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Resumo 
 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma iniciativa empreendedora chamada de Eco Tur 

Agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo para a Terceira Idade, agência voltada 

para os idosos, que promove, estimula e fornece atividades de entretenimento, integração 

social e contato com a natureza por meio de roteiros e eventos lançados em fins de 

semana. Além da garantia de bem-estar aos idosos, busca-se a conscientização ambiental 

e social. Com base na literatura estudada  com foco nos perfis e características de líderes  

e empreendedores, desenvolveu-se um modelo de negócios. Para contextualizar esse 

empreendimento foram apresentadas informações sobre a agência em si, sua estrutura e 

equipe e detalhes de sua atividade comercial. Além disso, dados relevantes dos roteiros, 

como: prospecção de locais e atividades, planejamento, lançamento e métodos de 

divulgação de eventos, custos por tipos e categorias e possibilidades de receitas foram 

expostos. Pensando na viabilidade do negócio, simulações de cenários otimistas e 

pessimistas para os anos de 2017 e 2018 foram estudadas, o que demonstraram hipóteses 

e perspectivas atraentes em sua grande maioria, embora alguns cenários pessimistas 

fossem dignos de atenção e mudanças. Dessa forma, sugere-se que haja sempre um  

estudo minucioso antes de toda e qualquer oferta de roteiros de Turismo de Aventura e 

Ecoturismo, levando-se em conta a satisfação dos clientes da Terceira Idade e também a 

obtenção de lucro por meio de tipos e categorias de eventos que possam garantir cenários 

otimistas. 

 

 
 

Palavras-chave: Empreededorismo; turismo de aventura; ecoturismo; terceira idade; 

roteiros. 



 

Sumário 

1. Introdução .............................................................................................. 8 

1.1 Justificativa ........................................................................................ 9 
1.2 Objetivos .......................................................................................... 9 
1.3 Referencial de análise .................................................................... 10 
1.4 Iniciativa empreeendedora: contextualizando ................................ 13 

2. Iniciativa empreendedora: definição do problema / identificação de 
oportunidades ........................................................................................... 15 

2.1 Metodologia e atividades ................................................................ 15 
2.2 Modelo de Negócios Canvas .......................................................... 16 

2.2.1 Proposta de valor ................................................. 17 
2.2.2 Segmentos de clientes ........................................ 17 
2.2.3 Canais ................................................................. 17 
2.2.4 Relacionamento com clientes .............................. 18 
2.2.5 Fontes de receitas ............................................... 19 
2.2.6 Recursos principais ............................................. 19 
2.2.7 Atividades principais ............................................ 20 
2.2.8 Parcerias principais ............................................. 20 
2.2.9 Estrutura de custos .............................................. 20 

2.3 Liderança, atitude e características do comportamento 
empreendedor ....................................................................................... 21 

3. O caso Eco Tur .................................................................................... 25 

3.1 Equipe gerencial ............................................................................. 29 
3.2 Montanto um roteiro: premissas para o orçamento ......................... 31 
3.3 Cenários de projeções de orçamentos Eco Tur (2017 – 2018) ....... 35 

4. Conclusão ............................................................................................ 40 

5. Referências bibliográficas .................................................................... 42 

6. Anexos ................................................................................................. 45 



 

Lista de ilustrações e quadros 

 
Figura 1 - Localização dos principais atrativos segundo fluxo de visitantes  – 2014 

............................................................................................................................... 12 

 
Figura 2 – Visitantes nos principais parques estaduais e municipais do Paraná com 

visitação monitorada – 2014 ................................................................................. 13 

 

Figura 3 – Exemplo de lançamento de roteiro via mídias sociais ......................... 35 

 
Quadro 1 - Exemplo do Modelo de Negócios proposto para a Eco Tur ............... 28 



8 
 

 

 

 

1. Introdução 

 
Tanto o Turismo de Aventura como o Ecoturismo no Brasil são 

importantes segmentos da economia que, nos últimos anos, vêm registrando 

significativo crescimento. Conforme o Ministério do Turismo, pode-se dizer que 

Turismo de Aventura são “os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo”. Em se tratando de 

Ecoturismo, o Ministério do Turismo define 

 
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. (MINISTÉRIO 

DO TURISMO). 

 
 

Entende-se então que Turismo de Aventura e Ecoturismo buscam a prática 

do turismo recreativo, esportivo ou educativo de forma sustentável, natural e 

cultural, incentivando a sua conservação, promovendo a formação de consciência 

ambientalista em prol do bem-estar das pessoas. Destacam-se nessas esferas, as 

atividades de caminhadas rurais, montanhismo, trekking, hiking, escaladas, rapel, 

tirolesa, mountain bike, rafting, mergulho, canoagem, voo livre (asa delta, 

parapente, balonismo, planador etc.). 

Conforme a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2005), o Ecoturismo 

apresenta um crescimento entre 15% e 25% ao ano e corresponde à motivação de 

cerca de 10% dos turistas, com faturamento anual de US$ 260 bilhões no mundo. 

Por que pensar então em oferecer roteiros voltados para o turismo à Terceira 

Idade? Segundo o IBGE (2016), a população idosa vai triplicar entre 2010 e 2050 

(10% da população brasileira), em 2010 - 66,5 milhões de pessoas, em 2050 - 

29,3%. O que ocorre, no entanto, é que a população envelhece cada vez mais, só 

que nos dias de hoje existe uma grande diferença das épocas passadas, pois as 

novas gerações da Terceira Idade estão garantindo um grande fator de 

desenvolvimento do turismo tanto pela sua disponibilidade de tempo quanto pelo 

seu poder aquisitivo. 

Atualmente, os idosos mostram-se mais fortes e saudáveis e estão 

buscando atividades de lazer, bem-estar e turismo com maior frequência, sendo 
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atraídos por locais seguros, com belas paisagens e que não exigem muito esforço. 

(OLIVEIRA, 2001). Ou seja, com a crescente demanda da atividade turística no 

Brasil, a procura por atividades de bem-estar, contato com a natureza, convívio 

social e entretenimento por parte dos idosos tem se intensificado. Vale ressaltar 

que os idosos são clientes fiéis, que gastam mais quando gostam do serviço e 

indicam o estabelecimento com boas recomendações à família e aos amigos. 

Pensando nisso, surgiu a ideia de lançar roteiros específicos para esse 

público-alvo na capital paranaense, ainda mais por conta da ausência de agências 

que ofertam esse tipo de serviço para essa faixa etária. Além de tantos atrativos da 

região e das proximidades com outros estados brasileiros também ricos em 

Ecoturismo, outro grande diferencial é o de prestar um bom atendimento e propor 

roteiros que respeitam o grau de dificuldade de cada um. 

 
1.1 JUSTIFICATIVA 

 
 

Pensando em nichos de negócios e oportunidades, vale ressaltar que 

Curitiba é uma cidade que possui um mercado amplo para o Turismo de Aventura 

e Ecoturismo. Cada dia mais pessoas idosas e já aposentadas procuram por lazer e 

algo que as façam sair da rotina. O contato com a natureza, com pessoas e com as 

atividades físicas proporciona saúde física e mental, melhora a autoestima, o bom 

humor, o condicionamento físico etc. Esse empreendimento não apenas dá aos 

mais idosos oportunidades de bem-estar como aquece o comércio de turismo, 

alimentação, hospitalidade e produtos feitos por artesãos, garantindo 

oportunidades de vendas e negócios. Além disso, é enfatizada cada vez mais a 

necessidade de preservação da natureza e de ações que prezam a sustentabilidade e 

a necessidade de conscientização. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
 

Geral 

 
 

 Apresentar um modelo de negócio para a prestação de serviços de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura na cidade de Curitiba e região, 



10 
 

 

 
 

promovendo, estimulando e fornecendo atividades de entretenimento, 

integração social, bem-estar e lazer à Terceira Idade. 

 
Específicos 

 Garantir eventos e serviços, prestando um bom atendimento, com 

qualidade, pontualidade e segurança aos clientes;

 Criar eventos com potencial de transformação, que resultem em 

experiências na natureza, vivências únicas, relacionamento interpessoal e 

aprendizado aos idosos;

 Atuar de modo ético, sendo uma alavanca para a conscientização ecológica 

e para a sustentabilidade do turismo.

 
1.3 REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 
 

Conforme a OMT “Turista é um visitante que se desloca voluntariamente 

por período de tempo igual ou superior a 24 horas para um local diferente de sua 

residência e do trabalho sem este ter por motivação a obtenção de lucro”. Este 

projeto foca em um tipo de turista em potencial, o turista da Terceira Idade. 

É muito comum e usual o uso da expressão Terceira Idade quando nos 

referimos às pessoas idosas. Até porque é um modo delicado e carinhoso de se 

chamar os mais velhos. A definição Terceira Idade para Stuart-Hamilton (2002, p. 

21), “se refere a um estilo de vida ativo e independente na velhice”. Ele cita que o 

termo foi adotado pela sociedade para evitar o modo pejorativo que a palavra 

velho possui, sendo a Terceira Idade a “velhice ativa e independente” (p. 235). As 

pessoas dessa faixa etária estão procurando atividades que proporcionem mais 

qualidade de vida e interação em si, sendo público certo para os roteiros de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura, proposta deste objeto de estudo. 

De acordo com a Embratur, “Turismo é uma atividade econômica 

representada pelo conjunto de transações, compra e venda de serviços turísticos, 

efetuadas entre os agentes econômicos do turismo”. Essas atividades ocorrem 

quando pessoas por qualquer motivo se deslocam, de modo voluntário e 

temporário, para fora dos limites da área ou região em que residem. 

