma queda nos valores repassados a título de           

comissões e diminuição do número de clientes atendidos, segundo Tavares e Neves            

(2011). Além da competitividade que a internet oferece para o cliente, dando poder             

de escolha por boa ofertas, melhores serviços e preços competitivos, em           

contrapartida, as empresas ganharam força na internet com aumentos na eficiência           

e pespectiva valor para o cliente.  

Para Chesbrough e Teece (1996), citado por Tavares e Neves (2011), “com a             

crescente evolução da automação, da tecnologia de informação, a disseminação          

das ferramentas de informática e dos meios de comunicação, os processos reais            

estão cada vez mais apoiados ou até mesmo sendo substituídos pelos virtuais”.            

Maia et al. (2001, p. 4), acreditam que os consumidores pesquisam horários, voos,             

descontos na web antes de marcar uma viagem. 

Os clientes estão mais bem informados, com mais expectativa em relação a            

transparência dos negócios e serviços da empresa. Alguns autores como AU e            

HOBSON, (1997); STEINER e DUFOUR, (1998); BOGADO e TELES, (2003);          

FLECHA e COSTA, (2004) apontam que graças a “super via de informações”, os             

consumidores influenciarão, significativamente, a forma de como a empresa deve          

oferecer serviços. O uso da internet permitirá o barateamento de custos e            

normatização de línguas, compatibilidade de terminais.  

O marketing também foi beneficiado pelo acesso a internet, pois ocorreram           

mudanças significativas no mix de marketing e nas ferramentas de promoção que            

pode ser vista no serviços de reservas e tecnologia de informação (TAVARES;            

NEVES, 2011). As agências prestadoras de serviços turísticos em ecoturismo,          

precisam de grande quantidade de informação para poder tomar decisão em um            

ambiente competitivo com destinos da moda, bastante atrativo e que esteja no foco             

da mídia desde os veículos de informações até as redes sociais.  
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As empresas do mercado de ecoturismo têm a necessidade de utilizar           

técnicas para investigar o perfil do seu consumidor e obter informações para tomada             

de decisão na venda de pacotes, serviços e destinos (VICENTIN; HOPPEN, 2002).  

   

2.1  Estudo dos Clientes 

 

O nosso público-alvo são pessoas que viajam com uma certa regularidade e            

necessitam de um atendimento personalizado dos serviços de uma agência, em           

potencial, moradores e trabalhadores do Bairro de Icaraí. Em hipótese atuaremos           

atendendo, em destaque, com foco nas classe B e C. A faixa etária compreende um               

público bem amplo, que pode variar de 18 a 64 anos, com um perfil boêmio e que                 

gosta de exercer interação. 

Buscando um atendimento personalizado, Vinícius começou a buscar um         

serviço de uma agência de viagens. A questão era quando conseguir um dia que              

pudesse ir à agência, já que o tempo durante a semana e aos sábados é bem                

corrido por conta do trabalho, estudos e as viagens. A única opção seria uma opção               

substituta fora do horário comercial. É dentro desse case que vamos desenvolver            

nosso negócio, levando em consideração a vida corrida dos clientes. 

Tal oferta de serviço abraçará não só residentes do Bairro de Icaraí, mas             

também todo o entorno e região do setor geomorfológico das Praias da Baia, como              

as seguintes 18 localidades Bairro de Fátima, Boa Viagem, Cachoeiras, Centro,           

Charitas, Gragoatá, Icaraí, Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé Pequeno, Ponta           

d'Areia, Santa Rosa, São Domingos, São Francisco, Viradouro e Vital Brazil. 
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IMAGEM 3: BAIRROS DE NITERÓI 

 

 
Fonte: Google 

 

 

 

A nossa pesquisa foi realizada com 25 pessoas moradoras e não moradoras            

de Niterói. Ao todo 23(92%) dos respondentes são moradores. 
 

IMAGEM 4: MORADOR DE NITERÓI 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

A pesquisa confirmou nosso levantamento e o comportamento do consumidor          

na era digital. Um total de 13 (52%) disseram que não frequentaram uma agência de               
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viagens nos últimos 3 anos. Por conseguinte, 6 (24%) estiveram presentes em uma             

agência física e 4 (16%) estiveram de duas a três vezes. 
 

