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1. Sumário Executivo 

1.1 Conceito do negócio 

A Pé no Brasil é uma empresa que tem como proposta oferecer serviço 

terceirizado de guia de turismo de aventura e ecoturismo. A empresa atuará com 

parcerias e destinos nacionais, onde não puder atender, os parceiros receberão os 

clientes e os atenderão, o diferencial do negócio reside justamente no cadastro de 

guias para outras regiões. Tais guias receberão treinamento para que o serviço seja 

padronizado. Além das parcerias com os guias de turismo, outra fonte de receita 

será a oferta de esportes radicais e de aventura com empresas parceiras. 

1.2 Conhecendo o idealizador 

Ana Beatriz Mesquita de Castro – 37 anos – contadora. 

Atualmente trabalhando em sua área de formação, mas apaixonada por esportes 

radicais e pelo contato com a natureza. 

Tem experiência nas áreas comercial e financeira em empresas de serviços. 

1.3 O mercado 

Hoje no Rio de Janeiro encontramos diversas ofertas no segmento de 

turismo de aventura, no entanto, em sua maioria, tal negócio é realizado por pessoas 

atuando na informalidade, o que dificulta levar a percepção de segurança a quem 

procura pelos serviços. As empresas que se apresentam de uma forma estruturada 

oferecem produtos genéricos, sem personalização, deixando margem para que haja 

significativa informalidade entre os atores do mercado. 

2. Análise de mercado 

Em decorrência da alta do dólar dos dois últimos anos o turismo no Brasil 

se apresenta como boa opção, tanto para os estrangeiros que com moeda 

valorizada vem com possibilidade de aproveitar melhor seu orçamento de viagem, 

quanto ao turismo interno que, em decorrência do Real desvalorizado passou a ser a 

opção face aos custos crescentes de viagem ao exterior. Segundo a Embratur, a 

entrada de capital estrangeiro no Brasil registrou o crescimento de 7% nos seis 
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primeiros meses do ano de 2016. O gasto dos turistas internacionais alcançou a 

marca de US$ 3,16 bilhões este ano, quando no mesmo período de 2015, a receita 

foi de US$ 2,94 bilhões. Para conhecermos um pouco do mercado de turismo de 

aventura no Brasil é necessário buscar um pouco do perfil do turista. Dados como 

sexo, faixa etária, estado civil, classe social, sazonalidade, intenção pelo turismo de 

aventura e ecoturismo ou atividades em contato com a natureza, gasto médio são 

fundamentais para descobrirmos quem é o cliente em potencial. 

2.1 Resultados da pesquisa 

2.1.1 Número de viagens internas 

 

 

Turismo de Aventura no Brasil cresceu, se profissionalizou e ganhou 

visibilidade internacional. O país foi eleito pela revista National Geographic 

Adventure como o melhor destino para aventureiros e esportistas radicais em 2009. 

A revista, que possui mais de 2,4 milhões de leitores no mundo, deu grande 

destaque para Fernando de Noronha, e também mostrou os destinos mais 

procurados na Amazônia, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada 

dos Guimarães, Estrada Real, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Mata Atlântica, Jalapão, 

Serras Gaúchas, Lençóis Maranhenses e Pantanal. 
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2.2 Perfil do consumidor 

Uma pesquisa realizada em parceria do Ministério do Turismo, ABETA 

(Associação Brasileira de Turismo de Aventura) buscou conhecer o perfil do 

consumidor potencial de Turismo de Aventura e de Ecoturismo no Brasil. Com base 

nessas definições, em informações gerais sobre o tema e, principalmente, nas 

publicações do Ministério do Turismo, definimos que seriam pesquisados homens e 

mulheres entre 18 e 59 anos, que viajaram dentro do Brasil nos últimos 12 meses, 

decisores ou participantes ativos nas escolhas de viagens, com motivações diversas, 

que pagaram ou pagariam por alguma atividade/ interação com a natureza (turismo 

de aventura e ecoturismo) residentes nas capitais dos maiores pólos emissores do 

país: São Paulo, Minas Gerais, Rio e Janeiro. Foram excluídos aqueles que fizeram 

viagens apenas para praticar atividades em caráter esportivo ou para participação 

em eventos, promoção de produtos e serviços ou algum treinamento. A pesquisa foi 

realizada em 2010 e contou com a resposta de 904 entrevistados. 