No que tange à oferta turística, Beni define como 
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O conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 

alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social 

ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, 

durante um período determinado de tempo, um público visitante. 

(BENI, 1998, p. 153). 

 

 
Ainda sobre a oferta turística, Lage e Milone (1991) a dividem da seguinte 

maneira: atrativos turísticos; equipamentos; serviços turísticos e infraestrutura de 

apoio turístico. Beni (1998) considerou que nesse ramo de mercado, existe a oferta 

original, isto é, a matéria-prima turística; e a oferta derivada, que tem a ver com as 

prestações de serviços das empresas de turismo. Nessa última oferta destacam-se 

os transportes, hospedagem, serviços de alimentação, locadoras de veículos, 

centros de informações turísticas e de atendimento ao turista, serviços e 

equipamentos de lazer e recreação, proporcionados pelos organizadores e agências 

de viagens, comércios turísticos, locais de eventos etc. É importante entender que 

uma oferta turística precisa atender à outra, ou seja, as duas ofertas, original e 

derivada combinam entre si, sendo uma relação necessária entre tangível e 

intangível. Beni (1998) reforça que o consumo desses elementos ocorre em 

momentos diferentes, mas interligados uns aos outros. A oferta turística desse 

objeto de estudo, por meio de atividades sociais e ecológicas, ocorre na capital 

paranaense e regiões próximas. 

O Paraná é um estado com grande potencial, possuindo características 

naturais que favorecem o segmento do Turismo de Aventura e Ecoturismo. De 

acordo com os dados extraídos da pesquisa da Secretaria de Estado do Esporte e 

do Turismo (2015), pesquisas que revelam que 90% dos brasileiros desejam 

praticar algum tipo de aventura. No Estado paranaense, os locais mais desejados 

concentram-se na Serra do Mar, desde o início do 1º planalto até o litoral; na 

região dos Campos Gerais e no Parque Nacional do Iguaçu. 

Assim, dentro do Turismo de Aventura e do Ecoturismo, existem 

atividades diversas, como o voo livre muito praticado no Morro da Palha (Campo 

Magro) e no Morro do Pico Agudo (Japira); a prática de rafting no Rio Cachoeira 

(Antonina) e também no rio Tibagi (Tibagi); as escaladas no Morro do Anhangava 
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(Quatro Barras) e no Pico do Marumbi (Morretes), as muito procuradas 

caminhadas pela belíssima região dos Campos Gerais, entre outras. 

Observe a figura 1 abaixo, que apresenta dados dos visitantes no Turismo 

de Aventura e Ecoturismo no Estado do Paraná de 2014. Na figura, constam um 

Parque Nacional, oito Parques Estaduais e dois Parques Municipais. Vale lembrar 

que além desses destacados no mapa, constam muitos outros pontos turísticos com 

volumes expressivos também, mas que não foram citados na referência em 

questão. 

 
Figura 1 – Localização dos principais atrativos segundo fluxo de visitantes – 

2014 

 

Fonte: Divisão de Estatística / Paraná Turismo. 

 

 

Conforme dados consultados nos relatórios do Paraná Turismo (2015), o 

Estado paranaense possui em seu território o Parque Nacional do Iguaçu, que 

pertence à esfera federal, diversos parques naturais com visitação monitorada, 

sendo em grande parte de responsabilidade estadual, além de expressivos parques 

municipais. Foi possível fazer um comparativo entre eles, constatando-se que o 

fluxo maior de visitações acontece no Parque Estadual de Vila Velha (Ponta 

Grossa), e no Parque Municipal Arthur Thomas (Londrina), atingindo um número 

bem mais do que os demais parques (acima de 60 mil visitantes). Na sequência, 
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encontram-se o Parque Municipal Daisaku Ikeda (Londrina) com 27,3 mil pessoas 

e o famoso Cânion Guartelá (Tibagi), com 23,1 mil visitantes. 

De acordo com o ilustrado na figura 2, abaixo destes, numa faixa entre 10 

e 20 mil visitantes, temos o Parque Estadual de Campinhos (Tunas do Paraná), o 

Caminho do Itupava (Morretes) e a Serra da Baitaca (Quatro Barras - Piraquara). 

O Pico do Marumbi (Morretes), muito apreciado por montanhistas de tudo o país, 

com uma movimentação de até 10 mil pessoas, bem como os Parques Estaduais 

Mata dos Godoy e Amaporã (Londrina – Amaporã). 

 
Figura 2 – Visitantes nos principais parques estaduais e municipais do 

Paraná com visitação monitorada – 2014 

 

Fonte: Departamento de Unidades de Conservação/IAP. 

 
 

Diante desse cenário favorável ao turismo e à Terceira Idade e das novas 

oportunidades de mercado, evidenciou-se a potencialidade e necessidade de uma 

agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo voltada para pessoas da Terceira 

Idade. Partindo então desse contexto empreendedor será trabalhada a força do 

turismo, com foco em trilhas, montanhismos, caminhadas, travessias, 

acampamentos etc. 

 
1.4 INICIATIVA EMPREENDEDORA: CONTEXTUALIZANDO 

 
 

A cidade de Curitiba possui um mercado bastante promissor para o turismo 

até mesmo pela natureza exuberante, proximidade de trilhas ecológicas, 

montanhas, cachoeiras e praias em geral. 
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Pensando nisso, os eventos da Eco Tur inicialmente são realizados na 

capital paranaense e em regiões próximas do Paraná e Santa Catarina. As 

divulgações dos roteiros ocorrem pela Internet e mídias sociais, facilitando o 

contato, diminuindo despesas e garantindo rapidez. Por meio das redes sociais, 

Whatsapp e website é possível criar eventos, compartilhar, divulgar e convidar 

clientes. As páginas da Internet são um filtro e termômetro para elencar a 

preferência dos clientes e o nível de satisfação deles, por isso o cuidado e a 

manutenção diária da página são fundamentais. Existem possibilidades de 

pesquisas de satisfação, preenchimento de interesses, acompanhamento de acessos 

e demais formas de filtros para possíveis relatórios de análise de cliente e 

preferências. 

Os clientes-alvo são as pessoas de Terceira Idade interessadas em Turismo 

de Aventura e atividades de lazer e Ecoturismo. 
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2. INICIATIVA EMPREENDEDORA: DEFINIÇÃO DO 

PROBLEMA / IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 
Trata-se de uma empresa própria (ME), focada na Terceira Idade, 

especificamente oferecendo eventos e roteiros de entretenimento de Turismo de 

Aventura e Ecoturismo. 

A empresa é voltada para ações que envolvam atividades de bem-estar e 

lazer às pessoas idosas, que, de acordo com o IBGE, são as pessoas que representam 

um contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Trata- 

se de um empreendimento na cidade de Curitiba, com o diferencial de ser 

especializado nesse público-alvo, que tanto necessita de atenção especial e 

possibilidades de entretenimento. 

A capital paranaense tem uma boa estrutura e se destaca muito pelos 

parques, urbanização, sendo chamada de “cidade modelo”. Atividades de lazer e a 

possibilidade da integração social num cenário ecológico estão fazendo a diferença 

entre as pessoas, pois isso proporciona benefícios dos mais variados, tanto físicos 

quanto psicológicos. 

Muito se fala em Terceira Idade, e não é pra menos. Se existe um público- 

alvo que está em evidência e promete se destacar muito mais ao longo dos anos é o 

da Terceira Idade. Existem variadas opções e ideias diversificadas. Há inclusive 

idosos que buscam atendimentos, serviços personalizados e exclusividade. 

Essa iniciativa é original porque atualmente existem empresas concorrentes 

que oferecem o Turismo de Aventura e Ecoturismo, mas nada exclusivo à Terceira 

Idade e com tanto a oferecer. 

 
2.1 METODOLOGIA E ATIVIDADES 

 
 

Neste trabalho serão apresentados os conceitos de liderança, atitude e 

características do comportamento empreendedor, levando-se em conta que foram 

importantes bases teóricas nesta iniciativa de implementação e desenvolvimento 

da agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo voltada à Terceira Idade. 

Como ferramenta metodológica, trabalhou-se ainda com a proposta para a 

geração de um modelo de negócios observando os princípios do Modelo Canvas, 
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apresentando a descrição dos conceitos utilizados para a realização dos nove 

blocos ou funções que o compõem e permitem a discussão sobre o quê (proposta 

de valor); para quem (segmento de cliente, canais e relacionamento com clientes); 

como (recursos principais, as atividades e os parceiros principais); quanto (quais e 

como serão obtidas as receitas e qual será a estrutura de custos para viabilizar o 

negócio). 

 
2.2 MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 

 
 

Um modelo de negócios é uma ferramenta conceitual que ajuda a entender 

como os diferentes elementos que o compõe se relacionam entre si, dependendo 

das diferentes estratégias propostas, a fim de permitir a criação e captura de valor 

por meio da exploração de oportunidades de mercado. Ele é um recurso muito 

usado por empreendedores, líderes e instituições, tanto na implementação de um 

negócio, na inovação de algo já constituído etc. 

