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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A G&D Turismo foi fundada por Rita de Cássia Pinheiro no ano de

2018, após concluir o curso de tecnólogo em gestão de turismo. Como pessoa

pertencente a classe C e sabendo que a grande maioria desta classe possui

poucas experiências turísticas, seja por falta de conhecimento ou recursos

financeiros, Rita quis investir nesse ramo para que outras pessoas tivessem a

oportunidade de desfrutar de momentos culturais, descanso e lazer.

Após iniciar um curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e ter um

contato maior com deficientes auditivos, eu, Gabriela Pinheiro, identifiquei que

este era um público esquecido e que poucos conseguiam passear pois não

encontravam acessibilidade nos atrativos e pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Aprofundando mais um pouco no assunto, identifiquei que não existe nenhuma

agência de turismo no Rio de Janeiro especializada em libras.

O mercado de turismo no Rio de Janeiro está crescendo cada vez mais,

consequentemente o número de concorrentes também está aumentando. Visando

segmentar os serviços prestados e atender um público que por muito tempo foi

esquecido, a G&D Turismo, além de oferecer serviços para ouvintes, irá atender

aos surdos e/ou deficientes auditivos. Só no Rio de Janeiro são aproximadamente

165 mil pessoas com deficiência auditiva, isso equivale a aproximadamente 1% da

população carioca.

Nossa missão é proporcionar momentos de lazer, descanso e aprendizado,

fazendo com que o indivíduo desfrute com plena liberdade e independência.

A princípio nosso campo de atuação é o estado do Rio de Janeiro.

Oferecemos pacotes de passeios pré estabelecidos e também personalizados,

estes poderão ser realizados individualmente ou em grupo.

Nossos objetivos são:

- Alcançar um padrão de excelência na prestação de serviços;
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- Captar novos clientes e fidelizar os já existentes;

- Oferecer experiências turísticas diferenciadas;

Desejamos ser uma agência de turismo reconhecida no estado do Rio de

Janeiro por prestar um serviço de qualidade e que atenda, com equidade, às

necessidades de seus parceiros e clientes.

Inicialmente o negócio precisa de um investimento no valor de R$15.124,60 e

terá um retorno desse valor em aproximadamente 1 ano e 10 meses.

Após 3 anos, a empresa espera faturar um valor de aproximadamente

R$73.891,93.

2. OPORTUNIDADE

O turismo é uma atividade que está associada ao descanso, diversão, mas

também viabiliza o acesso à cultura e, consequentemente, tem grande

contribuição na educação. É interessante pensar no turismo como ferramenta

transformadora.

O Brasil se destaca mundialmente por sua diversidade cultural. Além de ter

uma ampla extensão territorial, conta também com inúmeros atrativos naturais e é

conhecido por ter uma população calorosa e hospitaleira. Isso contribui para que

seja um país alvo de diversos públicos e de diversas modalidades turísticas, seja

religioso, negócios, cidades históricas, praias e eventos, como o carnaval e

réveillon.

Segundo matéria publicada na revista Isto é, o Rio de Janeiro recebeu

cerca de 1,7 milhão de turistas na virada do ano de 2020 e contou com

aproximadamente 2,9 milhões de pessoas na celebração do réveillon na praia de

Copacabana, segundo dados oficiais divulgados pela RioTur (empresa de Turismo

do Município do Rio de Janeiro). Oitenta por cento dos turistas vieram de outros
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estados, particularmente de São Paulo e Goiás, e 20% foram visitantes

estrangeiros, sobretudo de Argentina, Chile e Estados Unidos.

A receptividade de diferentes pessoas agregam ao desenvolvimento

sócio-econômico-cultural, sendo estes capazes de unir o acúmulo de renda ao

envolvimento e conscientização positiva da população local para a prática do

turismo como elemento propulsor e eficaz para ampliação da inclusão social e

econômica da região. Segundo o jornal Valor Econômico, o setor de turismo

injetou R$14 bilhões na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2019.

Segundo o Anuário Estatístico Básico de Turismo do Brasil 2019-2020

disponibilizado pelo Ministério de Turismo, o Brasil conta com mais de 29 mil

agências prestadoras de serviços turísticos regularmente cadastrados no Sistema

de Cadastro dos Empreendimentos, Equipamentos e Profissionais da Área de

Turismo (CADASTUR), destas, 4016 estão no Rio de Janeiro.

O turismo, também, pode ser agente de inclusão social. Esta inclusão tem

sido tema de novela, marketing de

empresas, anúncios publicitários etc.

Entretanto, para as pessoas com

necessidades específicas, esta é uma

atividade, ainda, com enormes

restrições e, na maioria das vezes,

absolutamente inacessível. Segundo

um estudo divulgado em fevereiro de

2020 pelo IBGE, aproximadamente 9,7

milhões de brasileiros têm algum

problema relacionado à surdez, estes

estão concentrados como mostra a

imagem ao lado:

Figura 1 - Disposição dos Surdos pelo Brasil
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No Rio de Janeiro são aproximadamente 165 mil pessoas com deficiência

auditiva, isso equivale a aproximadamente 1% da população carioca. Nesse

contexto, existe também uma clientela que requer serviços especializados.