2.2.1Participação por sexo na pesquisa 
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2.2.2 Faixa etária dos entrevistados 

 

2.2.3 Estado civil dos entrevistados 

 

 

2.2.4 Distribuição por classe social 
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2.2.5 Viagens ao ano por classe comparada a média nacional 

 

2.2.6 Número de viagens por estado de origem dos entrevistados 

 

2.2.7 Grau de escolaridade 
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2.3 Comportamento do consumidor 

2.3.1 Meios de transporte usado nas viagens no Brasil 

 

2.3.2 Número de atividades praticadas em viagens anteriores 

 

2.3.3 Aspectos mais valorizados no Brasil 
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2.3.4 Gasto médio - 2010 

 

O gráfico anterior apresenta a média de gastos por consumidor no ano de 

2010, dados estes que não refletem o gasto real em 2016, fazendo uma atualização 

dos valores, baseada na inflação acumulada entre os anos de 2010 e 2016 temos os 

valores estimados apresentados no gráfico a seguir. 

2.3.5 Gasto médio atualizado pela inflação acumulada entre 2010 e 2016 
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2.4 O turismo no Rio de Janeiro  

2.4.1 Perfil da demanda doméstica 

 

2.4.2 Distribuição por sexo 

 

2.4.3 Faixa etária 
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2.4.4 Estado civil 

 

2.4.5 Meio de transporte de entrada na cidade 

 

2.4.6 Estado de origem 
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Fonte: Riotur 2014/2015 

2.4.7 Receita turismo nacional (em milhões) 

 

3. A empresa 

Com o interesse pelo segmento de adultos de várias idades ofereceremos 

serviços personalizados de acordo com as preferências e condições físicas de cada 

grupo. É um setor que apresenta sazonalidade acentuada, pois temos mais turistas 

em época de férias e feriados como Carnaval e Ano Novo. Pensando nisso, teremos 

excursões fora da cidade do Rio de Janeiro explorando as cidades vizinhas, 

oferecendo assim mais opções e procurando manter a captação de receita em 

outros períodos do ano. 

3.1 Serviços 

Caminhadas curtas – caminhadas ou trilhas para explorar as belezas do Rio 

de Janeiro e Niterói com trajetos já conhecidos pelos praticantes; 

Caminhadas longas – caminhadas longas com pernoite ou as chamadas 

travessias serão realizadas na região Serrana do Rio de Janeiro e Parque Nacional 

do Itatiaia; 
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Rapel – rapel para iniciantes nos monumentos rochosos do Rio de Janeiro e 

Niterói; 

Rapel na cachoeira – Cascading como é conhecido o rapel realizado em 

cachoeira será realizado no Rio de Janeiro ou alguma cidade vizinha; 

Escalada – será realizada fora do município do Rio de Janeiro. 

Transporte – o transporte será terceirizado se assim o grupo desejar, mas se 

não for contratado a logística não será de responsabilidade da empresa assim só 

definindo um ponto de encontro. 

3.2 Estrutura da empresa 

A Pé no Brasil foi planejada para atuar na internet, um site onde o cliente 

encontrará serviços prontos ou um canal para entrar em contato e personalizar sua 

aventura. Os contatos também poderão ser feitos por redes sociais. Não contará 

com funcionários, o sócio idealizador será responsável por administrar os contatos, a 

agenda dos guias e logística para que o serviço aconteça. De início não teremos loja 

física para que os custos sejam menores, o funcionamento será home office. 

3.3 Concorrência 

Segundo o Sebrae em 2015 o estado do Rio de Janeiro apresentava 128 

estabelecimentos oferecendo turismo de aventura (atividades como escalada, 

mergulho, paraquedismo e voo Livre.). 