O Modelo de Negócios Canvas (Business Model Canvas) é ferramenta 

criada por Alexander Osterwalder e Yves Pigner e que facilita a visualização de 

um negócio futuro, pois serve para planejar as principais atividades dele e suas 

relações. Conforme Osterwalder, “um modelo de negócios descreve a lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”. (SEBRAE, 

2013, p. 12). As características de um bom modelo de negócio, alinhadas com os 

objetivos propostos do empreendimento, podem gerar vantagem competitiva e 

possibilidades de escolhas inteligentes (preços, produtos, parceiros, fornecedores 

etc.). Ou seja, tudo isso permite a criação de produtos ou serviços que garantem 

melhores decisões, competências na gestão e administração, experiência na 

produção, melhorias no atendimento, estudo da concorrência, bom uso dos 

recursos e receitas, além do poder de barganha para fazer a diferença. 

É importante notar que o modelo de negócio pode não só identificar as 

oportunidades, mas também explorá-las de modo criativo, adaptando-se às 

mudanças no ambiente, sendo sustentável ao longo do tempo. De modo geral, o 

papel de modelo de negócio não é apenas aumentar o benefício, mas também, se 

possível, reduzir ou interromper as ações da concorrência. Ele é essencial para o 

sucesso de uma empresa e ilustra a história de como ela funciona. É uma 
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ferramenta que contém um conjunto de elementos que permitem expressar de um 

modo lógico os negócios de uma empresa. O Modelo Canvas possui uma estrutura 

de nove áreas, blocos temáticos, que aborda-se a seguir. 

 
2.2.1 PROPOSTA DE VALOR 

 
 

A proposta define o valor do produto ou serviço para os clientes. É 

importante compreender a relação entre o valor criado para os utilizadores com 

uma oferta baseada em atender uma necessidade, resolver um problema ou 

melhorar uma situação existente. Há muitos clientes que não procuram o menor 

preço e estão dispostos a pagar acima do valor padrão se o produto/serviço suprir 

necessidades e expectativas. 

O diferencial é alcançado quando o produto atende às necessidades do 

cliente de forma superior à concorrência, ou seja, não é uma questão de ser apenas 

diferente, mas ser melhor e construir vantagem competitiva. A proposta de valor 

define o conjunto de produtos e serviços que criam valor para um grupo de 

clientes específicos, levando a um cliente pela empresa decidiu em vez de fazê-lo 

pela concorrência. 

 
2.2.2 SEGMENTOS DE CLIENTES 

 
 

Depois de se definir o que fazer, é o momento de encontrar clientes e 

observar quem são eles. Por isso valem os questionamentos: para quem fazer? A 

quem dirigir a proposta de valor? Existe um perfil específico? Nessa etapa, 

entrarão os segmentos de clientes, os canais pelos quais será feita entrega dos 

produtos/serviços e a forma de relacionamento com clientes. 

 
2.2.3 CANAIS 

 
 

São os canais que definem o modo e forma que os serviços/produtos 

chegarão até os clientes. A estratégia de marketing completa deve incluir a 

comunicação, distribuição e venda, podendo ser realizada pelos donos do negócio 

(canais particulares) ou ser operados por meio de parceiros. Em ambos os casos 
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eles podem ser diretos ou indiretos. Nesse bloco, os mecanismos utilizados para 

apresentar o valor da oferta são definidos. 

De acordo Osterwalder e Pigneur (2010), cinco canais têm diferentes 

fases, dependendo do tempo de contato com o cliente e das informações por meio 

do qual a empresa é divulgada: a avaliação, que irá fornecer suporte ao cliente na 

avaliação da proposta de valor; a compra, que define os canais onde os clientes 

podem comprar produtos/serviços; a entrega, que define o meio pelo o cliente irá 

receber, e o mercado de reposição, onde fica evidente que o pós-venda é de 

grande importância. 

O canal de distribuição executa as seguintes funções: formalizar e 

desenvolver operações de vendas, gerar mais oportunidades de compra para os 

consumidores e usuários e, por último, fornecer soluções para o usuário na compra 

de produtos e serviços. Já o canal de comunicação se refere a atividades 

desenvolvidas pelas empresas por meio da emissão de mensagens que visam 

divulgar os produtos/serviços e as suas vantagens competitivas. 

 
2.2.4 RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

 
 

Define o tipo de relacionamneto com os clientes. Nesse momento, vale o 

questionamento: como conquistar e manter uma boa relação com os clientes para 

ampliar as vendas e não perdê-los para a concorrência? Trata-se da relação 

estabelecida pela empresa com cada segmento de mercado, o que pode ser pessoal 

ou automatizado. Ele pode ser focado em três aspectos: aquisição, fidelização e 

estímulo às vendas. 

O relacionamento com o cliente não é dado somente por um único 

momento da compra, é importante considerar a relação atual e futura com o 

cliente, pois o modelo de negócio visa definir e estabelecer processos de gestão de 

cada uma dessas etapas, que devem se concentrar na geração de retenção e 

fidelização de clientes. A Internet se tornou um dos meios mais importantes de 

relacionamento com os clientes, desde o nascimento de formas diferentes como 

sites, redes sociais, publicidade eletrônica etc. A indústria do turismo utiliza muito 

esse recurso, pois é uma forma de comunicação direta, rápida, de alto alcance, 

independentemente da sua localização geográfica. 
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Após a definição do “o quê” será feito, e “quem será atendido”, chegou o 

momento de descobrir “como” e “quanto” se ganhará. Todo negócio precisa gerar 

dinheiro, caso contrário não é um negócio, é uma ilusão. Há várias formas de 

cobrar pelo produto ou serviço ofertado, mas é preciso pensar bastante sobre 

quanto cobrar. O valor cobrado pelo produto/serviço precisa ter uma forte relação 

com a proposta de valor. Já o meio de pagamento precisa levar em conta a 

disponibilidade dos clientes em utilizar os recursos de pagamento oferecidos. 

Portanto, é o momento de conceituar a fontes de receitas. 

 
2.2.5 FONTES DE RECEITAS 

 
 

Nada mais é do que a definição da entrada do dinheiro, ou seja, receita 

pode ser entendida como quanto e como se paga pelo o que se oferece. Refere-se à 

forma como a empresa obterá as receitas de clientes, podendo ser apenas uma vez 

em troca de bens ou serviços oferecidos ou por meio de pagamentos recorrentes 

para vários períodos. 

Para cada segmento de mercado definido, deve ser estruturada como vai 

ser a fonte de renda, o que deve garantir um fluxo de caixa que irá apoiar o 

desenvolvimento das atividades do negócio, calculando de modo detalhado os 

custos operacionais mais representativos e que são necessários para manter os 

principais recursos e atividades. Desta forma, será melhor identificada a 

viabilidade do projeto. 

Definidas as fontes de receitas, é preciso verificar a estrutura, pois todo 

empreendimento requer de uma para funcionar. Simples ou complexa, a estrutura 

é que tornará possível viabilizar a proposta de valor. (SEBRAE, 2013 p. 33). É 

preciso muita atenção ao que é fundamental e indispensável tanto nos recursos, 

como nas atividades. 

 
2.2.6 RECURSOS PRINCIPAIS 

 
 

Os recursos são tudo o que é necessário para fazer um negócio funcionar. 

Esses recursos podem ser físicos, econômicos, intelectuais ou humanos. Eles 

também podem ser próprios, arrendados ou de algum parceiro. Recurso não é o 
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mesmo que canal. Por exemplo, se o negócio utiliza um site como canal, precisará 

dos recursos físicos, computador e rede (SEBRAE, 2013 p. 34). É interessante 

pensar que em um canal, uma equipe de vendas, pessoas serão recursos 

necessários. 

 
2.2.7 ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 
 

Nessa etapa são relacionadas as ações essenciais para a realização da 

proposta de valor. As atividades são as ações importantes para o negócio 

funcionar. Um modelo de negócio é a forma como a empresa interage com seus 

clientes, parceiros e fornecedores, ou seja, é o sistema de atividades específicas 

que ele executa para atender às necessidades do mercado e oferecer a sua proposta 

de valor. 

Nesse bloco são descritas as ações mais importantes para se levar a 

empresa a fazer o trabalho e modelo de negócio. As atividades são as unidades 

básicas de vantagem competitiva. A vantagem ou desvantagem total é o resultado 

de todas as atividades de uma empresa. 

 
2.2.8 PARCERIAS PRINCIPAIS 

 
 

São identificados os fornecedores e parceiros para apoiar a realização da 

proposta de valor. Parceiros são os aliados para otimizar e reduzir riscos do 

negócio. (SEBRAE, 2013, p. 36). Associações são feitas por várias razões, tais 

como redução de custos, riscos, otimizar recursos etc. Após identificar a estrutura 

necessária para suportar a proposta de valor, parte-se para outra etapa, a de 

verificar o custo da criação e manutenção dessa estrutura. Vejamos então a 

estrutura de custos. 

 
2.2.9 ESTRUTURA DE CUSTOS 

 
 

Esse último bloco descreve todos os custos que devem ser suportados pela 

empresa para se trabalhar o modelo de negócio, tanto na criação e entrega de 

proposta de valor como no relacionamento com clientes e na gestão das fontes de 



21 
 

 

 
 

receitas. Será identificado o gasto para a realização da proposta de valor, a 

estrutura de custos são todos os custos envolvidos para operação do negócio. 

Tendo definido os recursos, atividades e parcerias, é mais fácil definir os custos a 

serem suportados. 

Os custos podem ser fixos ou variáveis, dependendo do seu 

comportamento em relação ao volume de vendas. Por exemplo, no modelo de 

negócio do turismo de aventura há alta participação de custos variáveis, uma vez 

que a maioria dos custos está ligada ao número de pacotes que são vendidos. 