Esses grupos encontram barreiras nos ambientes turísticos e com isso

muitos acabam se privando de viver momentos de lazer, que pode-se considerar

fundamental para o ser humano pois ajuda a descansar, aumenta a criatividade,

melhora a concentração, diminui o estresse, contribui com a saúde num todo e

traz felicidade. Os obstáculos humanos e sociais impõem-lhe restrições ao

exercício da cidadania plena, de uma vida digna e participativa. De acordo com

uma pesquisa realizada pelo Ministério de Turismo, as pessoas com necessidades

especiais, em grande maioria, viajam/passeiam acompanhados, seja de familiares

ou amigos, e prezam pelo planejamento.

Atualmente pode-se encontrar agências de turismo com serviços

especializados no atendimento a pessoas com necessidades especiais, como a

Turismo Adaptado (SP), Accessible Tour (SP), Viagem Acessível (PR) e Rio

Accessible Tour (RJ).

Diante do cenário competitivo no mercado de turismo e buscando

alternativas para solucionar o problema de inclusão social, a G&D Turismo, além

de atender ao público que não possui necessidades especiais, decide se

especializar no atendimento às pessoas com deficiência auditiva, independente do

seu grau de surdez.

Até pouco tempo atrás, o deficiente auditivo era visto como uma pessoa

incapaz e que não poderia realizar diversas atividades. Muitos ainda enfrentam

inúmeros obstáculos em seu dia-a-dia e isso reflete também no que diz respeito

ao atendimento de qualidade para o surdo no turismo. Consequentemente, eles

acabam retendo seu desejo de passear e viajar porque a sociedade não está apta

a oferecer-lhes um atendimento personalizado em LIBRAS (Língua Brasileira de

Sinais).
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As pessoas com surdez não estão em busca de reabilitação e adaptação à

sociedade, elas são seres humanos, querem estar no mundo e interagir

socialmente. Os surdos precisam ser vistos como cidadãos comuns, precisam ser

compreendidos e ter uma comunicação assertiva para que tenham uma boa

experiência turística. Para tal, oferecemos serviço totalmente personalizado,

visando atender e entender as reais necessidades dos nossos clientes, a fim de

que este desfrute o passeio com liberdade e segurança.

3. A EMPRESA
A G&D Turismo é uma agência de turismo que atua no estado do Rio de

Janeiro, tem por objetivo proporcionar momentos de lazer e enriquecimento

cultural aos turistas pertencentes às classes sociais C e D. Pensando no cenário

de inclusão social, buscamos oferecer um serviço especializado para atendimento

do público deficiente auditivo, a fim de que estes também tenham o privilégio de

vivenciar momentos únicos com liberdade e segurança.

3.1  Dados cadastrais

Razão social: G&D Turismo

Endereço: Avenida Barão de Japurá, 584 - Jardim Primavera - Duque de Caxias -

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 25213-130

Telefone: (21) 2676-1253

Celular: (21) 98314-5281

Instagram: @gdturismoo

3.2  Perfil dos empreendedores

Gabriela Pinheiro da Franca

● Técnica em Metrologia - INMETRO
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● Graduanda do curso Processos Gerenciais com ênfase em

Empreendedorismo.

● Estudante de libras

Rita de Cássia Pinheiro

● Guia de Turismo pelo CIET

● Tecnóloga em Gestão de Turismo CEFET

3.3  Histórico

Após a conclusão do curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo

no CEFET, Rita de Cássia decidiu abrir sua própria agência de turismo em janeiro

de 2018. Neste mesmo mês foi realizado o primeiro passeio em grupo no formato

de excursão para o parque aquático Aldeia das Águas, na cidade de Barra do

Piraí. Contou com a participação de 45 passageiros.

O que motivou a abertura da empresa foi o desejo de Rita de Cássia em

viabilizar sonhos de pessoas pertencentes a classe social C e D, que muitas vezes

não consegue realizá-los pois não tem condições financeiras e/ou conhecimentos

de lugares acessíveis a sua realidade.

Nos anos de 2018 e 2019 foram realizados alguns passeios, todos no

estado do Rio de Janeiro. Visita exploratória na cidade de Nova Friburgo e

Teresópolis, excursões para festividades em Petrópolis (Natal Imperial e

Bauernfest), Passeios de escuna em Arraial do Cabo e Angra dos Reis.

Em 2020, diante do caos causado pela pandemia mundial, nenhum passeio

foi realizado. Foi um ano de estudos e aprendizados, onde identificamos a

necessidade de investir nessa vertente de turismo inclusivo e melhorar as

experiências turísticas de pessoas com deficiente auditiva.
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3.4 Principais produtos e serviços

Buscando oferecer um serviço de qualidade, a G&D Turismo oferece um

atendimento personalizado a fim de conhecer as necessidades dos clientes e ter

garantia de que as expectativas serão atendidas. Os serviços oferecidos são:

● Passeios em caráter de excursão

● Guiamento individual

● Guiamento em grupo

3.5  Organização e governança

A G&D Turismo é organizada como mostra o organograma a seguir:

Figura 2 -  Organograma Geral da Empresa

Proprietária: MEI-Microempreendedor Individual, é a responsável legal da agência

e guia de turismo cadastrada no CADASTUR. Será responsável pelo

planejamento estratégico do negócio e das atividades turísticas. Estará sempre

em contato com outras agências e guias para fechar parcerias. Supervisionará o

administrativo, a fim de que se mantenha o bom andamento do serviço.
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Administrativo e Intérprete: Responsável por desenvolver o planejamento feito

pela proprietária, compra de insumos, contratação de serviços terceirizados (como

por exemplo: transporte e seguro-viagem) e fazer contato com possíveis clientes.