Em pesquisas pessoais a idealizadora do projeto observou com relação à 

concorrência e serviço proposto: 

• Em sua maioria o serviço é oferecido por atores informais; 

• Somente uma empresa oferece serviços com semelhanças aos propostos; 

• A área onde atuam é restrita e exploram sempre os mesmos lugares; 

• Faltam profissionais qualificados; 

• Faltam profissionais com domínio de outros idiomas; 

• Possui transporte próprio; 

• Não possui programa de avaliação do serviço prestado. 
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As pesquisas também apontaram que a segurança é um ponto chave na 

hora do turista escolher o destino da sua viagem. Um lugar que não apresenta 

segurança é excluído das opções. O conforto tem sido cada vez menos procurado 

pelos turistas. Principalmente do público que busca o ecoturismo. 

A Pé no Brasil pretende suprir essas necessidades que hoje o mercado 

apresenta. Com serviços diferenciados e foco no cliente serão indispensáveis para 

fidelização. Avaliação de dos serviços semelhante às ferramentas que avaliam 

hotéis e restaurantes será a forma de entender a necessidade do cliente e buscar a 

melhoria do serviço. 

 

 

3.4 Fornecedores 

 

Os principais fornecedores da Pé no Brasil serão: 

• Lojas de material especializado em esporte de aventura; 

• Consultoria jurídica; 

• Empresas de transporte (vans e micro ônibus). 
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4. Analise estratégica 

4.1 Analise SWOT 

Queremos ter como vantagem comparativa a personalização dos serviços 

prestados. 

Como iremos trabalhar com pequenos grupos, nossos serviço tem uma 

característica própria para cada contrato. Contudo, nossos custos fixos tendem a ser 

reduzidos em função de trabalharmos com locais que não requerem agendamento 

prévio, só contando com a administração da agenda dos guias, atendimento por 

telefone ou via internet, o que não demanda grande mão de obra fixa. 

Não é necessário investimento inicial significativo, o que permite, para a 

prestação de serviços propriamente dita, um começo mais simples e retornos mais 

rápidos, diferentemente de agências de turismos convencionais, que exigem a 

ocupação de um espaço físico para atendimento aos clientes. 

Estudos mostram que a procura pelo ecoturismo é cada vez maior. Os 

modernos e descolados hostels vem crescendo mais que proporcionalmente em 

relação aos luxuosos hotéis. Com um preço muito mais acessível é possível rodar o 

mundo sem gastar muito. Os maiores desafios residem na sazonalidade do setor de 

turismo e o modo de lidar com questões meteorológicas. Há ainda um ponto com 

grande sensibilidade que é a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. 

Os serviços prestados por parceiros, também exigem controle rigoroso, 

pois caso não tenham o padrão esperado ou muito aquém do padrão, poderá 

influenciar a visão do produto ofertado por nossa empresa. 

Comparando os serviços oferecidos pela concorrência e a proposta da Pé 

no Brasil temos os seguintes elementos demonstradas na matriz SWOT que se 

segue: 
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4.2 Outros Elementos norteadores da Estratégia 

A tarefa politica da empresa, CONFORME APONTA ESTUDO DA KPGM 

(2016) diz respeito a criar relação mais intima entre o turista e a natureza. Já ao 

governo cabe criar políticas públicas de preservação ambiental para que o turismo 

não destrua a natureza e agrida o meio ambiente. 

Política – As questões políticas que envolvem o Ecoturismo podem ser vistas 

como proteção ao patrimônio ambiental e cultural. Isso tende a estimular a criação 

de políticas públicas de preservação ao meio ambiente e contemplação da natureza. 

A tarefa política da empresa diz respeito a criar relação mais intima entre o turista e 

a natureza. Já ao governo cabe criar políticas pública de preservação ambiental para 

que o turismo não destrua a natureza e agrida o meio ambiente.  