Além disso, o turismo é uma indústria onde os custos variam muito, 

dependendo da época e do lugar onde a atividade ocorre devido aos períodos de 

férias, as estações e celebrações locais, entre outros fatores. 

Com base no entendimento dessas relações é que se constrói um negócio e 

será possível refletir sobre a viabilidade dele. Um modelo de negócio como base 

para a implementação de uma empresa é tão importante quanto entender os 

conceitos e o papel do líder empreendedor, que será visto a seguir. 

 
2.3 LIDERANÇA, ATITUDE E CARACTERÍSTICAS DO 

COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

 
 

É certo que as discussões, análises e estudos voltados para o 

comportamento empreendedor são muito abrangentes. Juntos, percorrem uma 

inesgotável linha de possibilidades e caminhos a serem explorados. Com o avanço 

no mundo dos negócios que ocorre na sociedade, os conceitos de empreendedor e 

liderar estão cada vez mais interligados e conectados. Isso tudo desencadeia esse 

objeto de discussão e faz pensar, em certa urgência, na real necessidade de se 

empreender e liderar pessoas, levando-se em conta os estudos de respeitados 

educadores que sempre colocaram em pauta a questão de como melhorar o 

empreendedorismo no Brasil. 

Serão apresentadas as definições acerca de liderança e empreendedorismo, 

as características, atitudes e o comportamento que se espera de um empreendedor, 

e quais habilidades e competências serão necessárias para o sucesso dele. 

A percepção de que a liderança sempre esteve presente no DNA da espécie 

humana, ou seja, independentemente de se ter ou não comprovação em estudos 



22 
 

 

 
 

científicos, sempre houve um líder conduzindo um grupo. Isso porque a liderança 

é um processo social e, em um grupo de indivíduos com objetivos comuns, 

certamente um líder se destacará entre eles. 

O homem, por ser um social, precisa de alguém que o represente e de um 

líder que possa manter certa harmonia num grupo. É preciso ter alguém que 

imponha as normas e regras para o bom funcionamento e entendimento das 

pessoas. Conforme Maximiano (2000), um elemento básico em toda definição de 

liderança é o consentimento dos liderados. O autor esclarece que só há liderança 

quando os liderados seguem o líder de modo espontâneo, sendo que esse 

consentimento pode depender da crença na validade da missão que o líder propõe 

ou do desejo de receber uma recompensa prometida por ele. (MAXIMIAMO, 

2000, p. 327). De acordo com o SEBRAE 

 
Empreendimento é o processo de criar algo novo com valor, 

dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos 

financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as 

consequentes recompensas da satisfação e independência econômica e 

pessoal. (SEBRAE, 2007, p. 15). 

 

Agora, vejamos o entendimento acerca do que é o empreendedorismo na 

percepção de dois grandes autores em épocas distintas. De acordo com Albert 

Shapero 

Em quase todas as definições de empreendedorismo, há um consenso 

de que estamos falando de uma espécie de comportamento que inclui: 

(1) Tomar iniciativa, (2) organizar e reorganizar mecanismos sociais e 

econômicos a fim de transformar recursos e situações para proveito 

prático, (3) aceitar o risco ou o fracasso. (SHAPERO, 1975, p. 187). 

 

Para Chiavenato "Empreendedorismo não trata apenas de pequenas 

empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a criação de novos 

produtos ou serviços, mas, sim, inovações em todos os âmbitos do negócio". 

(CHIAVENATO, 2007, p. 261). 

Apesar dessas afirmativas ocorrerem em épocas diferentes, é possível 

observar que o conceito se manteve até os dias de hoje. Com essas duas formas de 

definição, entende-se então que o ato de empreender está relacionado à 

identificação, análise e implementação de oportunidades, tendo como foco a 

inovação e a criação de valor. 
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Assim, é possível estabelecer uma relação entre liderança como o elemento 

do comportamento empreendedor. Partindo desse entendimento e , utilizando-se 

ainda de conceitos de dicionários para embasar sua teoria sobre empreendedor, 

Perren (2000, p.1) afirmou que “empresário é quem toma iniciativa e corre o risco 

para ganhar dinheiro, afirmou que “parece claro que empreendedores e líderes são 

diferentes”. O líder, foi considerado pelo autor como quem comanda, guia e 

inspira outros. Isto é, a diferença está caracterizada pelo motivo de que líderes 

atuam em diversas realidades da atividade humana (as forças armadas, as 

instituições religiosas, política e esporte, por exemplo); já os empreendedores se 

relacionam na criação e na operacionalização de uma empresa, seja ela de 

qualquer instância. 

Dalglish e Evans (2000) também, em se tratando de liderança e 

empreendedorismo, concordam que as ações exercidas por líderes e 

empreendedores são muito diferentes, além de que o empreendedorismo “não é 

percebido como parte necessária da liderança bem-sucedida, mas que liderança 

e/ou gestão é um elemento do sucesso empreendedor.” (DALGLISH; EVANS, 

2000, p. 3). 

De modo geral, todos os estudiosos citados entraram em sintonia ao 

considerar que liderança e empreendedorismo partilham aspectos importantes: 

força pessoal, inovação, visão e aceitação de risco. Além disso, fatores como: 

comunicação assertiva, conhecimento do negócio, inteligência, perspicácia, foco e 

controle, independência e visão de oportunidades de mercado são determinantes. 

Mesmo que liderança e empreendedorismo apresentem pontos em comum, a 

primeira se mostra mais diretamente associada aos conceitos relacionados às 

pessoas; o empreendedorismo por sua vez busca independência por meio da 

exploração de oportunidades de mercado. (Perren, 2000). 

Segundo Aranha (2016) o novo profissional requer habilidades e 

competências flexíveis e empreendedoras, no sentido de ser criativo, de despertar 

outras habilidades diferentes do seu trabalho cotidiano. Para ele “empreendedor é 

um ser ativo na sociedade e não espera que alguém lhe diga o que fazer. Ele se 

antecipa antes do problema acontecer. Ele age como sendo o responsável pela 

solução do problema”. (ARANHA, 2016, p. 29). Empreender é uma relação que 

envolve pessoas, contato humano, portanto não é possível falar de negócios de 
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sucesso sem compreender bem isso. Líderes / empreendedores devem sempre 

estabelecer relações com as mais variadas áreas de conhecimento, sejam elas 

técnicas, profissionais e humanas, e isso requer acompanhar o que há de mais 

avançado no mundo. Em um período de transição, onde tudo acontece muito 

rápido e a inovação se faz presente e necessária cada vez mais. 

Em se tratando de empreendedorismo, o profissional não pode ficar alheio 

e nem inerte a essas transformações. De acordo com Nicolaci-da-Costa (2004a), 

“a vaga e confortável sensação de que o mundo em que vivíamos era estável (...) 

foi abalada pelos processos de mudança que deram a esse mesmo mundo suas 

feições pós-modernas”. (NICOLACI-DA-COSTA, 2004a, p. 83). 

Atualmente, vive-se em constante instabilidade e imprevisibilidade e isso 

tem afetado muito o mundo do trabalho. Para Peter Drucker, as bases das 

empresas passam por grandes modificações, sendo hoje a produção associada ao 

conhecimento: 

 

Hoje estamos passando pela transferência seguinte de poder no local 

de trabalho. Uma das grandes ironias da história é o fato de estar 

surgindo um empregado autônomo que, de fato, é dono dos meios de 

produção. Os novos meios de produção, no entanto, não se encontram 

na caixa de ferramentas do artesão, ou na maciça maquinaria da era 

das chaminés. Eles estão, em vez disso, estalando no interior do crânio 

do empregado – onde a sociedade irá encontrar a mais importante 

fonte individual de riqueza e de poder futuros. (TOFFLER, 1990, p. 

238-239). 

 

 
É importante pensar o empreendedorismo como uma possibilidade a mais 

de desenvolvimento pessoal e econômico em um mundo em constante mudança e 

evolução. Oferecer serviços, produtos e atendimentos diferenciados aos clientes 

passou a ser quesito obrigatório para quem quer se fortalecer em qualquer 

negócio. 
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3. O CASO ECO TUR 

 
A Eco Tur Agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo para a Terceira 

Idade surgiu da iniciativa de um casal apaixonado por aventura e natureza. A 

possibilidade de oferecer roteiros personalizados a pessoas idosas e lhes 

proporcionar bem-estar de forma segura e atenciosa fez com que se intensificasse 

a necessidade de oportunizar eventos, garantindo interação social, qualidade de 

vida e contatos com a natureza. 

A empresa organiza caminhadas, trekking, hiking, acampamentos, 

travessias, montanhismo e experiências de lazer por meio de passeios em trilhas 

ecológicas. Como possui um público diferenciado, a Terceira Idade, zela por 

eventos seguros e minuciosamente preparados para que ocorra uma sensação única 

e empolgante entre idosos e natureza. 

Pensando na missão e nos desafios aos quais a agência visa atingir, surge a 

necessidade de proporcionar à Terceira Idade experiências de lazer na natureza 

que contribuam com o desenvolvimento sustentável. A visão geral que se pretende 

alcançar é a de ser referência no Estado do Paraná no segmento de Turismo de 

Aventura e Ecoturismo, com foco no atendimento à Terceira Idade. 

Não há como pensar na missão, e visão sem mencionar os valores da 

empresa. Para tanto, destacam-se: respeito à natureza, respeito à Terceira Idade, 

ética, responsabilidade social, segurança e qualidade no atendimento e serviço 

prestado. 