 

IMAGEM 5: FREQUENCIA EM AGÊNCIA DE VIAGENS 

 

Fonte: Autor (2018) 

Dentre os serviços requisitados em uma agência de viagem, 14 (56%) vão            

em busca de informações ou pacotes de turismo, o Câmbio foi o serviço em              

segundo lugar  com 6 (24%) de requerimento, seguida de 5 (20%) de consultoria. 
 

IMAGEM 6: SERVIÇOS 

 

Fonte: Autor (2018) 

Do total, cerca de 14(56%) do público respondente do questionário era do            

sexo feminino. 
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IMAGEM 7: SEXO 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

A faixa etária dos colaboradores encontram no seguinte perfil, de 15(60%) de            

jovens de 18 a 24 anos, seguida de 7(28%) com idade de 25 a 44 anos e 3(12%)                  

com idade de 45 a 64 anos. Em nossa pesquisa nenhuma pessoa de 65 anos ou                

mais colaborou com nosso trabalho. 
 

IMAGEM 8: IDADE 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

O nosso público alvo são pessoas com bastante tempo livre, e nosso público             

respondente obteve 20(80%) na condição de Solteiro, no quesito estado cívil.  
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IMAGEM 9: ESTADO CÍVIL 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Em relação a escolaridade 12(48%) possuem o Ensino Superior completo. 

IMAGEM 10: ESCOLARIDADE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Reforçando o perfil de público alvo, nossos colaboradores apresentam em          

maioria condições para ocuparem as faixas B e C, ideal para manter ativo nosso              

negócio. Na pesquisa, 9(36%) possuem como renda familiar mensal de R$ 5.280,00            

e R$8.800,00, 7(28%) possuem de R$ 2.641,00 a R$ 5.280,00 e 3(12%) possuem             

entre R$ 8.800,00 a R$ 10.560,00. 
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IMAGEM 11: RENDA FAMILIAR 

 

Fonte: Autor (2018) 

As pessoas estão decididas em realizar a pesquisa e consulta via internet,            

reforçando a nossa missão de ser uma exceção no mercado e resgatar esse             

público. No total, 20(80%) dos respondentes acusaram que utilizaram,         

principalmente, sites especializados para preparar sua próxima viagem. 
 

 

IMAGEM 12: TIPO DE CONSULTA 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Dentre as profissões dos colabores da pesquisa, tivemos Jornalista,         

Recepcionista, Empresária, Advogado, Professor, Auxiliar administrativo e       

Turismólogo. 
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Em relação ao tipo de bebida, a cerveja fora o item mais acusado como              

preferido dos viajantes, com 12(48%) de confirmação, em seguida 4(16%)          

colocaram a Vodka como o segundo item indispensável em nosso negócio, o Vinho             

ficou na terceira colocação com 3(12%) de preferência. As bebidas como           

Conhaque, Cachaça, Whisky eTequila ficaram com apenas 1 voto ou 4% das            

intenções. 
 

 

IMAGEM 13: BEBIDAS 

 

Fonte: Autor (2018) 

Em relação aos jogos, 10(40%) das pessoas respoderam que Games são           

indispensáveis no nosso modelo de negócio, assim como 5(20%) apontaram a           

Sinuca como item de importância e outros 2(8%) escolheram a Sueca como sua             

preferência. 
 

IMAGEM 14: JOGOS 

 

Fonte: Autor (2018) 
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A última pergunta foi sobre a possibilidade de “ir a uma agência e encontre              

um ambiente com opções de bar, jogos e convivência o que acharia?”, cuja fora              

apontados mais fatos positivos que negativos como mostrado abaixo. 
 

IMAGEM 15: AVALIAÇÃO 

POSITIVA NEGATIVA 

Interessante. Arriscado de ficar bêbada e comprar      
viagens fora dos planos/orçamento. 

Legal. Nada conveniente. 

Inteligente, pois distrai o cliente. Sem sentido. Entro na agência para      
resolver meu "problema" o mais rápido      
possível e ir embora. 

Muito atrativo. Não ia dar certo, pois fecharia uma       
viagem cara quando estivesse bebada. 

Ótimo! Iria sempre. Não iria utilizar. 

Diferente. Legal, mas não vejo muito encaixe com       
o ecoturismo. 

Sensacional.  

Inovador.  

Jogo de marketing para atrair     
contratantes. 

 

Interessante, pode ser mais    
descontraído. 

 

Interessante, mesmo sem combinar    
muito com o quê procuramos em uma       
agência de viagem. 