Economia – No cenário econômico, a natureza foi registrada pelo mercado 

como uma nova oportunidade de negócio, gerando um valor simbólico de uma 

mercadoria “natureza esteticamente atraente”, o ecoturismo é um fenômeno, 

fortemente determinado por condicionantes econômicos que direcionam não apenas 

as tendências de crescimento desse mercado como também os mecanismos de 

reprodução social. Em outras palavras, se a natureza se tornou uma nova 

mercadoria, o ecoturismo representa a criação de um novo mercado, possibilitado 



Curso de Graduação em Processos Gerenciais – ênfase em Empreendedorismo     Trabalho de 
Conclusão de Curso – Plano de Empreendimento                                                                       
Professor Orientador: Luiz Coelho                                                                                                    
Aluna: Ana Beatriz Mesquita de Castro 

 

 Página 17 
 

em função da eclosão da crise ambiental que apresentou como efeito subjetivo, a 

criação de uma nova sensibilidade capaz de fornecer um valor estético positivo à 

natureza. A natureza como uma nova mercadoria passa por uma outra onda de 

apropriação pelo mercado, mas dessa vez, não dos produtos gerados, mas dos 

serviços prestados, a exemplo da contemplação estética da beleza natural. 

Além disso, um forte impacto nos negócios é estabelecido pela variação 

do dólar. Visto que os turismo interno é fortemente aquecido nessa época, os 

estrangeiros também não resistem a uma moeda desvalorizada.  

Social – É importante avaliar em que medida o ecoturismo pode contribuir 

para reverter o quadro da desigualdade social brasileira e promover distribuição de 

renda, sobretudo quando esse novo mercado afirma ser um gerador de emprego e 

renda. 

A população ao redor tem um papel fundamental na implantação do 

ecoturismo. Esse é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas.  

O ecoturismo, quando aplicado perto dos grandes centros, apresenta uma 

característica determinante para o turista, a segurança. Como vimos em nossa 

pesquisa, esse item é determinante na hora do turista planejar sua viagem.  

Tecnológico – No mundo globalizado os aspectos tecnológicos devem ser 

características determinantes para o seu negócio. Em todos os seguimentos as 

empresas estão se reinventando através das mudanças tecnológicas, e no turismo 

não seria diferente. 

As agências virtuais estão garantindo uma boa fatia do mercado, além 

disso é cada vez mais fácil o turista obter informações sobre roteiros, locais, hotéis, 

destinos e etc gratuitamente na internet. Principalmente através de sites e aplicativos 

de avaliação de hotéis, restaurantes e pontos turísticos. 

As agencias virtuais, AINDA SEGUNDO A KPMG (2016) estão garantindo 

uma boa fatia do mercado, além disso, é cada vez mais fácil o turista obter 
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informações sobre roteiros, locais, hotéis, destinos e etc. gratuitamente na internet. 

Principalmente através de sites e aplicativos de avaliação de hotéis, restaurantes e 

pontos turísticos. 

4.3 Princípios estratégicos 

4.3.1 Missão 

Proporcionar novas experiências, buscar a aventura ideal para o perfil do 

cliente. Visando uma excelência em serviços e a preservação do meio ambiente. 

4.3.2 Visão 

Ser referencia em turismo de aventura no Rio e Grande Rio. 

4.3.3 Valores  

• Satisfação do cliente; 

• Respeito à natureza; 

• Conscientização da preservação do meio ambiente. 

4.4 Objetivos estratégicos 

Atuar nas mídias sociais e plataformas que nos possibilite interação com o 

público, atendendo pessoas que busquem aventura com segurança. 

4.5 O mercado e os cenários 

O dólar é importante fator para determinar a demanda de turismo interna 

ou a entrada de turistas estrangeiros, assim como a segurança no país e a 

repercussão que casos de violência urbana tomam manchetes de jornais 

internacionais. Considerando esses dois fatores como grande influenciadores do 

negócio, simulamos quatro cenários , os quais serão escritos a seguir. 

Diante do cenário de Dólar em alta x Segurança em baixa, a empresa terá 

o mercado aquecido. É comum o turista brasileiro procurar destinos domésticos para 

suas viagens. Por outro lado também é comum que os turistas estrangeiros 
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procurem os destinos com moeda mais desvalorizada. Na contra mão dessa alta 

temos um cenário de insegurança nos grandes centros do país, inibindo o turismo 

naquele local. Diante disso, a estratégia a ser tomada seriam passeios mais curtos e 

mais movimentados. Atividades em grupos maiores e em alguns casos contratação 

de equipes de segurança particular. 