No momento, a Eco Tur atua na região na capital paranaense e região, 

oferecendo alguns roteiros ainda em SC. São realizados diversos destinos, onde 

todos os detalhes ficam bem descritos ao público-alvo. Os roteiros variam em 

diferentes graus de dificuldade (fácil, moderado e difícil), mas sempre é 

recomendado aos clientes que ainda não tem muita experiência ou pouco preparo 

físico que iniciem com caminhadas consideradas leves e fáceis. Esse suporte e 

orientações são diferenciais importantes da empresa, porque queremos o cliente 

satisfeito e sempre fiel e participativo. 

As caminhadas da natureza em sua grande maioria são feitas em estradas 

rurais e assistidas por carros de apoio, o que abre oportunidade para muitas 

pessoas a tomarem gosto pelos roteiros de aventura junto à natureza e as deixam 
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ser medo ou receio, pois, no caso de cansar ou até se machucar (torcer o pé, cair 

etc.) saber que terá atendido e um carro bem próximo para atendimento. 

Há roteiros mais moderados e difíceis, como travessias, em rios e 

cachoeiras, acampamentos, expedições para cume de montanhas, como o Pico 

Paraná, Itapiroca, Camapuã, Tucum, Morro do Anhangava, Morro do Canal, 

Conjunto Marumbi, entre outros, sempre com segurança, responsabilidade e 

seguindo as diretrizes de mínimo impacto ambiental e à vida humana. 

Além dos padrões rígidos de segurança e qualidade operados pela empresa, 

os roteiros obedecem as normas ABNT NBR 15285 – Turismo de Aventura – 

Condutores e ABNT NBR 15286 – Turismo de Aventura – Informações mínimas 

preliminares a clientes. Também garante a cada cliente o seguro individual no dia 

do evento, mostrando o compromisso assumido com a segurança de todos do 

grupo. 

É imprescindível destacar também outra ação importante da Eco Tur, a 

ação social. Todo roteiro pede uma doação de alimento não perecível que será 

entregue a instituições beneficentes e não governamentais. Aqui temos um 

compromisso com a população em tentar ajudar desta maneira os mais 

necessitados e carentes. Geralmente, os alimentos são doados a abrigos para 

idosos e crianças. 

Em todos os roteiros, é fundamental durante a apresentação dizer os 

detalhes do evento. Quanto mais clareza de informação melhor para o cliente e 

também para a empresa. Isso evitará mal-estar e complicações futuras. Abaixo as 

informações básicas e necessárias em todo roteiro: 

 
 Sobre o lugar e seu diferencial para o cliente ter interesse em conhecê-lo 

(aspectos culturais, econômicos, sociais etc.); 

 O que está incluso e o que não está; 

 Valores; 

 Contatos dos responsáveis; 

 Política de cancelamento; 

 Datas; 

 Horários de saída e chegada (muito importante o horário de retorno); 

 Local de encontro; 
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 Descrição objetiva do passeio (o que será feito e tempo da atividade em si 

(caminhada, montanhismo, rapel etc.); 

 Nível de dificuldade (fácil, moderado e difícil, e esclarecer o porquê); 

 Documentos e atestados de saúde necessários para a atividade; 

 Número de vagas (mínimo e máximo); 

 Meio de transporte e condução (van, ônibus, barco etc.); 

 Quantidade de guias especializados; 

 Seguro pessoal; 

 Alimentação (água, lanche de trilha, almoço etc.); 

 Hospedagem (quando houver); 

 Equipamentos, acessórios e vestuários adequados e necessários; 

 Ingressos para alguma atração (quando houver). 

 

Também, durante os passeios, trabalha-se prestando informações acerca de 

questões ambientais, sobre a importância da preservação e da conscientização 

ecológica de modo geral. 

Para compreender toda essa logística e importância de se planejar o 

empreendimento, abaixo, no quadro 1, um exemplo do modelo de negócios 

proposto e aplicado na empresa Eco Tur Agência de Turismo de Aventura e 

Ecoturismo para a Terceira Idade em forma de quadro e separado por cores para 

melhor entendimento
1
. 

São nove blocos, agrupados em quatro etapas (o quê; quem; como; 

quanto), seguindo os critérios de estudos propostos pelo SEBRAE (2013) e, 

levando em consideração os conceitos do Modelo de Negócios Canvas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

“Não há regras rígidas para o uso das cores, mas para facilitar o entendimento, as melhores práticas  

mostram que usar a mesma cor para relacionar todos os blocos do Quadro ajuda a diferenciar os negócios 

dentro de uma mesma empresa”. (SEBRAE, 2013, p. 18). 
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Quadro 1 – Exemplo do modelo de negócios proposto para a Eco Tur 

 
 

Como? O quê? Para quem? 

PARCERIAS 
PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 
PRINCIPAIS 

PROPOSTA 
DE VALOR 

RECONHECIMENTO 
COM CLIENTES 

SEGMENTOS 
DE CLIENTES 

 
 

Lojas de artigos 
esportivos 

Lançamento de 
eventos / 
roteiros de 
turismo de 
aventura e 
ecoturismo 

 
 

Roteiros 
diversificados 

 
 
 
 

Atendimento pessoal VIP 

 

 
Terceira Idade 

Lojas de 
montanhismos 

Manter plano de 
divulgação dos 
serviços 

Seguro 
individual 

 

Aposentados 

Empresas de 
alimentação 
(água e lanches 
naturais, 
restaurantes 
etc.). 

 
 

Estabelecer 
metas 

Equipe 
especializada 
com 
capacitação 
em primeiros 
socorros 

 

 
CANAIS 

Empresas 
destinadas à 
Terceira Idade 

Manter banco de 
dados de clientes 
para e-marketing 

 
Água 

 
Internet 

Empresas de 
transporte e 
Seguradoras 

RECURSOS 
PRINCIPAIS 

 
 
 
 
 
 

 
Lanches de 
trilha 

 

Mídias sociais 

 
 
 
 
 

 
Seguradoras 

Equipamentos 
de turismo de 
aventura 

 
 
 
 
 

 
Folders 

 

Telefone e 
Internet 

Equipe 
especializada 
(socia media, 
gerente, guias) 

Equipamentos 
de escritório 

ESTRUTURA DE CUSTOS FONTES DE RECEITA 

Equipamentos Insumos para lanches Roteiros individuais ou em grupo 

Mat. de escritório, brindes Guias e/ou condutores  

Eventos diversificados 
Vestuário Transportes 

Quanto? 
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O exemplo acima está bem resumido, mas contém as informações eficazes 

sobre o modelo implantado e que desejo seguir nos próximos anos. Veja que esse 

exemplo da agência de Turismo de Aventura requer alguns parceiros importantes. 

Fica claro aqui que, independente do negócio escolhido, na construção do 

Modelo Canvas (quadro), todas as relações (proposta de valor, parcerias, 

atividades e recursos principais, receitas, custos, relacionamento com clientes, 

canais e segmento), precisam aparecer. 

 
3.1 EQUIPE GERENCIAL 

 
 

A equipe gerencial é composta de um casal (sócios) que atuam tanto na 

parte administrativa e comercial como na operacional e de atendimento. 

Residentes na capital paranaense, ambos apresentam experiências em turismo, 

resgate e primeiros socorros, atividades de aventura, lazer e entretenimento, 

atendimento à Terceira Idade, entre outras, e também vários cursos nas áreas de 

atuação, condutores de aventura e gestão de pessoas. 

Além disso, como sócia e ocupante do cargo de gerente geral, tenho a 

oportunidade de aplicar ainda mais todo o conhecimento adquirido nessa 

Especialização em Educação Empreendedora. Dentre as atribuições na agência, 

cabe aos sócios à responsabilidade de organizar todas as atividades da empresa, 

desde o lançamento de um roteiro, a cotação de parcerias, compra de materiais e 

insumos e a organização financeira e de pessoal até a execução do passeio em si, 

guiando e atendendo os idosos. 

Como apoio no atendimento e demais esclarecimentos de dúvidas de 

clientes, a agência conta com uma profissional responsável pelo social media, 

atualizando todas as redes sociais e divulgando os eventos. 

Com o passar dos anos, quando a agência estiver estabelecida na região e a 

situação financeira estiver mais estável, os sócios pretendem contratar um guia de 

turismo por contrato CLT, pois no momento são os sócios que conduzem os 

roteiros como guias e, quando necessário, contratam via RPA guias freelancers, 

isso quando o local do evento não possui seu guia próprio. Ou seja, a remuneração 

dos guias freelancers ocorre da seguinte forma: recebem por passeio feito, ou seja, 

pela diária, como RPA e não em contrato CLT. 
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Embora um pouco menores em quantidade se comparadas às agências de 

viagens, há várias agências de Turismo de Aventura e Ecoturismo no mercado na 

região da capital paranaense. A tendência é de que cresçam ainda mais, pois o 

segmento é bastante promissor. Ocorre, no entanto, que o público-alvo e tipo de 

evento oferecido são diferenciais da Eco Tur, pois na capital não existe uma 

empresa focada na Terceira Idade, que ofereça esse tipo de atividade de lazer e 

entretenimento. 

Outro ponto de destaque é o fato da agência ter a consciência ambiental e 

social, contribuindo com doações a casas carentes. O cenário também é bastante 

favorável devido ao fato de Curitiba PR estar situada em uma região privilegiada 

para o tipo de atividade, próxima a Serras, regiões litorâneas etc. 