Esta será também a intérprete de Libras durante os passeios com surdos e/ou

deficientes auditivos .

3.6  Parcerias

A cada roteiro planejado, buscamos guias de turismo locais especializados

nos destinos e isso colaborou para que tivéssemos um vínculo de parceria entre

agência e guias.

Outra estratégia adotada é a realização de passeios em conjunto com outra

agência, corroborando na diminuição de custos e na divulgação de ambas as

partes. Uma das agências que somos parceiras e realizamos passeios é a LMello

Turismo, gerenciada pela guia de turismo Leila Mello.

Ainda não temos como transportar nossos passageiros com transporte

próprio, por exigir um grande investimento, com isso, optamos por fechar parceria

com as empresas Viação UTIL, TOP Rio e Jolin Transportes.

Visando garantir a segurança dos nossos clientes, todos os passeios

contam com o serviço de seguro viagem, que nos garante o amparo necessário

caso haja algum problema com os turistas ou tenha imprevistos no andamento do

passeio. Para tanto, temos uma parceria com a empresa Travel Ace Assistance.

Durante o processo de planejamento estratégico para viabilizar a nova

prestação de serviço especializada em turistas com deficiência auditiva, surgiu a

ideia de parcerias com Associações e Federações como:

● FENEIS: Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos; (Sede

em São Paulo, mas possui uma filial no bairro Tijuca-RJ)

● AGITE RJ: Associação de Tradutores Intérpretes e Guia-Intérpretes de

Língua de Sinais do Estado do Rio de Janeiro;
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● ASDC: Associação de Surdos de Duque de Caxias

● INES: Instituto Nacional de Educação de Surdos

É de suma importância conhecer o perfil e entender o comportamento de

consumo desse segmento, tendo em vista que o conhecimento do mercado que

buscamos atender é essencial para alcançar e superar as expectativas dos

clientes. Estar em contato com essas instituições traz aos olhos da empresa um

olhar crítico e faz com que entendamos ainda mais as reais necessidades

demandadas por essas pessoas, além de nos colocar em contato com os

possíveis clientes.

3.7  Principais clientes

A G&D Turismo estabelece como seus principais clientes pessoas

pertencentes às classes C e D, independente do gênero e grau de escolaridade,

com idade entre 18 e 65 anos, com deficiência auditiva ou não.

3.8  Política de qualidade

A G&D Turismo estima a excelência na prestação de serviço buscando

atender a máxima satisfação do cliente. Por ser uma empresa pequena e em

busca de ascensão no mercado, é garantida a disseminação das suas diretrizes

em relação à qualidade do serviço.

O principal foco é o cliente (turista). Este deve ser bem atendido desde o

primeiro contato e até mesmo após a prestação do serviço (passeio). É dever da

empresa assegurar seu conforto e segurança, por isso prezamos a eficácia dos

serviços baseada nos seguintes valores:

- Ética;

- Segurança;

- Equidade de oportunidades;
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- Respeito nas relações comerciais e interpessoais;

- Obter a satisfação, confiança e preferência dos clientes;

- Busca contínua pelo aprendizado e aperfeiçoamento de desempenho dos

colaboradores;

4. ANÁLISE ESTRATÉGICA

4.1  Visão

Ser uma agência de turismo reconhecida no estado do Rio de Janeiro por

prestar um serviço de qualidade e que atenda, com equidade, às necessidades de

seus parceiros e clientes.

4.2  Foco da empresa

A G&D Turismo atende ao mercado de agência turística no estado do RJ.

4.3  Missão

Proporcionar momentos de lazer, descanso e aprendizado, fazendo com

que o indivíduo desfrute com plena liberdade e independência.

4.4  Oportunidades e ameaças

A análise SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats - no Brasil

também conhecida como FOFA - Força, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, é

uma técnica utilizada para fazer análise de ambiente, sendo usada como base

para gestão e planejamento estratégico de uma empresa. Através dela somos

capazes de enxergar melhor o mercado no qual estamos inseridos.
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Diante disto, pode-se analisar o posicionamento da G&D Turismo frente ao

mercado de agências de turismo no Rio de Janeiro e chegou-se a seguinte

conclusão:

▪ Forças:

- Atendimento organizado e personalizado;

- Guia de Turismo prestativa e atenciosa;

- Guia cadastrado no CADASTUR

- Roteiros turísticos personalizados;

- Boas condições de pagamento;

- Preço justo;

- Horário de funcionamento flexível;

▪ Fraquezas:

- Não ter transporte próprio;

- Não ter uma loja física para atendimento;

- Marca ainda pouco conhecida no mercado;

- Guia de turismo não saber falar na linguagem de sinais;

▪ Oportunidades:

- Investimento no Turismo de proximidade pela Setur-RJ (Secretaria de

Turismo do Rio de Janeiro)

- Agência localizada em um dos estados que recebe o maior número de

turistas no Brasil, segundo dados do Anuário Estatístico de Turismo 2020 -

Ano Base 2019.