No cenário Dólar em alta x Segurança em alta, é a hora de aproveitar e o 

aumento de receitas e planejar o período em que as receitas serão menores. Com a 

segurança garantida o turista poderá se divertir sem preocupação. É o momento de 

pensar em expandir os negócios, novos roteiros, aumento do número de atividades. 

O cenário seria com alto índice de segurança e dólar em queda. Não é 

tempo de expandir, mas tempo de prestar o melhor serviço possível, explorando a 

demanda interna e se consolidar no mercado. 

O pior cenário que poderíamos enfrentar Dólar em baixa x Segurança em 

baixa, nesse cenário as condições econômicas e sociais não ajudam. Nosso apelo 

deverá ser através de outras forças como o estimulo a preservação da natureza e a 

identificação das pessoas com esse tipo de atividade. 

5. Marketing e Vendas 

5.1 Marca 

É objetivo da empresa tornar a marca  uma referência no mercado de 

turismo de aventura, proporcionando diversão com segurança, trabalhando para 

quem busca adrenalina e contato com a natureza. Para tanto, é imprescindível a 

obstinação pela qualidade de atendimento em todos os serviços prestados, 

principalmente nos primeiros anos de operação da empresa.  

5.2 Posicionamento 

Para o público alvo em questão, as alternativas a serem adotadas serão:  

• Internet – as mídias sociais são tão importantes quanto a estratégia comercial 

�  Website próprio - com ferramentas de agenda e orçamento ; 
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�  Página profissional no Facebook – ferramentas e recursos oferecidos 

pela própria rede social para destacar a página; 

�  Anúncios no Google – Google Adwords com palavras chave voltadas 

para a atividade da empresa; 

�  Divulgação dos eventos no Instagram – um perfil com as fotos das 

atividades; 

�  Divulgação em sites de parceiros (permutas) – anunciar na página de 

produtos relacionados a esportes radicais, hostel, empresas de 

transporte, etc. 

• Programa de fidelidade  

Uma avaliação de cada cliente após a atividade será proposta com intuito 

de criar um programa de fidelidade, uma promoção na qual a cada somatório ganha 

direito a uma atividade gratuita.  

5.3 Precificação 

Com base em pesquisas realizadas no mercado só foi encontrada uma 

empresa no mesmo perfil e com serviços semelhantes à proposta da Pé no Brasil, 

considerando este fato adotaremos uma forma de formação de preços própria, 

considerando todos os custos envolvidos no processo. Nossos preços terão como 

base os valores estabelecidos pelo Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Rio 

de Janeiro valor/hora de um guia, acrescidos de custos fixos e operacionais. 

Os guias não terão vinculo empregatício. Sobre a remuneração do guia 

incidirá a Contribuição Previdenciária e, quando aplicável, o Imposto de Renda, 

mediante emissão de RPA. Para guias que sejam microempreendedores individuais 

e pequenos empresários será emitida nota fiscal de serviço. 
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5.3.1 Tabela de remuneração de guias de turismo - SINDEGTUR/RJ 

 

Fonte:SINDEGTUR/RJ 

5.5 Relacionamento com o cliente 

Os canais de divulgação da empresa também serão usados para 

relacionamento com clientes. O usuário deverá fazer um cadastro com seus dados 

pessoais, como é usado normalmente em sites e ferramentas similares da internet. 

Para o tipo de serviços que nos propomos a oferecer é imprescindível entender a 

necessidade e desejo do cliente, conhecer as falhas que o serviço apresentar, dicas 

e sugestões serão sempre analisadas. Essa ação será conjunta com o programa de 

fidelidade, com essas duas fontes de coleta de dados pessoais dos usuários de 

nossos serviços poderemos manter atualizada a base de dados de perfil do nosso 

cliente. 
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6 Formatação Jurídica 

6.1 Forma jurídica e enquadramento tributário 

 

Considerando o modelo de negócio a ser adotado, a estrutura necessária 

para funcionamento da empresa, a forma jurídica a ser adotada será de empresário 

individual.Com enquadramento no Simples Nacional. 