Outro ponto importante nesse segmento de negócio da Eco Tur é o de ter 

bom contato com os representantes das mais variadas áreas, seja de transportes, 

alimentícias, hospedagem etc. e com isso conseguir descontos ou formas de 

pagamento facilitadas. 

A empresa conta ainda com um programa de fidelização de clientes, 

oferecendo descontos para os que fecham mais de um roteiro ao mês. Os clientes 

podem pagar o roteiro à vista, indo até a agência ou, preferencialmente, efetuando 

depósito na conta da empresa. Apenas roteiros com valor superior R$ 300,00 

podem ser parcelados em 2x no cartão de crédito. 

Para gerenciar os recursos financeiros, atendimentos telefônicos, e-mails 

etc. são utilizadas planilhas em Excel, Pacote Office e alguns softwares 

administrativos. Desde a sua implementação, não houve necessidade de muito 

investimento inicial, nada que tenha ultrapassado R$ 20.000,00, pois foram usados 

recursos apenas para os cursos e treinamentos dos guias, para a abertura da 

empresa, com divulgações e vestuários (camisetas com logo e nome da empresa, 

sacolas, brindes, cartazes etc.) e equipamentos de trabalho (primeiros socorros, 

lanternas, mochilas, botas etc.). 

Vale lembrar que a empresa é administrada por dois sócios. Como 

despesas fixas basicamente há internet, website, telefone, telefone, contabilidade e 

recursos básicos de escritório, pois esse empreendimento é facilmente 

administrado dentro da própria residência de um dos sócios (em um cômodo 

usado como escritório). As despesas variáveis dependem muito dos roteiros 
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(alimentação, hospedagem, ingressos etc.) e da manutenção dos equipamentos 

(vestuários, lanternas, mochilas, bastões de caminhadas, fogareiros, barracas, 

sacolas, sacos estanques, primeiros socorros), entre outras necessidades. 

Outra vantagem dos roteiros é que os grupos são fechados com um número 

x de inscritos, onde é solicitado pagamento parcial no momento da inscrição para 

garantir a vaga. Quando um roteiro não atinge a quantidade mínima de pessoas, é 

feito o cancelamento e o dinheiro devolvido aos que pagaram a inscrição. Todas 

essas informações são repassadas e ficam às claras na política de cancelamento 

(anexo 7). 

De forma resumida, hotéis e pousadas, restaurantes, taxa de passeios em 

parques e reservas florestais, valores para pagamento em empresas terceirizadas de 

van, micro-ônibus, barco e demais custos provenientes de passeios são pagos 

apenas se o grupo for formado e o roteiro confirmado. Os pagamentos dos clientes 

basicamente movimentam o caixa e garantem receita. 

Há, no entanto, algumas fraquezas que merecem atenção: neste início de 

abertura da empresa, os sócios não conseguem se dedicar exclusivamente ao 

empreendimento. Outra fraqueza é que os roteiros são oferecidos ao público neste 

ano de lançamento somente em alguns fins de semana, porém há expectativa em 

ofertar nos feriados nos próximos anos e ampliar ainda mais os roteiros dos finais 

de semana. 

Além disso, mais um ponto a ser levado em conta é em relação às ameaças, 

pois existem grupos concorrentes que já atuam nessa área (inclusive alguns como 

voluntários), embora não voltados exclusivamente para a Terceira Idade, o que 

torna constante a necessidade de algo único e diferente, como a garantia de um 

trabalho com qualidade, a segurança acima de tudo, bons preços e, ainda, roteiros 

atraentes e diversificados. 

 
3.2 MONTANDO UM ROTEIRO: PREMISSAS PARA O ORÇAMENTO 

 
 

Todo roteiro precisa de um número mínimo e máximo de participantes e 

ser minuciosamente bem estudado antes de ser lançado, evitando perdas e 

desgastes dos mais variados. Isso não se dá apenas pensando na capacidade 
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produtiva e de atendimento da empresa, mas também zelando pela segurança 

ambiental. 

Não é recomendável colocar muitas pessoas em contato com a natureza de 

uma vez, pois isso além de ser prejudicial à vegetação local, pode também causar 

impactos frente aos animais, principalmente os que estão em extinção. 

Ao organizar um evento, devem ser levadas em conta as seguintes 

premissas: 

 
Data = é extremamente importante pensar bem na data. Deve-se observar aqui se 

haverá algum grupo ou festa no local no dia do evento que possa “atrapalhar” o 

passeio, alguma manifestação social etc. 

 
Local = importante verificar se é de fácil acesso ou não, se a capacidade mínima e 

máxima de visitantes atenderá, se é aberto ao público em geral, se tem segurança, 

quantidade de banheiros e conforto etc. 

 
Estações do ano = em eventos de turismo o clima e as estações do ano farão toda 

a diferença. É essencial verificar as condições climáticas, previsão do tempo, 

temporada de atividades (ski, escalada, montanhismo) etc. Dependendo do tempo 

no dia do evento, algo que possa atrapalhar ou pôr em risco a segurança de todos, 

o recomendado é que seja adiado. Essa informação precisa ficar clara para os 

clientes, ou seja, frisar que o roteiro sempre estará sujeito às condições climáticas. 

 
Quantidade de pessoas x Guias\Condutores necessários = Existem normas da 

ABNT que regulamentam e cuidam da segurança e indicam a quantidade 

necessária de guias por clientes. 

 
Equipamentos = é preciso aqui verificar se será necessário adquirir algo além do 

que se tem na empresa. Exemplo: no caso de acampamentos, se terão todas as 

barracas, fogareiros, lanternas para cada cliente etc. 
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Alimentação = importantíssimo principalmente por serem pessoas idosas. 

Essencial averiguar se alguém possui restrição alimentar, se há vegetarianos ou 

veganos etc. 

 
Restrições médicas = assim como na alimentação, é preciso muita atenção aqui. 

Já no momento da inscrição, é preciso verificar na ficha preenchida pelo cliente se 

ele faz algum tratamento médico, se toma alguma medicação específica etc. 

Dependendo do tipo de passeio, é importante pedir uma declaração médica de que 

o cliente estará apto para aquela atividade. 

 
Parceiros = são fundamentais em qualquer negócio. Aqui vale observar a 

possibilidade de parcerias e convênios, verificar se o roteiro em questão terá 

almoço em algum restaurante, como será o transporte (van, ônibus, barcos), quem 

será o distribuidor de água e lanches de trilha, se precisará de pernoite em hotel, 

pousada, camping, lojas de brindes e acessórios e divulgação etc. 

 
Visitação de algum local privado ou público, porém controlado ou regido por 

lei = aqui, observa-se se será preciso agendar, reservar, enviar lista de 

participantes com antecedência, se tem alguma restrição ou algo que não é 

permitido, se tem que pagar algo, se pode ser pago com antecedência para se 

evitar filas etc. 

 
Analisando todas essas questões acima, dá-se início à cotação e montagem 

do roteiro para se definir preços e estabelecer uma quantidade mínima de 

participantes e de guias, dentre outras situações importantes. 

Abaixo um exemplo de um roteiro montado e estudado, analisando a 

questão dos custos e receitas. Foram usados valores aproximados de mercado para 

cada item de custos: 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Almoço com sobremesa = negociado com o gerente do restaurante por 35 reais. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 35 pessoas = 980 reais. 
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Guias = serão necessários três neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 34 = R$ 102,00 

Seguro individual = 1,62 × 33 = R$ 53,46 

Água = 0,90 x 34 = R$ 30,60 

Almoço = 35 x 33 = R$ 1.155 

Ônibus = R$ 980 

Guias = 180 x 3 = R$ 540,00 

 
 

Total de custos = R$ 2.861,06 

 
 

Por pessoa = 160 reais por x 30 (clientes sem os guias) = R$ 4.800,00 

Total de receitas = R$ 4.800,00 

 
 

Lucro = R$ 1.938,94 = 40% 

 
 

A seguir, na figura 3, um exemplo de como é o lançamento de um roteiro 

divulgado na internet e mídias sociais. 
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Figura 3 – Exemplo de lançamento de roteiro via mídias sociais 
 

 

 

 

3.3 CENÁRIOS DE PROJEÇÕES DE ORÇAMENTOS ECO TUR (2017 – 

2018) 

 
O fator financeiro é de extrema importância para a viabilidade de um 

negócio. Manter-se atento, planejar, acompanhar os custos e receitas e estabelecer 

uma relação de controle é fundamental para a lucratividade, rentabilidade e para as 

projeções de orçamentos de vendas. Ou seja, pensar em um planejamento 

financeiro com orçamento de vendas implica em compreender a projeção de 

despesas necessárias para manter a agência ativa, estimar o seu resultado mensal, 

o lucro e a rentabilidade. O empreendedorismo influencia positivamente o 
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desenvolvimento econômico do país e atualmente deve estar presente nas 

pequenas empresas, por meio de empreendedores criativos e capazes de gerar 

soluções rápidas. 

Muitas empresas começam bem, mas não se sustentam ao longo dos anos. 

Às vezes isso ocorre pela inexperiência por empreendedor, por falhas no 

planejamento, controle e na administração. A satisfação com os rendimentos é 

fundamental em qualquer negócio e, por conta disso, estabelecer uma organização 

se faz cada vez mais necessário. É preciso inovar e arriscar, porém, de modo 

inteligente, analisando sempre os altos riscos. Empreender antes de tudo requer 

trazer inovações para a empresa, para que novamente possa ser competitiva. 