- Crescente mobilização no movimento de Inclusão Social

- Tendência pela busca de experiências e vivências locais

▪ Ameaças

- 4016 agências no estado do RJ cadastradas no ano de 2019 no

CADASTUR

- Organizadores de passeios informais não cadastrados

- Mudanças climáticas repentinas
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- Serviços oferecidos pela internet, provendo contato direto das pessoas,

diminuindo a necessidade de intermediários;

4.5  Objetivos, metas e estratégias

Figura 3 - Quadro de objetivos, indicadores e metas

5. ANÁLISE DE MERCADO

5.1  Segmento de Turismo
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“Atividades de pessoas que viajam e permanecem em locais diferentes de

seus ambientes habituais, por um período que não ultrapasse um ano

consecutivo, para fins de lazer, negócios ou outros propósitos.” é como a

Organização Mundial do Turismo e Comissão Estatística das Nações Unidas

definem o conceito de Turismo.

Em sua história, o homem precisou se deslocar pelo mundo por vários

motivos: seja para buscar locais de sobrevivência, conquistar novos territórios ou

se expressar culturalmente. O inglês Thomas Cook foi um dos primeiros a

promover uma viagem organizada na história do turismo, em 1841 ele fretou um

trem para levar 570 pessoas a um congresso antialcoólico. Depois disso, Thomas

começou a organizar viagens de lazer, até que em 1951 fundou a Companhia Cox

& Kings (que infelizmente acabou falindo no ano de 2019 após 178 anos de

operação). No Brasil, o surgimento das agências se deu entre o final do século

XIX e começo do século XX, com as empresas de venda de passagens para

navios.

No decorrer dos anos, o turismo foi ganhando grandes proporções. Com a

estabilidade social e o desenvolvimento da cultura do descanso/bem-estar, uma

vez que suas necessidades básicas estavam sendo atendidas, as pessoas

começaram a interessar-se por viajar e conhecer novas culturas.

O Turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil, ela vem

ganhando relevância econômica e social e contribuindo com o mercado de

trabalho. Assim, o seu estudo é de extrema importância para o desenvolvimento

de novas estratégias. De acordo com o Anuário Estatístico de Turismo 2020 (ano

base 2019), a Arrecadação Federal por Atividade Característica do Turismo (ACT)

foi acima de 20 bilhões de reais, destes, 75% é oriundo da região sudeste do país.

Em 2019, houve um aumento de 1,9% no número de ocupações formais na

economia do turismo.
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Existem diferentes tipos de turismo e o Brasil se caracteriza por oferecer tanto

ao turista brasileiro quanto ao estrangeiro uma gama de opções. Segundo o

Ministério do Turismo, os segmentos prioritários para o desenvolvimento do

turismo no Brasil, que também são os tipos de turismo mais procurados em outros

países são:

● Turismo cultural e religioso: cujo objetivo é enriquecer o conhecimento de

uma determinada localidade, o modo de vida de seus habitantes, com

contato direto da cultura, da arte, do entretenimento e de qualquer outra

atividade que se enquadre na temática do destino ou da região.

● Turismo de negócios: atividades relacionadas a encontros profissionais,

associativos e institucionais com a finalidade de promover negócios, trocas

de informações técnicas, científicas e sociais.

● Ecoturismo: atividade que visa à conservação e à conscientização

ambiental dos patrimônios naturais e culturais de uma região. Baseada nas

características "interpretação", "conservação" e "sustentabilidade", a

atividade busca ensinar ao visitante que os recursos naturais e o patrimônio

cultural de uma região devem ser preservados, a fim de manter o ambiente

favorável à sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental do local

visitado.

● Turismo de sol e praia: atividade relacionada ao descanso, à recreação e

ao entretenimento em ambientes de praia. Embora a atividade seja sazonal,

é possível encontrar público para vários destinos de sol e praia em todos os

períodos do ano.

● Turismo de aventura: atividade voltada à prática de esportes não

competitivos que envolvem desafios e riscos controlados e que

proporcionam sensações de novidades experimentais.

● Turismo de estudos e intercâmbio: oportuniza aprender uma vivência

diferenciada, seja pessoal, seja profissional, a fim de desenvolver uma

qualificação por meio da ampliação do conhecimento.
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● Turismo rural: atividade relacionada à vida e aos frutos da produção

agropecuária, de forma a resgatar e promover o patrimônio cultural da

região e sua comunidade.

O mercado de turismo vem crescendo e está tomando grandes proporções no

que diz respeito ao impacto na economia. As pesquisas mais recentes

apresentadas pelo IBGE, mostram que o setor movimenta cerca de R$ 10 bilhões

anualmente.

A realidade é que hoje as agências e os guias de turismo enfrentam um

mercado com alto índice de concorrência. De 2017 para 2019 o número de

Agências de turismo do Rio de Janeiro cadastradas no Ministério do Turismo

cresceu em 160%.

Para que possam melhorar e definir seu posicionamento de mercado, é

necessário que busquem algum diferencial para o seu negócio. Uma das

estratégias que estão sendo adotadas é a segmentação de oferta e demanda

específica. Uma agência com foco em determinado segmento tem a possibilidade

de conhecer melhor o cliente e suas necessidades. Consequência disto, a

empresa tem um melhor posicionamento no mercado, pois terá uma identidade

própria e será especialista no público-alvo com qual irá trabalhar.