 

Bom.  

Excelente.  
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Super legal.  

Legal e criativo.  

Me interessaria.  

Fonte: Autor (2018) 

2.2 Estudo dos Concorrentes 

 

Por meio do marketing digital, todo conteúdo produzido na web passa a ser             

acessível com pesquisa apurada, dando à possibilidade de a empresa saber das            

atividades dos concorrentes. Tal aitividade permite analisar o marketing de          

conteúdo, oferecendo uma linha para a detecção de falhas, visualizar oportunidades           

e direcionar estrátegias. No nosso Marketing digital, o profissional responsável pelo           

setor fará uso das seguintes plataformas de análise de conteúdo dos concorrentes:  
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IMAGEM 16: FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL 

 

Fonte: SEBRAE (2017) 
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Há a concorrência direta, na qual um negócio oferece produtos iguais para o             

mesmo público com o mesmo preço em um mesmo formato de ponto de venda ou               

em pontos de venda diferentes, visando alcançar o mesmo nicho de mercado, que             

podemos dizer que seria as empresas de segmento em Ecoturismo e Aventura. E a              

concorrência indireta que oferece produtos semelhantes a outra empresa, com o           

objetivo de conquistar o mesmo perfil de cliente, no case teríamos o segmento em              

Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Sol e Praia ,Turismo de Esporte,             

Turismo cultural e  Turismo Náutico. 

Com auxílio do SEBRAE, entendemos que alguns pontos serão necessários          

para a análise dos concorrentes, visando à expansão do negócio: 

● Identificar os pontos de venda que oferecem produtos similares; 

● Definir os pontos fracos e fortes da empresa que comercializa os mesmos            

produtos; 

● Identificar as oportunidades e ameaças do negócio; 

● Promover ações que favoreçam o posicionamento do produto no mercado. 

2.3 Estudo dos Fornecedores 

 

● Companhias aéreas nacional e internacional; 

● Companhias rodoviárias nacional e internacional, empresas de serviço de         

transfer e locadoras de veículos (Principais intermediadoras: Click bus, Trend          

Operadora, Hertz); 

● Centros Excursionistas; 

● Meios de Hospedagens: Hotéis, Pousadas, Resorts entre outros (Principais         

intermediadoras: AirBnB, Trend, Beds on line ou direto com o meio de            

hospedagem); 

● Operadoras de Turismo: Receptivo e Emissivo (Trend Operadora, Flytour,         

Master Operadora, Schultz Operadora); 

● Parques Temáticos; 

● Seguradoras e empresas de assistência viagem; Companhias de        

telecomunicação - para ligações no exterior (USAPHONE); 
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● Órgãos governamentais, associações e instituições de proteção ao meio         

ambiente e incentivo ao turismo (Abav, Convention&Bureau, Ministério do         

Turismo); 

● Consulados(Vistos). 
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3.  PLANO DE MARKETING 

 

O plano de marketing oferece de um modo atraente, os serviços da empresa,             

assim como seu modo de funcionamento, estruturação e fortalecimento da marca,           

visando ações para manter, melhorar e potencializar o número de clientes ativos.            

Esse ponto de contato com o público fomenta a construção de uma marca. Os              

canais utilizados em nossa estratégia não se limita apenas aos canais externos            

(como a mídia), mas também pelo público interno que pode ter ou não contato com               

o cliente final ou parceiros.  

 

3.1. Descrição dos Principais Pontos e Serviços 

 

A agência de viagens possui 3 funções que são a de intermediadora de             

serviços entre as agências e os clientes; operadora, planejando, organizando, e           

vendendo os pacotes para atender os clientes; e a de consultoria, onde a agência              

presta informações detalhadas e aconselha seus clientes de forma a aumentar o            

conhecimento do cliente a respeito do destino. 

De acordo com Calveras (2006), citado por Tavares e Neves (2011) o             

cliente está mais exigente, deseja estar mais informado de como deve se comportar             

para que sua viagem seja perfeita, mostrando o importante papel das agências na             

garantia de qualidade e segurança. Devido a evolução tecnológica e as           

modificações no mercado de turismo, os consumidores obtiveram maior acesso a           

gama de informações e facilidades que antes apenas tinha acesso somente em uma             

agência de turismo (PEREIRA; MAIA, 2012). Assim os consumidores conseguiram          

ter um contato maior diretamente com os fornecedores dos produtos. 