Para conseguir estabelecer uma prévia da rentabilidade da agência Eco 

Tur, os roteiros ofertados foram divididos em três tipos, A, B e C. Entende-se por 

roteiro do Tipo A aquele destinado a eventos maiores, com possibilidade de mais 

de um dia de duração, pernoite, café da manhã e almoço, tickets e entradas para 

parques e passeios cujos valores são mais elevados, necessidade de outros meios 

de transporte (barco, por exemplo), que apresenta um grau de dificuldade maior, 

necessidade de mais guias ou exigência de guias locais, entre outras coisas que 

tornam os valores do pacote mais altos. 

O roteiro do Tipo B é um intermediário. Não requer tanto “empenho” 

financeiro ou de pessoal como o Tipo A, mas também não é tão simples como o 

Tipo C, que será visto a seguir. O Tipo C é um tipo de roteiro que tem mais saída, 

até mesmo pelo tempo mais curto da atividade, deslocamento e valor. Um dos 

mais procurados pelos clientes. Cada tipo de roteiro possui uma quantidade 

mínima e máxima de participantes, sendo que os eventos não são executados sem 

essa quantidade. 

Abaixo, uma definição mais clara do que foi dito: 

 

Roteiros Tipo A = de R$ 301,00 a R$ 450,00 

Roteiros Tipo B = R$ 161,00 a R$ 300,00 

Roteiros Tipo C = R$ 80,00 a R$ 160,00 
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Roteiros Tipo A = mínimo de 8, máximo de 15 pessoas 

Roteiros Tipo B = mínimo de 10, máximo de 20 pessoas 

Roteiros Tipo C = mínimo de 20, máximo de 30 pessoas 
 

Consideramos que, neste ano de 2017, com a empresa ainda iniciante, 

serão realizados 55 roteiros (10 roteiros do Tipo A, 15 do Tipo B e 30 do Tipo C), 

mais especificamente em 25 sábados e 30 domingos. Com base no cálculo das 

receitas e despesas apresentado anteriormente no tópico 3.3 “Montando um 

roteiro” (anexos 1 a 6) e pensando num cenário mais otimista, onde todos os 

roteiros lançados atingiram o público máximo e os clientes pagaram o maior valor 

da categoria (tipo), chega-se ao seguinte resultado: 

 
CENÁRIO OTIMISTA POR EVENTO – 2017 

 
  

TIPO A 

 
TIPO B 

 
TIPO C 

RECEITAS R$ 6.750,00 R$ 6.000,00 R$ 4.800,00 

DESPESAS R$ 2.193,26 R$ 2.265,86 R$ 2.861,06 

LUCRO R$ 4.556,74 R$ 3.734,14 R$ 1.938,94 

 
Sob um ponto de vista mais pessimista, onde todos os roteiros lançados 

atingiram o público mínimo e os clientes pagaram o menor valor da categoria 

(tipo), chega-se ao seguinte resultado: 

 
CENÁRIO PESSIMISTA POR EVENTO – 2017 

 

  
TIPO A 

 
TIPO B 

 
TIPO C 

RECEITAS R$ 2.408,00 R$ 1.610,00 R$ 1.600,00 

DESPESAS R$ 1.309,01 R$ 1.450,14 R$ 1.460,86 

LUCRO R$ 1.098,99 R$ 159,86 R$ 139,14 

 
Observa-se no quadro acima que nos cenários B e C não compensaria o 

lançamento dos roteiros, sendo ideal a substituição por outros, pois as margens de 

lucro são bem pequena, 10% e 8%, respectivamente, embora positivas. Exemplo: 

Margem de Lucro Tipo B: Lucro / Receitas = 0.10 x 100 = 10% 
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Para melhor visualização do cenário anual, segue abaixo a estimativa de 

roteiros para 2017, com as divisões das categorias A, B e C: 

 
PREVISÃO ANUAL OTIMISTA – 2017 

 

 TIPO A 

(Estimativa de 10 

roteiros / ano) 

TIPO B 

(Estimativa de 15 

roteiros / ano) 

TIPO C 

(Estimativa de 30 

roteiros / ano) 

RECEITAS R$ 67.500,00 R$ 90.000,00 R$ 144.000,00 

DESPESAS R$ 21.932,60 R$ 33.987,90 R$ 85.831,80 

LUCRO R$ 45.567,40 R$ 56.012,10 R$ 58.168,20 

TOTAL R$ 159.747,70 

 
Agora, o cenário anual 2017 de modo mais pessimista: 

 
 

PREVISÃO ANUAL PESSIMISTA - 2017 
 

 TIPO A 

(Estimativa de 10 

roteiros / ano) 

TIPO B 

(Estimativa de 15 

roteiros / ano) 

TIPO C 

(Estimativa de 30 

roteiros / ano) 

RECEITAS R$ 24.080,00 R$ 24.150,00 R$ 48.000,00 

DESPESAS R$ 13.090,10 R$ 21.752,10 R$ 43.825,80 

LUCRO R$ 10.989,90 R$ 2.397,90 R$ 4.174,20 

TOTAL R$ 17.562,00 

 
A proposta para o ano de 2018 é a de se fazer 90 roteiros, ainda sem 

feriados e sem eventos nos fins de semana antecessores aos feriados. O objetivo é 

aumentar a oferta se comparada ao ano de 2017, mas ainda manter o ritmo de 

atendimento em finais de semana alternados e sem atendimento aos feriados, pois 

a possibilidade de atendimento também em feriados e em praticamente todos os 

finais de semana será pensada a partir de 2019. 

Neste trabalho, foi pensado em 2017 e na perspectiva para 2018. Após a 

análise então, chegou-se ao número de 90 roteiros para o ano de 2018, sendo 

divididos em tipo A, B e C, com os mesmos valores do ano de 2017, apenas para 

se chegar a uma estimativa de custos e receitas. 

Focando mais além e no ano seguinte, a proposta para 2018 é a de se fazer 

90 roteiros, ainda sem feriados e sem eventos nos fins de semana antecessores aos 
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feriados. O objetivo é aumentar a oferta se comparada ao ano de 2017, mas ainda 

manter o ritmo de atendimento em finais de semana alternados e sem atendimento 

aos feriados. Essa possibilidade de atendimento em feriados e em todos os finais 

de semana será idealizada a partir de 2019. Neste trabalho, o foco está no ano de 

2017 e na perspectiva para 2018. Após essa análise então, chegou-se ao número de 

90 roteiros para o ano de 2018, sendo divididos em tipos de roteiros A, B e C, com 

os mesmos valores do ano de 2017, apenas para se chegar a uma estimativa, pois 

obviamente que no próximo ano os valores das receitas e despesas sofrearão 

alterações. Veja os cenários otimista e pessimista a seguir: 

 
CENÁRIO OTIMISTA – PROJEÇÃO 2018 

 

 TIPO A 

(Estimativa de 15 

roteiros / ano) 

TIPO B 

(Estimativa de 30 

roteiros / ano) 

TIPO C 

(Estimativa de 45 

roteiros / ano) 

RECEITAS R$ 101.250,00 R$ 180.000,00 R$ 216.000,00 

DESPESAS R$ 32.898,90 R$ 67.975,80 R$ 128.747,70 

LUCRO R$ 68.351,10 R$ 112.024,20 R$ 87.252,30 

TOTAL R$ 267.627,60 

 
CENÁRIO PESSIMISTA – PROJEÇÃO 2018 

 

 TIPO A 

(Estimativa de 15 

roteiros / ano) 

TIPO B 

(Estimativa de 30 

roteiros / ano) 

TIPO C 

(Estimativa de 45 

roteiros / ano) 

RECEITAS R$ 36.120,00 R$ 48.300,00 R$ 72.000,00 

DESPESAS R$ 19.635,15 R$ 43.504,20 R$ 65.738,70 

LUCRO R$ 16.484,85 R$ 4.795,80 R$ 6.261,30 

TOTAL R$ 27.541,95 

 
É importante observar que nos dois cenários, otimista e pessimista, nos 

anos de 2017 e 2018, o saldo é positivo. De todo modo, o ideal é sempre buscar 

alternativas e lançar eventos que consigam atingir a capacidade máxima de 

pagantes, até para se obter uma receita ideal para movimentação de caixa. Outro 

ponto interessante observado é que os roteiros tipo C (mais baratos) garantem 

mais lucro anualmente do que os outros tipos de valor mais altos. Isso porque a 

quantidade tanto de eventos ofertados como de pessoas é muito superior. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O Turismo de Aventura e o Ecoturismo de uma forma geral são fontes de 

entretenimento e bem-estar para todas as pessoas, independente de classe social, 

raça, sexo e idade. Devido à falta de atividades e agências focadas no público mais 

idoso, chamado de Terceira Idade, na região de Curitiba – PR e proximidades, 

surgiu a ideia de se criar uma agência focada em Turismo de Aventura e 

Ecoturismo. 

A Terceira Idade tem despertado interesse e certa preocupação no Brasil, 

pois seu índice de crescimento está cada vez maior. A ideia de que com o avançar 

da idade não há mais nada a se fazer já não sustenta mais. O que nessa fase da 

vida há pouco tempo era tachado de cheia de limitações e dificuldades, hoje, 

dentro de um mercado econômico, se mostra como uma oportunidade de negócio, 

de empreendimento e de consciência social. Os idosos buscam alternativas de 

recreação e divertimento. Então, nada melhor do que o lazer, o contato com a 

natureza, a possibilidade de integração social e de atividades que despertem neles 

o bem-estar físico e mental, o desejo de viver, e de se sentir útil. 