5.2 Segmento de Turismo Inclusivo

A G&D Turismo busca especialização para atender aos segmentos de

deficientes auditivos. O Brasil, embora tenha ocorrido uma considerável evolução,

ainda não possui medidas inclusivas no turismo que alcancem todo o público com

necessidades específicas. Para que o turismo se torne acessível a todos, medidas

cabíveis e rotineiras são indispensáveis, não apenas na adequação física, mas
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também no treinamento de pessoas para lidar com as diferenças da forma mais

natural possível e o acolhimento seja feito de maneira respeitosa.

O surdo, além de muitas vezes não ser compreendido, tem dificuldade em

sentir-se seguro e satisfeito em determinados locais. Para eles, a comunicação é

considerada a principal barreira. Por causa dessas situações acabam dando

preferência a fazer pequenas viagens acompanhadas, seja com ouvintes ou

outros surdos, o que acaba tornando-os de certo modo dependentes de alguém

para usufruir de atividades turísticas. De acordo com dados disponibilizados pelo

IBGE, aproximadamente 9,7 milhões de brasileiros são deficientes auditivos.

Destes:

- 51% são do sexo masculino e 49% do sexo feminino;

- 83% residem em área urbana;

- 57% têm idade entre 15 e 64 anos;

- 18,5% encontra-se nas classes sociais C e D;

5.3  Análise da Concorrência

Como já dito anteriormente, o Rio de Janeiro conta com mais de 4 mil

agências de turismo e mais de 7 mil guias cadastrados (MEI ou Pessoa Física).

Estes são considerados nossos concorrentes. Vale destacar também os

excursionistas informais, que são pessoas não habilitadas e cadastradas para

realizar o passeio ou excursão, mas mesmo assim acaba juntando um grupo e

correndo os riscos de receber alguma multa.

Dentre as muitas existentes, temos alguns concorrentes indiretos que já são

reconhecidos no mercado, como por exemplo: CVC e Hurb. Estes oferecem

serviços como pacotes de viagem e passeios, podendo ser algo pré determinado

ou personalizado de acordo com os pedidos dos clientes.
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Em se tratando de agências especializadas no atendimento de pessoas

surdas, temos a Taty Mello Tour com sede no estado da Bahia. Foi idealizada por

Tatiana Mello que é Turismóloga e Intérprete de Libras, trabalha no ramo há 15

anos, mas em 2017 iniciou o projeto de Agência de Turismo Acessível em Libras,

sendo a pioneira no ramo. Oferecem todo o suporte para viagens nacionais e

internacionais, individual ou em grupo, com consultorias, assessoria e roteiros

personalizados.

O Ministério de Turismo lançou o Programa Turismo Acessível que constitui

em um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso de pessoas

com deficiência ou com mobilidade reduzida à atividade turística, de modo a

permitir o alcance e a utilização de serviços, edificações e equipamentos turísticos

com segurança e autonomia. Porém, ao acessar o aplicativo é possível encontrar

poucas informações, pois não é atualizado com frequência.

Após inúmeras pesquisas, ficou evidente a pouca competitividade nesse

mercado voltado ao turismo acessível em libras e pode-se constatar que não há

competitividade em relação a outras agências que atuam no estado do Rio de

Janeiro.

6.  PLANO DE MARKETING E VENDAS

É notória a competição no mercado de Turismo, por isso a importância de

se ter uma boa estratégia de marketing. Ter ciência de quais são as necessidades

dos clientes, saber como gerar valor, garantir que a venda será efetuada e como

ter lucro na negociação são pontos essenciais para a organização. Neste capítulo

iremos apresentar o plano de marketing da G&D Turismo, além de elencar quais

serão os serviços oferecidos.
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6.1  Modelo de negócios (Canvas)

Figura 4 - Canvas G&D Turismo

6.2 Descrição dos serviços

A G&D Turismo é uma prestadora de serviços turísticos e está direcionada

à pessoas que buscam esquecer o estresse do dia a dia, ter momentos de lazer

com comodidade, conforto, segurança e liberdade. Como já dito anteriormente, o

foco da empresa é ofertar um serviço de qualidade e inclusivo, de maneira que o

deficiente auditivo e o ouvinte tenham a mesma experiência turística.

Atualmente a empresa trabalha com o público interessado em passeios de

excursões e city tour. Já realizamos os seguintes serviços:

- Passeio de Escuna em Angra dos Reis;

- Passeio de Escuna em Arraial do Cabo;

- Passeio de Escuna em Ilha Grande;

- City Tour em Nova Friburgo;
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- Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro;

- City Tour Teresópolis;

- Bauernfest em Petrópolis;

- Natal Luz em Petrópolis;

Em todos estavam incluídos: Transporte, serviço de bordo, seguro viagem,

guiamento turístico com profissional capacitado, ingressos dos atrativos turísticos

e alimentação.

Buscando atender ao novo segmento, além dos serviços já oferecidos,

trabalharemos também com a inclusão de intérpretes no pacote turístico (caso

seja necessário).