Os clientes ainda procuram algo a mais a respeito de informações que não é              

encontrada na internet, o cliente busca o contato humano, experiência, atenção e a             

criatividade de profissionais qualificados (LONGHINI; BORGES, 2005).  

As agências precisam também aprimorar as suas formas de trabalho, vendo           

qual tipo de mercado onde está inserida e quais são as vontades do cliente pelo               

inédito, pelo diferencial. À diminuição paga nas comissões repassadas dos          

produtores para as agências por serviços, baixou a remuneração dos agentes, que            

35 



 

estabelecem novas políticas e cobrar taxas na prestação de serviços (DOLNICAR;           

LAERSSON, 2007) 

O papel dos agentes vêm se modificando, pois o profissional precisa estar            

especializado, capacitado e experiente para que ofereça informações estratégicas,         

se tornando um dos diferenciais competitivos da agência (CALVERAS, 2006).          

Dando assim uma característica para o profissional, muito além de sua função            

principal de intermediador ou vendedor de um produto, com ênfase na qualidade de             

atendimento e ampliação de seus conhecimentos na tentativa de melhor atender,           

conquistar e fidelizar o cliente (TAVARES; NEVES, 2011).  

A forma mais adequada que as agências encontraram para driblar os           

impasses do mercado, foi a prestação de serviços classificados como consultoria de            

viagem, como aponta Livi (2008). Os consultores de viagens ainda não foram            

reconhecidos no Brasil, consumidores ainda não conseguem encontrar a diferença          

em relação ao agente de viagens, diferentemente dos EUA e da Europa, onde esse              

profissional já é bastante reconhecido. O consultor deve possuir 3 habilidades que            

são a técnica, parte operacional do agenciamento; relacionamento, que são          

habilidades interpessoais; e conhecimento, habilidades da própria consultoria.  

O consultor orienta, acessora, aconselha e mostra para o cliente qual o            

melhor destino dentro dos desejos e perfil do cliente diferenciando-se do agente de             

viagem. Embora essa profissão esteja em processo de valorização, problemas são           

gerados a respeito de que muitas pessoas se aproveitam do novo momento para             

atuar na área como consultor, sem possuir o conhecimento e a experiência            

necessária para a atuar no mercado de trabalho (PALMER e MCCOLE, 1999). 

Um bom consultor, segundo normas da ABNT, deve participar de políticas de            

qualidade, mantendo-a, criando diferenciais nos seus serviços; manter o controle          

sobre o desempenho de produtos, serviços e processos de empresa;          

operacionalizar produtos, incluindo à confirmação de serviços, informando        

detalhadamente os componentes da viagem; e assessorar o cliente na          

documentação de viagem. 

Dessa forma, em razão de inúmeros fatores, a dinâmica de          

operacionalização e atuação das agências de viagens vêm passando por          
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modificações significativas e os profissionais que atuam nessas empresas precisam          

de uma nova capacitação para atuar nesse mercado (CALVERAS, 2016).  

A qualificação tão demandada nos dias de hoje, tornou-se fundamental para           

se lidar com o perfil de cliente diferenciado que temos no mercado. Assim, para se               

destacar, o profissional terá que ser muito mais que um vendedor, tem que ser um               

especialista para poder oferecer o serviço desejado pelo cliente mais exigente, fruto            

do desenvolvimento técnico-informacional. Além do fato de que para continuar          

atuando nesse mercado é necessário que se melhore o serviço prestado, pois as             

empresas que não conseguirem acompanhar tal dinâmica de operação, não          

conseguirá se manter e atuar nesse setor bastante competitivo (TAVARES; NEVES,           

2011). 

Para o estabelecimento de uma agência de ecoturismo presente no mercado           

e com capacidade para atender a demanda doméstica e internacional, nossa           

capacidade comercial será ampliada, por meio de acordos gerenciais com franquias           

ou franchising empresarial, redes internacionais, cade share e joint venture. O ponto            

mais importante e diferencial de nosso negócio é a opção do cliente mudar de              

pacote ou serviço, mesmo que tenha assinado contrato de prestação de serviços,            

sem ônus/multas/encargos para o requerente (consumidor).  