Pensando nas tendências de negócio de Turismo de Aventura e 

Ecoturismo, e, ao observar que a Terceira Idade está em destaque na sociedade, 

surgiu a Eco Tur Agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo para Terceira 

Idade, uma agência focada nesse mercado promissor e que necessita de ações e 

iniciativas inovadoras. Ou seja, os interesses incidiram em novas demandas, e 

adequar a oferta à demanda não é um processo automático. Isso requer uma 

estratégia que implica em estudo, planejamento, empreendedorismo, recursos, 

parcerias, estímulos, inovação e informação. Isso porque a Terceira Idade cada vez 

mais vai exigir e esperar maiores envolvimentos por parte da sociedade e da 

nação. Idosos querem satisfação, atendimento e segurança. 

Portanto, para se conseguir uma melhor ação, foi pensado e trabalhado 

com o Modelo de Negócios Canvas como suporte na implementação da Eco Tur 

Agência de Turismo de Aventura e Ecoturismo para Terceira Idade. Os 

profissionais da agência, altamente qualificados e preparados, e os roteiros, 

minuciosamente preparados e ofertados (separados por categorias respeitam o grau 

de dificuldade de cada um), garantem melhorias à qualidade de vida dos idosos e 
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proporcionam integração social. A preocupação ambiental e social por meio da 

doação de alimento não perecível também demonstram o papel de cidadão e o 

compromisso humanitário. 

As projeções financeiras reforçaram a viabilidade do negócio, que só tem a 

crescer. O ambiente é favorável e a margem de lucro surpreende. Até mesmo nos 

cenários mais pessimistas existe um pequeno lucro, porém o ideal é sempre focar 

em cenários otimistas, substituindo os cenários mais pessimistas por outros 

roteiros quando possível. 

Em suma, ressalto que esse projeto faz perceber que as ações de Turismo 

de Aventura e Ecoturismo voltadas à Terceira Idade não servem apenas para 

agregar valor econômico para a agência Eco Tur, para os locais visitados e a todos 

os profissionais direta e indiretamente envolvidos, mas sim como uma importante 

função ambiental e sociocultural. De modo geral, os roteiros e eventos destinados 

aos idosos não devem ser vistos ou entendidos apenas como uma busca de lazer e 

fuga da rotina, e sim como estímulo a novos olhares, perspectivas e valores nas 

relações com os outros. 

Este estudo contribui para o entendimento das pessoas sobre o que é o 

Turismo de Aventura e Ecoturismo, fornece informações pertinentes ao negócio 

pretendido, a região escolhida, o público-alvo e também sobre as características e 

atitudes que um líder empreendedor deve adotar. O desafio será o de sempre 

inovar, formular e colocar em prática roteiros e eventos para uma população de 

idosos cada vez mais numerosa e cada vez mais diferente, de modo que o 

potencial turístico da Terceira Idade possa ser alcançado. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ROTEIRO TIPO A (CENÁRIO OTIMISTA) 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Almoço com sobremesa = negociado com o gerente do restaurante por 35 reais. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 18 pessoas = 650 reais. 

Guias = serão necessários três neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 19 = R$ 57 

Seguro individual = 1,62 × 18 = R$ 29,16 

Água = 0,90 x 19 = R$ 17,10 

Almoço = 35 x 18 = R$ 630,00 

Ticket / ingresso parque: 15 x 18 = 270,00 

Ônibus = R$ 650,00 

Guias = 180 x 3 = R$ 540,00 

Total de custos = R$ 2.193,26 

Por pessoa = 450 reais por x 15 (clientes sem os guias) = R$ 6.750,00 

Total de receitas = R$ 6.750,00 

Lucro = R$ 4.556,74 

 
 

ANEXO 2 – ROTEIRO TIPO A (CENÁRIO PESSIMISTA) 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Almoço com sobremesa = negociado com o gerente do restaurante por 35 reais. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 12 pessoas = 540 reais. 

Guias = serão necessários dois neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 11 = R$ 33,00 

Seguro individual = 1,62 × 10 = R$ 16,20 

Água = 0,90 x 11 = R$ 9,90 

Almoço = 35 x 10 = R$ 350,00 

Ônibus = R$ 540 

Guias = 180 x 2 = R$ 360,00 

Total de custos = R$ 1.309,01 

Por pessoa = 301 reais por x 8 (clientes sem os guias) = R$ 2.408,00 

Total de receitas = R$ 2.408,00 

Lucro = R$ 1.098,99 

 

ANEXO 3 – ROTEIRO TIPO B (CENÁRIO OTIMISTA) 
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Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Almoço com sobremesa = negociado com o gerente do restaurante por 35 reais. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 25 pessoas = 790 reais. 

Guias = serão necessários três neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 24 = R$ 72,00 

Seguro individual = 1,62 × 23 = R$ 37,26 

Água = 0,90 x 24 = R$ 21,60 

Almoço = 35 x 23 = R$ 805,00 

Ônibus = R$ 790,00 

Guias = 180 x 3 = R$ 540,00 

Total de custos = R$ 2.265,86 

Por pessoa = 300 reais por x 20 (clientes sem os guias) = R$ 6.000,00 

Total de receitas = R$ 6.000,00 

Lucro = R$ 3.734,14 

 

ANEXO 4 – ROTEIRO TIPO B (CENÁRIO PESSIMISTA) 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 15 pessoas = 600 reais. 

Guias = serão necessários dois neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 13 = R$ 39,00 

Seguro individual = 1,62 × 12 = R$ 19,44 

Água = 0,90 x 13 = R$ 11,70 

Ônibus = R$ 600 

Guias = 180 x 2 = R$ 360,00 

Total de custos = R$ 1.450,14 

Por pessoa = 161 reais por x 10 (clientes sem os guias) = R$ 1.610,00 

Total de receitas = R$ 1.610,00 

Lucro = R$ 159,86 

 

ANEXO 5 – ROTEIRO TIPO C (CENÁRIO OTIMISTA) 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Almoço com sobremesa = negociado com o gerente do restaurante por 35 reais. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 35 pessoas = 980 reais. 

Guias = serão necessários três neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 34 = R$ 102,00 
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Seguro individual = 1,62 × 33 = R$ 53,46 

Água = 0,90 x 34 = R$ 30,60 

Almoço = 35 x 33 = R$ 1.155 

Ônibus = R$ 980 

Guias = 180 x 3 = R$ 540,00 

Total de custos = R$ 2.861,06 

Por pessoa = 160 reais por x 30 (clientes sem os guias) = R$ 4.800,00 

Total de receitas = R$ 4.800,00 

Lucro = R$ 1.938,94 

 

ANEXO 6 – ROTEIRO TIPO C (CENÁRIO PESSIMISTA) 

 
Lanche de trilha = 3,00 reais cada. 

Água mineral 500 ml = preço de uma distribuidora de água parceira por 0,90 cada. 

Ônibus capacidade para 25 pessoas = 790 reais. 

Guias = serão necessários três neste roteiro. Guia autônomo, diária de 180 reais. 

Seguro individual = 1,62 por pessoa. 

Para o cálculo foram somados a quantidade de vagas com o número de guias e 

motorista no caso da água e lanche. 

Lanche de trilha = 3,00 x 24 = R$ 72,00 

Seguro individual = 1,62 × 23 = R$ 37,26 

Água = 0,90 x 24 = R$ 21,60 

Ônibus = R$ 790 

Guias = 180 x 3 = R$ 540,00 

Total de custos = R$ 1.460,86 

Por pessoa = 80 reais por x 20 (clientes sem os guias) = R$ 1.600,00 

Total de receitas = R$ 1.600,00 

Lucro = R$ 139,14 

 

ANEXO 7 – POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 
Os pedidos de cancelamentos deverão ser encaminhados por meio do Formulário 

de Cancelamento. Para preencher, clique aqui! 

Os cancelamentos serão reembolsados conforme abaixo: 

 Até 15 dias úteis antes do evento: 80% do valor do roteiro ou utilização do 

valor integral para crédito*; 

 14 a 10 dias úteis antes do evento: 70% do valor do roteiro ou utilização do 

valor integral para crédito*; 

 09 a 06 dias úteis antes do evento: 50% do valor do roteiro ou utilização do 

valor descontado para crédito*; 

 05 dias úteis antes ou menos do evento: não há reembolso, sem possibilidade 

de utilização para crédito*; 

 As vagas reservadas e não comparecidas, tanto para atividades de aventura 

quanto para serviços (alimentação, transporte, seguro etc.), serão cobradas 

normalmente. 

https://aventuracuritiba.com.br/cancelamento-de-atividade/
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Os pagamentos serão realizados entre os dias 01 a 10 de cada mês. 

 
Eco Tur se reserva no direito de cancelar ou alterar todos os serviços 

praticados ao ar livre devido às condições climáticas ou em casos de não 

fechamento do número mínimo de participantes, nesses casos os clientes 

poderão: 

 Utilizar* o valor pago como crédito para a realização das atividades em outra 

data; 

 Obter o reembolso de 100% do valor pago, que será efetuado da mesma 

maneira que o pagamento, em até sete (07) dias úteis após a data do roteiro. 

Ex.: Pagamento via Pagseguro será reembolsado somente via Pagseguro; 

 O valor do transporte não será reembolsado, caso haja o uso, mesmo no 

cancelamento do roteiro. 

* Valor em crédito tem validade de 3 meses. 