6.3  Estratégia

Por se tratar de uma empresa que irá funcionar totalmente online, é necessário

grande investimento no Marketing Digital. É fundamental criar um vínculo e gerar

engajamento, não só com clientes, mas também com possíveis parceiros.

A fim de garantir o padrão de serviço e diminuição de custos, continuaremos

consolidando parcerias com as empresas que oferecem serviços essenciais para

o desenvolvimento das nossas atividades, além de ampliar a divulgação dos

pacotes na internet, melhorias no marketing, e também iremos investir no

aprimoramento de nossos profissionais para que estejam cada vez mais

qualificados na área.

6.4 Distribuição

O modelo de vendas adotado pela empresa utiliza-se de ações

prioritariamente online, a ideia é reduzir os custos ao máximo. Mas não

descartamos a ideia de um encontro presencial entre nós e o cliente, isso ficará a

critério das partes envolvidas.

Hoje contamos apenas com as redes sociais, com ênfase maior no instagram

e facebook, pois são onde estão concentrados o nosso público alvo. Mas
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futuramente iremos investir em sites e-commerce para melhor atender os nossos

clientes.

6.5  Preço

Nossos pacotes de passeios podem ser personalizados ou não, portanto os

valores podem sofrer alterações de acordo com a localidade e o tipo de atividade

a ser desenvolvida.

Exemplo do que está inserido no valor final do serviço:

- Traslado: Van, Microônibus ou Ônibus (dependendo da quantidade de

passageiros).

- Seguro Viagem

- Comissão da guia de turismo

- Comissão do Intérprete de libras (quando necessário)

- Serviço de bordo (lanche, guloseimas e bebidas)

- Ingressos de atrativos turísticos

Ao final é feito o somatório e é acrescida uma porcentagem de 20% para

cobrir qualquer imprevisto.

A seguir, apresentaremos uma tabela de preços com roteiros pré

estabelecidos:

Pacotes

Cristo Redentor + Pão de Açúcar + Jardim Botânico

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 300,00 R$ 240,00

Cristo Redentor + AquaRio
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Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 300,00 R$ 240,00

AquaRio + Museu do Amanhã

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 255,00 R$ 195,00

Cristo Redentor + Forte de Copacabana + Lagoa Rodrigo de Freitas

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 230,00 R$ 170,00

Cristo Redentor + Santa Tereza + Maracanã

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 260,00 R$ 200,00

Passeio de Escuna em Arraial do Cabo

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 250,00 R$ 190,00

Passeio de Escuna em Ilha Grande – Angra dos Reis

Com Intérprete Sem Intérprete

R$ 250,00 R$ 190,00

Tabela 1 -  Preço de vendas dos pacotes de serviços
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6.6  Promoção

Os nossos serviços serão divulgados através das mídias sociais, mantendo

uma periodicidade nas publicações a fim de que se tenha um bom engajamento

nas redes. Adotaremos também a estratégia de divulgação através de panfletos

em comércios e associações de surdos/intérpretes.

A fim de fidelizar o cliente, a cada passeio realizado, faremos um cupom de

desconto para o próximo, além de oferecer um passeio gratuito caso consiga levar

uma quantidade estipulada de amigos.

Buscaremos parcerias com pequenos influenciadores digitais, estes serão

escolhidos através da apresentação comercial do seu perfil, ou seja, através da

análise do Midiakit, material utilizado para apresentar as características do perfil e

também conhecer o público com o qual interagem.

Uma outra alternativa de parceria que já estamos realizando é com amigos

próximos, estes farão a divulgação do passeio e a cada contrato fechado eles vão

ganhando uma porcentagem de desconto.

Recentemente incluímos também nos pacotes oferecidos o serviço de

fotografia, assim os turistas garantem ótimos cliques e aproveitam o passeio

integralmente. Além de divulgar o serviço realizado, ganhamos visibilidade nas

redes sociais, pois estas fotos ficam disponíveis através delas.

7.  PLANO FINANCEIRO
A seguir apresentaremos o planejamento financeiro elaborado.

7.1  Plano de Investimentos

Empreender requer uma série de fatores comportamentais e técnicos para se

tirar do papel aquele desejo de abrir ou aprimorar um negócio.

Através da análise financeira, foi possível apurar a viabilidade deste plano de

negócio onde foi mostrado que o investimento inicial para reestruturação e
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implementação do novo segmento na G&D Turismo é de R$15.124,60. Este

montante será investido por economias da proprietária e refere-se a itens básicos

como pode ser visto detalhadamente na tabela a seguir:

Investimentos Iniciais

Quantidade Item Valor

Móveis e Utensílios

1 Notebook Samsung Dual Core R$ 2.799,00

1 Impressora Xerox HP R$ 993,60

1 Mesa de Escritório em L R$ 449,00

1 Cadeira de Escritório R$ 284,00

1 kit Papelaria – Material de Escritório R$ 100,00

Total R$ 4.625,60

Marketing

1 Pacote Mensal de controle mídias sociais R$ 200,00

1 kit Panfletos (criação da arte + 1000 un) R$ 150,00

Total R$ 350,00

Outros

3 Blusas personalizadas – Uniformes R$ 90,00

- MEI R$ 59,00

Total R$ 149,00

Capital de Giro R$ 10.000,00

Total do Investimento Inicial R$ 15.124,60

Tabela 2 - Investimentos Iniciais
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Como a empresa já existe e é cadastrada como MEI, não temos custos com

legalização e abertura da mesma. Lembrando também que todo o serviço será

realizado no sistema Home-office, o que gera uma economia em gastos com

infraestrutura e predial; por conta disto, também estipulamos um valor fixo para o

pagamento de água e luz, pois será apenas um auxílio no consumo da casa.