 

7 Finanças 

7.1 Investimento inicial, despesas pré-operacionais e capital de giro 

 

Item Preço Unidade Total

11.874,92R$            

Kit para Rapel 674,98R$               4 2.699,92R$               

Fita expressa conjuto 65,50R$                  1 65,50R$                      

Ascensor 299,00R$               4 1.196,00R$               

Bandoleira 40,00R$                  4 160,00R$                   

Baudrier 255,00R$               4 1.020,00R$               

Capacete 136,50R$               6 819,00R$                   

Corda 10mm 790,00R$               6 4.740,00R$               

Fita Solteira 35,00R$                  6 210,00R$                   

Freio oito 45,00R$                  10 450,00R$                   

Magnésio para escalada 8,00R$                     10 80,00R$                      

Malha Rapida 12,00R$                  6 72,00R$                      

Grampo 16,00R$                  10 160,00R$                   

Mosquetão 20,25R$                  10 202,50R$                   

1.750,00R$               

Computador 1.600,00R$           1 1.600,00R$               

Aparelho de Telefone 150,00R$               1 150,00R$                   

450,00R$                   

Uniformes 45,00R$                  10 450,00R$                   

12.700,00R$            

11.500,00R$            

1.200,00R$               

3.300,00R$               

3.300,00R$               

30.074,92R$            

Capital de Giro

Total Inicial

Marketing Inicial + Propaganda de lançamento

Despesas de legalização da empresa

Equipamentos

Informação

Uniformes

Despesas pré operacionais

Capital de Giro
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7.2 Preço médio dos serviços 

 

Atividade Tempo médio Preço médio/pessoa Pessoas por evento Total

Trilha Rio 3 horas 30,00R$                                          15 450,00R$                  

Trilha Niterói 3 horas 30,00R$                                          15 450,00R$                  

Trilha Itatiaia Tempo excursão 120,00R$                                       10 1.200,00R$             

Trilha Serrana Tempo excursão 100,00R$                                       10 1.000,00R$             

Trilha fora do Rio Tempo excursão 200,00R$                                       10 2.000,00R$             

Rapel Rio 4 horas 80,00R$                                          10 800,00R$                  

Rapel Niterói 4 horas 80,00R$                                          10 800,00R$                  

Escalada Rio 5 horas 70,00R$                                          10 700,00R$                  

Escalada fora do Rio Tempo excursão 120,00R$                                       10 1.200,00R$             

Rafting Três Rios Tempo excursão 200,00R$                                       10 2.000,00R$             

Caminhada Ecológica 3 horas 25,00R$                                          15 375,00R$                  

Excursão Rio Tempo excursão 130,00R$                                       25 3.250,00R$             

Excursão Minas Tempo excursão 450,00R$                                       25 11.250,00R$          

Atividade em grupo - mínimo de pessoas

Eventos extra 

 

7.3 Projeção de vendas Ano 01 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 ANO 01

Serviço

Trilha - RJ 2.700,00R$                         2.754,00R$           2.891,70R$        2.920,62R$       2.979,03R$         3.127,98R$        3.284,38R$        3.448,60R$         3.621,03R$          3.693,45R$       3.767,32R$        3.842,66R$         39.150,77R$          

Rapel 800,00R$                              816,00R$                856,80R$             865,37R$            882,68R$              926,81R$            973,15R$             1.021,81R$         1.072,90R$          1.094,36R$       1.116,24R$        1.138,57R$         11.654,67R$          

Trilha Serrana 1.000,00R$                         1.020,00R$           1.071,00R$        1.081,71R$       1.103,34R$         1.158,51R$        1.216,44R$        1.277,26R$         1.341,12R$          1.367,94R$       1.395,30R$        1.423,21R$         14.565,84R$          