 

3.2 Preço 

 

A Wanderlust Adventure estará sempre atenta aos preços dos produtos          

concorrentes. Nesse sentido, poderemos encontrar uma boa oportunidade de atrair          

compradores, assim como, enfrentar o desafio de ter que baixar preços e fazer             

mudanças para não perder clientes em períodos de crises econômicas e baixa            

sazonalidade.  

A priori, no curto prazo, como estratégia de ganho de mercado e efetivação             

de clientes, vamos oferecer um produto (pacotes de viagem) de qualidade com            

baixo custo, com o objetivo de serem acessíveis para vender mais no início de              

operação da agência. Isso pode variar conforme o desenrolar do negócio, que está             

ligado a identificação dos concorrentes e comportamento do consumidor, em          

relação à demanda dos nossos serviços. 
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3.3 Estratégias Promocionais 

 

A promoção é um ação que tem como fundamento apresentar, informar,           

convencer ou lembrar os clientes de comprar os seus produtos ou serviços e não os               

dos concorrentes. O site institucional é uma forma primária de contato da marca             

com os consumidores. Ferramenta de divulgação da Wanderlust, seu principal          

objetivo é informar com detalhes os serviços oferecidos, estrutura de atendimento e            

comunicação. A linguagem adotada no site auxiliará todos os tipos de públicos            

adeptos do estilo de vida mochileiro, visando incentivar o comércio e relação com             

nossa empresa de forma ética e reponsável. Esse serviço será terceirazado por            

empresa especializada em programação e design de sites web. 

E-magazines, ou revistas eletrônicas, são espaços online que propiciam o          

acesso a conteúdos diversos para consumidores que precisam de informações,          

referências e dicas de forma antecipada para decidir sobre seu próximo destino. Tal             

ação será reforçada pela aquisição de serviços filtros que direcionaram potenciais           

clientes para as revistas. Tais serviços serão realizados pelo Google Adwords,           

Google Analytics e ações de divulgação em sites de público com perfil de             

mochileiro. 

As redes socias Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp servirão como         

aliadas na comunicação e lançamentos de pacotes, promoções e canais de           

relacionamento com o cliente, juntamente com post de informações, fotos e vídeos            

de nossos produtos (destinos).  

O atendimento aos clientes será intermediado pelas plataformas de telefone,          

chat, newsllester e email. E nossa empresa se responsalizá por responder de            

maneira fidedigna a todas os contatos, dúvidas e esclarecimentos, sendo nossa           

maior preocupação não deixar que nenhuma solicitação de comunicação seja          

ignorada e ao mesmo tempo o nosso potencial cliente obtenha uma visão negativa             

de nossos serviços. 
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3.4 Estruturas de Comercialização 

 

Em primeiro lugar, nosso objetivo é conquistar a simpatia e confiança do            

cliente. Isso só é possível se fizermos o básico esperado pelo cliente e ofecer um               

ótimo serviço, cumprindo o prometido e oferecendo um ótimo atendimento.          

Entendemos que se fizermos o serviço com excelência, estaremos bem próximo da            

fidelização de clientes. É de suma importância 4 pontos imprescindíveis para o            

sucesso do negócio: 

● O primeiro passo é conhecer bem nossos clientes com uma boa           

imagem por meio das redes sociais e do atendimento personalizado; 

● O segundo ponto seria, criar relacionamentos de longo prazo, pois um           

cliente que compra sempre é um cliente mais rentável para a empresa            

no longo prazo; 

● Em terceiro lugar, nosso compromisso é entregar mais do que o            

prometido, pois em nossa loja teremos atividades de bar e jogos. Para            

aqueles clientes que realizarem consumo no bar, ganharão uma         

caneca personalizada e, para os que adquirirem algum serviço,         

ganharão um mochilão personalizado da agência. Nos atendimentos        

externos, como é o caso do “Vip Service”, o agente vai no local             

agendado pelo cliente, sempre com um cooler, disponibilizando, além         

de um atendimento diferenciado, algumas opções de bebida, e os          

mesmos brindes da loja física); 

● E por último, criando uma estratégia de fidelização, nas compras          

acima de R$ 4.000,00, o cliente terá um desconto de 5% em cima do              

valor total do serviço. 

3.5 Localização do Negócio 

Icaraí é polo de Lazer e Turismo, com uma orla muito procurada para             

praticantes e adeptos de atividades físicas. Segundo o censo do IBGE de 2010,             

Icaraí possui o melhor índice de IDH, é o bairro mais populoso de Niterói (variação               
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entre 15% e 20%). E cerca de 69,5% da população do bairro, possui entre 15 e 64                  

anos, principal faixa etária do nosso público consumidor. 