O valor estipulado para o capital de giro estima-se manter os custos fixos por

no mínimo 3 meses. Os custos variáveis são estimados, baseando-se na

Expectativa de Faturamento Inicial. Isto é, considerando uma quantidade mínima

de 25 passageiros por mês.

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Custos Fixos

Marketing R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00

MEI R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00

Pacote de Internet e telefonia R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00

Energia Elétrica R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Água R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00

Salário e Pró-labore R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

Total R$ 2.630,00 R$ 2.630,00 R$ 2.630,00

Custos Variáveis

Translado R$ 750,00 R$ 810,00 R$ 840,00

Seguro Viagem R$ 100,00 R$ 108,00 R$ 112,00

Serviço de bordo R$ 150,00 R$ 162,00 R$ 168,00

Ingressos Atrativos R$ 1.500,00 R$ 1.620,00 R$ 1.680,00

Comissão Guia e Intérprete R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Total R$ 2.600,00 R$ 2.800,00 R$ 2.900,00

Tabela 3 - Custos Fixos e Variáveis
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Custos Variáveis são os custos operacionais que influenciam diretamente

os serviços oferecidos.

Expectativa de Faturamento

Serviço Mês 1 Mês 2 Mês 3

Guiamento
personalizado individual

R$ 600,00 R$1.000,00 R$1.250,00

Guiamento
personalizado em grupo

R$ 1.920,00 R$2.000,00 R$1.840,00

Excursão ou City Tour R$ 3.450,00 R$2.850,00 R$2.925,00

Total R$ 5.970,00 R$5.850,00 R$6.015,00

Tabela 4 - Expectativa de Faturamento do primeiro trimestre

7.2  Plano econômico-financeiro

A seguir, apresentaremos o fluxo de caixa que demonstra todas as

movimentações financeiras (entrada e saída) estimadas.

Para o cálculo de aumento dos custos e despesas fixas para os próximos três

anos foi levado em consideração a projeção de inflação do IPCA (Índice de Preços

ao Consumidor).

Projeção Geral
Investimento Ano 1 Ano 2 Ano 3

Receitas R$ 80.915,00 R$ 114.345,36 R$ 196.930,42

Guiamento
personalizado
individual

R$ 16.020,00 R$ 28.275,22 R$ 38.343,10
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Guiamento
personalizado em
grupo

R$ 25.650,00 R$ 32.080,00 R$ 55.932,60

Excursão ou City
Tour

R$ 39.245,00 R$ 53.990,14 R$ 102.654,72

Despesas R$ 15.124,60 R$ 68.060,00 R$ 85.850,00 R$ 123.038,49

Investimento Inicial R$ 15.124,60

Simples Nacional - R$ 1.334,40

Contábil - R$ 1.800,00

Marketing R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

MEI e Impostos R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00

Pacote de Internet e
telefonia

R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00

Energia Elétrica R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

Água R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

Salário e Pró-labore R$ 25.200,00 R$ 25.200,00 R$ 25.200,00

Translado R$ 10.590,00 R$ 15.520,00 R$ 25.800,48

Seguro Viagem R$ 1.412,00 R$ 2.182,50 R$ 3.628,19

Serviço de bordo R$ 2.118,00 R$ 3.152,50 R$ 5.240,72

Ingressos Atrativos R$ 21.180,00 R$ 30.555,00 R$ 50.794,70

Comissão Guia e
Intérprete

R$ 1.200,00 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00

Lucro
Líquido/Fluxo de
Caixa

-R$ 15.124,60 R$ 12.855,00 R$ 28.495,36 R$ 73.891,93

Fluxo de Caixa
Acumulado

-R$ 15.124,60 -R$ 2.269,60 R$ 26.225,76 R$ 100.117,69

Tabela 5 - Fluxo de Caixa Anual
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7.3 Indicadores financeiro

Neste item apresentamos os indicadores financeiros, onde será possível

identificar a viabilidade do negócio.

De acordo com a tabela a seguir, a G&D Turismo possui um VPL de

R$75.627,75 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco

centavos) e que o tempo de retorno do investimento é de aproximadamente 1 ano

e 10 meses. Conclui-se então que o projeto é economicamente viável.

Negócio

TIR 10,00% 144,14%

VPL 10,00% R$ 75.627,75

PayBack 1,920351945 1 ano e 10 meses aprox.

Tabela 6 - Indicadores financeiros

34



8. Referências bibliográficas

Rio de Janeiro bate novo recorde de turistas no Ano Novo. Revista online Isto é.

Disponível em:

<https://istoe.com.br/rio-de-janeiro-bate-novo-recorde-de-turistas-no-ano-novo/>

Acesso em: 10 de março de 2021.

Mercados próximos e cicloturismo estão na estratégia do Rio de Janeiro.