Escalada 700,00R$                              714,00R$                749,70R$             757,20R$            772,34R$              810,96R$            851,51R$             894,08R$             938,79R$               957,56R$            976,71R$            996,25R$              10.199,09R$          

Excursão Rio 6.500,00R$                         6.630,00R$           6.961,50R$        7.031,12R$       7.171,74R$         7.530,32R$        7.906,84R$        8.302,18R$         8.717,29R$          8.891,64R$       9.069,47R$        9.250,86R$         94.142,96R$          

11.700,00R$                      11.934,00R$        12.530,70R$     12.656,01R$    12.909,13R$      13.554,58R$     14.232,31R$     14.943,93R$      15.691,12R$       16.004,95R$    16.325,05R$     16.651,55R$      169.133,32R$       

Hora guia 1890 1.927,80R$           2.024,19R$        2.044,43R$       2.085,32R$         2.189,59R$        2.299,07R$        2.414,02R$         2.534,72R$          2.585,41R$       2.637,12R$        2.689,87R$         31.675,54R$          

Excursão 800 816,00R$                856,80R$             865,37R$            882,68R$              926,81R$            973,15R$             1.021,81R$         1.072,90R$          1.094,36R$       1.116,24R$        1.138,57R$         11.966,67R$          

Total 2.690,00R$                         2.743,80R$           2.880,99R$        2.909,80R$       2.968,00R$         3.116,40R$        3.272,22R$        3.435,83R$         3.607,62R$          3.679,77R$       3.753,37R$        3.828,43R$         43.642,21R$          

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600,00R$             

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400,00R$             

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1.620,00R$             

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96.000,00R$          

702,00R$                              716,04R$                751,84R$             759,36R$            774,55R$              813,28R$            853,94R$             896,64R$             941,47R$               960,30R$            979,50R$            999,09R$              10.148,00R$          

9.337,00R$                         9.351,04R$           9.386,84R$        9.394,36R$       9.409,55R$         9.448,28R$        9.488,94R$        9.531,64R$         9.576,47R$          9.595,30R$       9.614,50R$        9.634,09R$         113.768,00R$       

11.700,00R$                      11.934,00R$        12.530,70R$     12.656,01R$    12.909,13R$      13.554,58R$     14.232,31R$     14.943,93R$      15.691,12R$       16.004,95R$    16.325,05R$     16.651,55R$      169.133,32R$       

2.690,00R$                         2.743,80R$           2.880,99R$        2.909,80R$       2.968,00R$         3.116,40R$        3.272,22R$        3.435,83R$         3.607,62R$          3.679,77R$       3.753,37R$        3.828,43R$         38.886,21R$          

9.337,00R$                         9.351,04R$           9.386,84R$        9.394,36R$       9.409,55R$         9.448,28R$        9.488,94R$        9.531,64R$         9.576,47R$          9.595,30R$       9.614,50R$        9.634,09R$         113.768,00R$       

(-) Uniformes - - - - - 450,00R$            - - - - - - -

327,00-R$                              160,84-R$                262,87R$             351,85R$            531,58R$              539,91R$            1.471,16R$        1.976,47R$         2.507,04R$          2.729,88R$       2.957,18R$        3.189,02R$         16.029,12R$          

PROJEÇÃO ANO 01

Receita 

(-) Custos

(-) Despesas

Total

Receitas

Receita Liquida

Custos 

Despesas Fixas

Luz

Manut/ hospedagem Site 

Pró Labore + encargos

Impostos

Total

Telefone e Internet

Receita Líquida
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7.4 Projeção de vendas – 5 primeiros anos 

 

Ano 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05

Serviço

Trilha - RJ 39.150,77R$             43.065,84R$             47.372,43R$               52.109,67R$           57.320,64R$              

Rapel 11.654,67R$             12.820,14R$             14.102,15R$               15.512,37R$           17.063,60R$              

Trilha Serrana 14.565,84R$             16.022,42R$             17.624,67R$               19.387,13R$           21.325,85R$              

Escalada 10.199,09R$             11.219,00R$             12.340,90R$               13.574,99R$           14.932,48R$              