IMAGEM 17: LOCALIZAÇÃO  

 

 

Fonte: Autor (2018) 

Nosso foco é gerar a experiência positiva, bem como atender o cliente e             

deixá-lo com uma boa imagem da empresa, tanto na recepção e na saída da praça               

comercial. A localização preza para identificar o melhor ponto comercial para           

alcançar o público-alvo, levando em conta benefícios e condições de segurança,           

levando em consideração os dados de segurança pública do munícipio;          

Infraestrutura, a exemplo de estacionamento e facilidade de transporte público          

municipal e intermunicipal. 

Em relação a localização de fornecedores, nosso negócio não precisa ter           

uma preocupação, visto que os serviços turísticos são bens intagivéis. O local é             

bem sinalizado, limpo, arborizada e com bastante luminosidade, principalmente no          

período noturno, o que facilita e impulsiona à circulação de pessoas durante todo o              

dia em diferentes épocas do ano. 

Embora o Bairro de Icaraí apresente o preço mais elevado de Niterói, é viável              

investir em imóveis (sala comercial), como pode observar nos dados dessa imagem            

da Agente Imóvel. Há redução dos preços do metro quadrado em Niterói por causa              

da crise econômica, nos últimos meses de 2017 e a pespectiva de recuperação             

econômica no ano de 2018, em paralelo à retomada do crescimento do PIB e queda               

do juros. 
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IMAGEM 18: METRO QUADRADO EM NITERÓI 

 

Fonte: Agente Imóvel 
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3.6 – Análise da matriz F.O.F.A.  

 

No quadro abaixo temos a análise estratégica para estudo do ambiente           

interno e externo do nosso mercado. Tal demonstrativo ajudará a orientar políticas            

de marketing, preços e perfil dos concorrentes e clientes.  

 
IMAGEM 19: ANÁLISE FOFA 

 
Fonte: Autor 2018 
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4. PLANO OPERACIONAL 

 

O Plano Operacional é a estrutura que tem como meta trazer resultados no             

curto prazo e relata as tarefas a serem realizadas pelos colaboradores da empresa.             

É um passo a passo do que a organização deve fazer para o alcance da               

properidade. Este plano, é responsável por cuidar das rotinas diárias da empresa,             

garantindo que os colaboradores cumpram suas responsabilidades de acordo com          

as políticas estabelecidas, voltado para a maixmização de resultados, mais          

detalhado que um plano estratégico e plano tático. 

Tal projeto tem como fim também identificar responsabilidades, atividades,         

recursos e dividr tarefas. Tem como ênfase os meios, ou seja eficiência, já o              

planejmaneto tático e estratégico tem foco na eficácia, os fins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



 

4.1 Layout  

 
FIGURA  20: AÉREA 

 
Fonte: Google 
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FIGURA 21: TRIDIMENSIONAL 

 
Fonte: Google 

 

4.2 Capacidade Produtiva, Comercial e Produção de Serviços 

 

Tendo em conta que nossos serviços são intangíveis, nossa capacidade          

produtiva é de acordo com o padrão de demanda de nossos clientes, levando em              

consideração os efeitos externos (Câmbio, Inflação e Juro) a atividade turística que            

influenciará na procura dos nossos serviços.  

Dessa forma, fatores sócio-econômicos e políticos podem influenciar na         

compra, bem como a instabilidade financeira irá pesar na balança para direcionar as             

pessoas a consumirem ou não pacotes turísticos. Nossa meta a curto prazo, é             

garantir boas vendas com nossas políticas de marketing e estratégias de preços. 

As vendas previstas são de fechamento de no mínimo 1 excursão           

Internacional, Nacional ou Estadual (Destinos Variados) por semana para grupos de           

no minímo 15 pax e máximo 44. Além de acessoria e consultorias, passagens             

aéreas, rodviárias, reservas de meios de hospedagem, Transladao/Transfer, Seguro         

de viagem, Locação de Automóveis, Câmbios, Entradas em atrativos, Guias e fotos. 
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4.3 Necessidade de Pessoal 

 

Em nosso planejamento, pretendemos ter como capital humano, no início de           

operação/inauguração da empresa, cerca de 11 colaboradores no quadro de          

funcionários da empresa. Sendo eles um Diretor Administrativo-financeiro, um         

Diretor Comercial, um Supervisor comercial, um Supervisor Financeiro, dois Agentes          

de Viagens especializado em Ecoturismo e Aventura e um estagiário.  