Panrotas. Disponível em:

<https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/mercados-pro

ximos-e-cicloturismo-estao-na-estrategia-do-rio-de-janeiro_179477.html> Acesso

em: 10 de março de 2021.

Segmentação da oferta nas agências de viagem. Sebrae. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/segmentacao-da-oferta-nas

-agencias-de-viagem,1336201221455510VgnVCM1000004c00210aRCRD>

Acesso em: 15 de março de 2021.

Tendências e Oportunidades nos Principais segmentos Turísticos. Agente de

Turismo - Turismo Digital. Disponível em:

<https://agentenoturismo.com.br/2013/11/19/segmentosturisticos/ >  Acesso em:

20 de março de 2021

Conceituação e histórico das agências - agente s de viagens. Portal Educação.

Disponível em:

<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/con

ceituacao-e-historico-das-agencias-agentes-de-viagens/39810#:~:text=N%C3%A3

o%20h%C3%A1%20dados%20precisos%20sobre,em%201936%20na%20capital

%20paulista>  Acesso em: 02 de abril de 2021

35

https://istoe.com.br/rio-de-janeiro-bate-novo-recorde-de-turistas-no-ano-novo/
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/mercados-proximos-e-cicloturismo-estao-na-estrategia-do-rio-de-janeiro_179477.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/02/mercados-proximos-e-cicloturismo-estao-na-estrategia-do-rio-de-janeiro_179477.html
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/segmentacao-da-oferta-nas-agencias-de-viagem,1336201221455510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/segmentacao-da-oferta-nas-agencias-de-viagem,1336201221455510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://agentenoturismo.com.br/2013/11/19/segmentosturisticos/
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/conceituacao-e-historico-das-agencias-agentes-de-viagens/39810#:~:text=N%C3%A3o%20h%C3%A1%20dados%20precisos%20sobre,em%201936%20na%20capital%20paulista
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/conceituacao-e-historico-das-agencias-agentes-de-viagens/39810#:~:text=N%C3%A3o%20h%C3%A1%20dados%20precisos%20sobre,em%201936%20na%20capital%20paulista
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/conceituacao-e-historico-das-agencias-agentes-de-viagens/39810#:~:text=N%C3%A3o%20h%C3%A1%20dados%20precisos%20sobre,em%201936%20na%20capital%20paulista
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/conceituacao-e-historico-das-agencias-agentes-de-viagens/39810#:~:text=N%C3%A3o%20h%C3%A1%20dados%20precisos%20sobre,em%201936%20na%20capital%20paulista


O que levou à quebra da Thomas Cook, a operadora de turismo mais antiga do

mundo. G1 Economia. Disponível em:

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/23/o-que-levou-a-quebra-da-thom

as-cook-a-operadora-de-turismo-mais-antiga-do-mundo.ghtml> Acesso em 09 de

abril de 2021

Conheça as  estatísticas sobre os surdos no Brasil. Signum Web. Disponível em:

<https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/surdos-no-brasil/#:~:text=Em%20fev

ereiro%20de%202020%2C%20o,7%20milh%C3%B5es%20n%C3%A3o%20ouve

m%20nada.> Acesso em: 09 de abril de 2021.

País tem 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, diz estudo. Agência

Brasil. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-

deficientes-auditivos-diz-estudo> Acesso em: 10 de abril de 2021.

Intérprete de Libras - Salário 2021 e Mercado de Trabalho. Salário.

Disponível em:

<https://www.salario.com.br/profissao/interprete-de-libras-cbo-261425/> Acesso

em: 20 de abril de 2021.

Tudo o que você precisa saber sobre o MEI. Sebrae. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-ser-mei,e0ba130

74c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em: 20 de abril de 2021.

Economistas aumentam previsão para IPCA e Selic em 2021 no Boletim Focus.

Exame. Disponível em:

<https://exame.com/economia/economistas-aumentam-previsao-para-ipca-e-selic-

em-2021-no-boletim-focus/>

Acesso em: 21 de abril de 2021.

36

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/23/o-que-levou-a-quebra-da-thomas-cook-a-operadora-de-turismo-mais-antiga-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/23/o-que-levou-a-quebra-da-thomas-cook-a-operadora-de-turismo-mais-antiga-do-mundo.ghtml
https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/surdos-no-brasil/#:~:text=Em%20fevereiro%20de%202020%2C%20o,7%20milh%C3%B5es%20n%C3%A3o%20ouvem%20nada
https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/surdos-no-brasil/#:~:text=Em%20fevereiro%20de%202020%2C%20o,7%20milh%C3%B5es%20n%C3%A3o%20ouvem%20nada
https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/surdos-no-brasil/#:~:text=Em%20fevereiro%20de%202020%2C%20o,7%20milh%C3%B5es%20n%C3%A3o%20ouvem%20nada
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/brasil-tem-107-milhoes-de-deficientes-auditivos-diz-estudo
https://www.salario.com.br/profissao/interprete-de-libras-cbo-261425/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-ser-mei,e0ba13074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-ser-mei,e0ba13074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://exame.com/economia/economistas-aumentam-previsao-para-ipca-e-selic-em-2021-no-boletim-focus/
https://exame.com/economia/economistas-aumentam-previsao-para-ipca-e-selic-em-2021-no-boletim-focus/