Excursão Rio 94.142,96R$             103.557,25R$          113.912,98R$            125.304,28R$        137.834,70R$           

Total 169.713,32R$          186.684,66R$          205.353,12R$            225.888,43R$        248.477,28R$           

Hora guia 31.675,54R$             34.843,09R$             38.327,40R$               42.160,14R$           46.376,15R$              

Excursão 11.966,67R$             13.163,34R$             14.479,67R$               15.927,64R$           17.520,40R$              

Total 43.642,21R$             48.006,43R$             52.807,07R$               58.087,78R$           63.896,56R$              

Telefone e Internet 3.600,00R$                3.960,00R$                4.356,00R$                  4.791,60R$              5.270,76R$                 

Luz 2.400,00R$                2.640,00R$                2.904,00R$                  3.194,40R$              3.513,84R$                 

Manut/ hospedagem Site 1.620,00R$                1.782,00R$                1.960,20R$                  2.156,22R$              2.371,84R$                 

Pró Labore + encargos 96.000,00R$             96.000,00R$             96.000,00R$               96.000,00R$           96.000,00R$              

Impostos 10.182,80R$             11.201,08R$             12.321,19R$               13.553,31R$           14.908,64R$              

Total 113.802,80R$          115.583,08R$          117.541,39R$            119.695,53R$        122.065,08R$           

Uniformes 450,00R$                               450,00R$                    967,50R$                     1.112,63R$                  1.279,52R$              1.471,45R$                 

Equipamentos 11.874,92R$                       - 11.000,00R$             14.300,00R$               18.590,00R$           24.167,00R$              

Marketing /Propaganda 12.700,00R$                       - 2.000,00R$                2.300,00R$                  2.645,00R$              3.041,75R$                 

Pré operacionais 1.200,00R$                          - - - - -

Total 26.224,92R$                       450,00R$                    13.967,50R$             17.712,63R$               22.514,52R$           28.680,20R$              

Receita 169713,32 186684,66 205353,12 225888,43 248477,28

(-) Custos 43642,21 48006,43 52807,07 58087,78 63896,56

(-) Despesas 113802,80 115583,08 117541,39 119695,53 122065,08

(-) Investimentos 450,00 13967,50 17712,63 22514,52 28680,20

Receita Liquida 26.224,92-R$                       11818,32 9127,65 17292,04 25590,61 33835,44

PROJEÇÃO 5 PRIMEIROS ANOS

Custos

Despesas Fixas

Receita Líquida

Investimentos

Receitas

 

 

TIR 51% 

VPL R$60.002,11 

PAYBACK 

2 ANOS E 4 

MESES 
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7.5 Análise de investimento 

VPL – O Valor Líquido Presente foi calculado com taxa igual à taxa de 

juros livre de risco (SELIC) mais um percentual de 1,25%, proporcionando um total 

de 15%. Dado o fluxo de caixa calculado anteriormente, o valor presente líquido é 

igual a R$60.0002,11. 

TIR – Dado o fluxo de caixa calculado em item anterior, a Taxa Interna de 

Retorno é de 51%, valor superior à taxa de juros livre de risco. 

Payback – ainda com base no fluxo de caixa projetado, mas não 

considerando a variação do valor do dinheiro no tempo, o projeto se paga em 2 anos 

e 4 meses. 

 

8. Fontes de consulta: 

 Riocepetur, disponível em: < http://www.riocepetur.com.br/site/entrada-de-

turistas/demanda-nacional/ > 

Bibliotecas Sebrae, disponível em <http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/> 

Ministério do Turismo, disponível em: <http://www.turismo.gov.br/> 

Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo Turismo de Aventura, disponível em: 

<http://abeta.tur.br/pt/pagina-inicial/> 

Secretaria de Estado de Turismo, disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/setur> 

KPMG Business Magazine 37, disponível em: 

<https://home.kpmg.com/br/pt/home/insights/2016/04/bm37-kpmg-business-

magazine-37.html> 

Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro, disponível 

em:<http://sindegtur.org.br/2010/index.asp>  