 
FIGURA 22: QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 
Fonte: Autor (2018) 
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5. PLANO FINANCEIRO 

5.1 Estimativa dos Investimentos Fixos 

 

Nas figuras acima estão descrito o mobiliário do escritório desde máquinas e            

equipamentos, bem como seu valor unitário e o quantitativo necessário para           

operação da empresa. 
FIGURA 23: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

FIGURA 24: MOVÉIS E UTENSÍLIOS 

 
Fonte: Autor (2018) 
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5.2 Capital de Giro 

 

Já na figura acima estão descritos os serviços que serão ofertados em nossa             

agência. 
FIGURA 25: SERVIÇOS 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

IMAGEM 26: CONTAS A RECEBER 

 
Fonte: Autor (2018) 

48 



 

Agora estão descritos em média ponderada por dia a estimativa ndo 

fornecimento de serviços. 
 

FIGURA 27: FORNECEDORES 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Abaixo estão os demonstrativos do custo com capital estimado em dias e o             

giro de capital mínimo em dinheiro. 
 

FIGURA 28:  CAPITAL DE GIRO 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
FIGURA 29: CAPITAL MÍNIMO 

 
Fonte: Autor (2018) 
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5.3 Investimentos Pré-operacionais 

 

Nesse item está a estimativa de custos com custos pré-operacionais para           

abertura e funcionamento da loja de forma simpes. 

 
FIGURA 30:  INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

5.4 Investimento Total 

 

Na figura abaixo estão descritos os investimentos fixos, capital de Giro e 

Investimentos. 
FIGURA 31: DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Na próxima figura estão os recursos próprios e de terceiros. 
 

FIGURA 32: FONTE DE RECURSOS 

 
Fonte: Autor (2018) 
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5.5 Estimativa de Faturamento Mensal da Empresa 

 

Na próxima imagem está descrito o custo variável  da nossa empresa. 

 
FIGURA 33: FATURAMENTO 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

5.6 Estimativa do Custo Unitário de Materiais Diretos  

 

Esse ponto descreve os gastos variáveis com matérias-primas, como trata-se          

de uma agência de viagens que trabalha com produtos intangíveis, nossa matéria            

prima  mais utilizada é papel ofício e cartuchos de impressoras. 

 
FIGURA 34: INSUMOS 

 

Fonte: Autor (2018) 
 

 

5.7 Estimativa dos Custos de Comercialização 

 

Nesse quesito será descrito os encargos diretos (alíquotas) e indiretos sobre           

a receita mensal da empresa. 
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FIGURA 35: COMERCIALIZAÇÃO 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

5.8 Estimativa dos Custos com Mão de Obra 

 

Neste item está estimado os cargos e funções necessarios para o quadro de             

funcionários da empresa, bem como encargos socias e dalário bruto e líquido. 

 
FIGURA 36: CUSTOS COM MÃO DE OBRA 

 

Fonte: Autor (2018) 
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5.9 Estimativa do Custo com Depreciação 

Ao levar em consideração os desgastes de máquinas, mobiliário e          

equipamentos ao longo do tempo, é necessário estimar a vida útil do bem para              

estratégias de preço e reposição do capital. 
 

FIGURA 37: DEPRECIAÇÃO 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

5.10 Estimativa dos Custos Fixos Operacionais 

 Agora estao descritos os gastos fixos para operacionalizar a empresa. 

 
FIGURA 38: CUSTOS FIXOS 

 

Fonte: Autor (2018) 
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5.11 Demonstrativo de Resultado 

 

Nesse momento estão descritos o balanço final de demonstrativo de          

resultado operacionais, desde receitas, gastos, margem de contribuição e resultado          

operacional. 
FIGURA 39: DRE 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

5.12 Indicativos de Viabilidade 

5.12.1 Ponto de Equilíbrio 

 

IMC (INDICE DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO) = R$ 62.212,00 

RT (RECEITA TOTAL) = R$ 62.442,00 

CVT (CUSTO VARIÁVEL TOTAL) = R$ 230,00 

CFT (CUSTO FIXO TOTAL) = R$ 29.570,00 

 

IMC = RT-CVT/RT =  

R$ 62.442,00 - R$ 230,00/ R$ 62.442,00 =  

0,99 

 

PE = CFT/ IMC =  

R$ 29.570,00/ 0,99 =  

R$ 29.868, 00 
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6 – CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Por fim é estimulado o cenário de receita em 3 momentos, levando em              

consideração baixa e alta temporada, crises, politicas econômicas, desemprego,         

valorizaçao e desvalorização de câmbio que poderá afetar positivamente ou          

negativamente a procura de nossos serviços. 

 
IMAGEM 40: CENÁRIOS 

 
Fonte: Elaboração própria 
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7 – AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO 

 

A maior vantagem do nosso serviço será a oportunidade de network,           

acessoria antes da viagem, segurança com profissionais altamente qualificados e          

prestação de serviços atendendo o desejo dos clientes. Tendo em vista a retomada             

do desejo de clientes por um ambiente fisíco com a possibilidade de contato direto              

com o vendedor, nossa agência oferecerá um atendimento personalizado,         

oferecendo experiência exclusiva para o cliente, em conjunto com sorteios de           

brindes. 

A agência trabalhará com fornecedores responsáveis e sustentáveis em         

relação ao meio ambinete. Além disso, nossa empresa preza pela comodidade, com            

a finalidade de levar a melhor experiência para nosso cliente supeando ao máximo             

suas expectativas. É proposto também a visita de nossos clientes, em sua            

residência, de modo esporádico nas baixas estações, para apresentar propostas,          

fotos e vídeos de destinos mais badalados e requistados no mercado, em pesquisas             

de intenções de viagens.  

O nosso serviço supera as expectativas também em comparação aos nossos           

concorrentes com acessorias personalizadas a qualquer momento. Outro ponto é a           

oportunidade de flexibilização de nossos serviços, sendo possível que o produto           

seja alterado pelo cliente, após assinatura de contrato de compra de pacote, se for o               

seu desejo. 
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9. ANEXO 1 

PERGUNTAS DA PESQUISA 

2. Com que frequência foi a uma       

agência nos últimos 3 anos? 

➢ Nenhuma 

➢ Pelo menos uma vez 

➢ De duas a três vezes 

➢ Quatro vezes 

➢ Mais de quatro vezes 

1. É morador de Niterói? 

➢ Sim 

➢ Não  

4. Sexo 

➢ Feminino 

➢ Masculino 

3. Que tipo de serviço mais procura? 

➢ Turismo 

➢ Câmbio 

➢ Consultoria 

6. Estado civil  

➢ Solteiro 

➢ Casado 

➢ Viúvo 

➢ Divorciado/Separado 

➢ União estável 

 

5. Idade 

➢ de 18 a 24 anos 

➢ de 25 a 44 anos 

➢ de 45 a 64 anos 

➢ 65 anos ou mais 

8. Renda familiar mensal 

➢ Até R$ 880,00 

➢ Entre R$ 881,00 e R$ 

2.640,00 

➢ Entre 2.641,00 e R$ 5.280,00 

7. Nível de escolaridade completo 

➢ Sem escolaridade 

➢ Ensino Fundamental 

➢ Ensino Médio 

➢ Ensino Superior 

59 



 

➢ Entre R$ 5.281000 e R$ 

8.800,00 

➢ Entre R$ 8.800,00 e R$ 

10.560,00 

➢ Especialização 

➢ Mestrado 

➢ Doutorado 

➢ Pós-doutorado 

 

10) Frequenta bar? Sem sim, quantas      

vezes por semana? 

9. No processo de obtenção de informações para 

realizar essas viagens, nesses últimos três anos, 

você procurou principalmente… 

➢ Agências de viagens 

➢ Cadernos de turismo de jornais 

➢ Revistas especializadas 

➢ Sites de busca ou especializados em turismo 

➢ Informações de amigos/parentes 

 

12. Toma Bebida Alcoolica? 

➢ Cerveja 

➢ Vinho 

➢ Whisky 

➢ Vodka 

➢ Cachaça 

➢ Conhaque 

➢ Tequila 

 

11) Qual sua profissão?  

14. Caso necessite ir a uma agência e

encontre um ambiente com opções de

bar, jogos e convivência, o que 

acharia? 

13. Gosta de Jogos?  

➢ Sinuca 

➢ Games 

➢ Sueca 
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